
CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS D'AVALUACIÓ PER A PRIMER CICLE (1r, 2n i 3r d’ESO)

BLOC 1. SALUT

1.  Reconèixer  els  factors  que intervenen en l’acció  motriu i  els  mecanismes  de control  de  la

intensitat de l’activitat física, aplicar-los a la pròpia pràctica i relacionar-los amb la salut.

1.1. Analitza la implicació de les capacitats físiques i les coordinatives en les diferents activitats

fisicoesportives i artisticoexpressives treballades durant el cicle.

1.2.  Associa els  sistemes metabòlics  d’obtenció d’energia als  diferents  tipus  d’activitat  física,

l’alimentació i la salut.

1.3. Relaciona les adaptacions orgàniques amb l’activitat física sistemàtica i amb la salut i els

riscs i contraindicacions de la pràctica esportiva.

1.4. Adapta la intensitat de l’esforç controlant la freqüència cardíaca corresponent als marges de

millora dels diferents factors de la condició física.

1.5. Aplica de forma autònoma procediments per autoavaluar els factors de la condició física.

1.6. Identifica les característiques que han de tenir les activitats físiques per ser considerades

saludables i adopta una actitud crítica davant les pràctiques que tenen efectes negatius per a la

salut.

2. Desenvolupar les capacitats físiques d’acord amb les possibilitats personals i dins els marges de

la salut i mostrar una actitud d’autoexigència en l’esforç.

2.1. Participa activament en la millora de les capacitats físiques bàsiques des d’un enfocament

saludable i utilitzant els mètodes bàsics per desenvolupar-les.

2.2. Aconsegueix nivells de condició física concordes amb el seu desenvolupament motor i les

seves possibilitats.

2.3. Aplica els fonaments de la higiene postural a l’hora de practicar activitats físiques com a

mitjà per prevenir lesions.

2.4. Analitza la importància de la pràctica habitual d’activitat física per millorar la

pròpia  condició  física  i  relaciona l’efecte  d’aquesta pràctica  amb la  millora de la

qualitat de vida.

BLOC  2.  ACCIONS  MOTRIUS  INDIVIDUALS,  D’OPOSICIÓ,  DE

COL·LABORACIÓ O DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ



1. Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius individuals aplicant els fonaments

tècnics i les habilitats específiques de les activitats fisicoesportives proposades.

1.1.  Aplica  els  aspectes  bàsics  de  les  tècniques  i  les  habilitats  específiques  de  les

activitats proposades, respectant les regles i normes establertes.

1.2. Autoavalua la seva execució tenint en compte el model tècnic plantejat.

1.3. Descriu la forma de dur a terme els moviments implicats en el model tècnic.

1.4. Millora el seu nivell de partida en l’execució i l’aplicació de les accions tècniques i mostra

actituds d’esforç, autoexigència i superació. 

1.5. Explica i posa en pràctica tècniques de progressió en entorns no estables i tècniques bàsiques

d’orientació, adaptant-se a les variacions que es produeixen i regulant l’esforç segons les seves

possibilitats.

2.  Resoldre  situacions  motrius  d’oposició,  col·laboració  o  col·laboració-oposició  utilitzant  les

estratègies més adequades segons els estímuls rellevants.

2.1. Adapta els fonaments tècnics i tàctics per obtenir avantatge en la pràctica de les activitats

fisicoesportives d’oposició o de col·laboració-oposició proposades.

2.2. Descriu i posa en pràctica de manera autònoma aspectes organitzatius d’atac i de defensa en

les activitats fisicoesportives d’oposició o de col·laboració-oposició seleccionades.

2.3.  Discrimina  els  estímuls  que  cal  tenir  en  compte  a  l’hora  de  prendre  decisions  en  les

situacions  de col·laboració,  oposició i  col·laboració-oposició per  obtenir  avantatge o complir

l’objectiu de l’acció.

2.4. Reflexiona sobre les situacions resoltes i valora l’oportunitat de les solucions aportades i

l’aplicabilitat a situacions similars.

3.  Reconèixer  les  possibilitats  de les  activitats  fisicoesportives  com a forma d’inclusió  social,

facilitar l’eliminació d’obstacles a la participació d’altres persones, independentment de les seves

característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les seves aportacions.

3.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant com en el d’espectador.

3.2.  Col·labora  en  les  activitats  de  grup  respectant  les  aportacions  dels  altres  i  les  normes

establertes i assumint les seves responsabilitats per aconseguir els objectius.

3.3. Respecta els altres dins la tasca d’equip, amb independència del nivell de destresa.

BLOC 3.  ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ÍNDOLE ARTÍSTICA O

EXPRESSIVA

1.  Interpretar  i  produir  accions  motrius  amb  finalitats  artisticoexpressives  utilitzant  tècniques

d’expressió corporal i altres recursos.

1.1. Utilitza tècniques corporals, de manera creativa, combinant espai, temps i intensitat.



1.2. Crea i posa en pràctica una seqüència de moviments corporals ajustats a un ritme prefixat.

1.3. Col·labora en el disseny i la realització de balls i danses i adapta la seva execució a la dels

companys.

1.4. Duu a terme improvisacions com a mitjà de comunicació espontània.

2. Reconèixer les possibilitats de les activitats artisticoexpressives com a formes d’inclusió social,

facilitar l’eliminació d’obstacles a la participació d’altres persones, independentment de les seves

característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les seves aportacions.

2.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant com en el d’espectador.

2.2.  Col·labora  en  les  activitats  de  grup  respectant  les  aportacions  dels  altres  i  les  normes

establertes i assumint les seves responsabilitats a l’hora d’aconseguir els objectius.

2.3. Respecta els altres dins la tasca d’equip, amb independència del nivell de destresa.

BLOC  4.  ACCIONS  MOTRIUS  EN  SITUACIONS  D’ADAPTACIÓ  A

L’ENTORN

1. Reconèixer les possibilitats que ofereixen les activitats fisicoesportives com a formes d’oci actiu

i d’utilització responsable de l’entorn.

1.1.  Coneix  les  possibilitats  que  ofereix  l’entorn  a  l’hora  de  dur-hi  a  terme  d’activitats

fisicoesportives. 

1.2. Respecta l’entorn i el valora com un lloc comú per dur-hi a terme activitats fisicoesportives. 

1.3. Analitza críticament les actituds i els estils de vida relacionats amb el tractament

del cos, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport en el context social actual.

BLOC 5. CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS

1.  Desenvolupar  activitats  pròpies  de  cadascuna  de  les  fases  de  la  sessió  d’activitat  física  i

relacionar-les amb les característiques d’aquestes.

1.1. Relaciona l’estructura d’una sessió d’activitat física amb la intensitat dels esforços realitzats.

1.2. Prepara i duu a terme escalfaments i fases finals de sessió de forma autònoma i habitual. 

1.3. Prepara i posa en pràctica activitats per millorar les habilitats motrius segons les pròpies

dificultats. 

2.  Controlar  les  dificultats  i  els  riscs  durant  la  participació  en  activitats  fisicoesportives  i

artisticoexpressives,  analitzar-ne  les  característiques,  conèixer  les  interaccions  motrius  que

comporten i adoptar mesures preventives i de seguretat a l’hora de desenvolupar-les.

2.1.  Identifica  les  característiques  de  les  activitats  fisicoesportives  i  artisticoexpressives

proposades que poden suposar un element de risc per a si mateix o per als altres. 

2.2. Descriu els protocols que s’han de seguir per activar els serveis d’emergència i de protecció

de l’entorn. 



2.3. Adopta les mesures preventives i de seguretat pròpies de les activitats desenvolupades durant

el cicle, amb especial atenció a les que es duen a terme en un entorn no estable.

3. Utilitzar  les tecnologies de la  informació i  la  comunicació en el  procés  d’aprenentatge per

cercar, analitzar i seleccionar informació rellevant, elaborar documents propis i exposar-los.

3.1. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per elaborar documents digitals

propis (text, presentació, imatge, vídeo, so, etc.) com a resultat del procés de recerca, anàlisi i

selecció d’informació rellevant. 

3.2. Exposa i defensa, utilitzant recursos tecnològics, treballs sobre temes vigents en el

context social que estan relacionats amb l’activitat física o la corporalitat.

CRITERIS D'AVALUACIÓ 2n CICLE D’ ESO (4t d' ESO).

BLOC 1. SALUT

1. Argumentar la relació entre els hàbits de vida i els efectes que tenen sobre la condició física

aplicant els coneixements sobre activitat física i salut.

1.1. Demostra coneixements sobre les característiques que han de reunir les activitats físiques

amb un enfocament saludable i els beneficis que aporten a la salut individual i a la col·lectiva. 

1.2. Relaciona exercicis de tonificació i flexibilització amb la compensació dels efectes provocats

per les actituds posturals inadequades més freqüents. 

1.3. Relaciona hàbits com el sedentarisme i el consum de tabac i de begudes alcohòliques amb els

efectes que tenen en la condició física i la salut. 

1.4. Valora la necessitat d’alimentar-se i hidratar-se per dur a terme diferents tipus d’activitat

física.

2.  Millorar  o  mantenir  els  factors  de  la  condició  física  practicant  activitats  fisicoesportives

adequades al propi nivell i identificant les adaptacions orgàniques i la relació que mantenen amb la

salut.

2.1. Valora el grau d’implicació de les diferents capacitats físiques en la realització dels diferents

tipus d’activitat física. 

2.2.  Practica de forma regular,  sistemàtica i  autònoma activitats  físiques  a fi  de millorar  les

condicions de salut i la qualitat de vida. 

2.3. Aplica els  procediments per integrar en els  programes d’activitat  física la millora de les

capacitats  físiques  bàsiques,  amb una orientació saludable i  en un nivell  adequat  a les seves

possibilitats. 



2.4. Valora la pròpia aptitud física en les dimensions anatòmica, fisiològica i motriu i

en relació amb la salut.

BLOC  2.  ACCIONS  MOTRIUS  INDIVIDUALS,  D’OPOSICIÓ,  DE

COL·LABORACIÓ O DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ

1.  Resoldre  situacions  motrius  aplicant  fonaments  tècnics  a  les  activitats  fisicoesportives

proposades, amb eficàcia i precisió.

1.1. Ajusta la realització de les habilitats específiques als requeriments tècnics en les situacions

motrius  individuals,  preservant  la  seva  seguretat  i  tenint  en  compte  les  seves  pròpies

característiques. 

1.2. Ajusta la realització de les habilitats específiques als condicionants generats pels companys i

els adversaris en les situacions col·lectives.

1.3. Adapta les tècniques de progressió o desplaçament als canvis del medi i prioritza la seguretat

personal i la col·lectiva.

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició en les activitats

fisicoesportives proposades i prendre la decisió més eficaç segons els objectius.

2.1. Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les activitats d’oposició i

contraresta les accions de l’adversari o s’hi anticipa.

2.2. Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les activitats de cooperació i

ajusta les accions motrius als factors presents i a les intervencions de la resta dels participants.

2.3.  Aplica  de  forma  oportuna  i  eficaç  les  estratègies  específiques  de  les  activitats  de

col·laboració-oposició,  intercanvia  els  diferents  papers  amb  continuïtat  i  intenta  aconseguir

l’objectiu col·lectiu d’obtenir situacions avantatjoses sobre l’equip contrari. 

2.4.  Aplica  solucions  variades  a  les  situacions  plantejades,  valora  les  possibilitats  d’èxit

d’aquestes solucions i les relaciona amb altres situacions. 

2.5. Justifica les decisions preses en la pràctica de les diferents activitats i reconeix els processos

que hi estan implicats.

2.6.  Argumenta  estratègies  o  possibles  solucions  per  resoldre  problemes  motors  i  valora  les

característiques de cada participant i els factors presents a l’entorn.

3. Col·laborar en la planificació i en l’organització de campionats o torneigs esportius, preveure

els mitjans i les actuacions necessaris perquè es duguin a terme i relacionar les seves funcions amb

les de la resta d’implicats.

3.1. Assumeix les funcions encomanades en l’organització d’activitats de grup.

3.2. Verifica que la seva col·laboració en la planificació d’activitats de grup s’ha coordinat amb

les accions de la resta de les persones implicades. 



3.3. Presenta propostes creatives de materials i de planificació per utilitzar-les en la seva pràctica

de manera autònoma.

BLOC  3.  ACCIONS  MOTRIUS  EN  SITUACIONS  D’ÍNDOLE  ARTÍSTICA  O

EXPRESSIVA

1. Compondre i presentar muntatges individuals o col·lectius seleccionant i ajustant els elements

de la motricitat expressiva.

1.1.  Elabora  composicions  de  caràcter  artisticoexpressiu  seleccionant  les  tècniques  més

apropiades per a l’objectiu previst.

1.2. Ajusta les seves accions a la intencionalitat dels muntatges artisticoexpressius i combina els

components espacials, temporals i, si escau, d’interacció amb els altres.

1.3. Col·labora en el disseny i la realització de muntatges artisticoexpressius aportant i acceptant

propostes.

BLOC 4. ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ADAPTACIÓ A L’ENTORN

1.  Reconèixer  l’impacte  ambiental,  econòmic  i  social  de  les  activitats  físiques  i  esportives  i

reflexionar sobre com repercuteixen en la forma de vida de l’entorn.

1.1.  Compara  els  efectes  de  les  diferents  activitats  físiques  i  esportives  sobre  l’entorn  i  els

relaciona amb la forma de vida en aquest entorn.

1.2. Relaciona les activitats físiques a la natura amb la salut i la qualitat de vida.

1.3. Demostra hàbits i actituds de conservació i protecció del medi ambient.

BLOC 5. CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS

1. Dissenyar i dur a terme les fases d’activació i de recuperació en la pràctica d’activitat física

considerant la intensitat dels esforços.

1.1. Analitza l’activitat física principal de la sessió per establir les característiques que han de

tenir les fases d’activació i de tornada a la calma.

1.2. Selecciona els exercicis o les tasques d’activació i de tornada a la calma d’una sessió atenent

la intensitat o la dificultat de les tasques de la part principal.

1.3. Duu a terme exercicis o activitats a les fases inicials i finals d’alguna sessió, de manera

autònoma, d’acord amb el seu nivell de competència motriu.

2. Analitzar críticament el fenomen esportiu distingint els aspectes culturals, educatius, integradors

i saludables dels que fomenten la violència, la discriminació o la competitivitat mal entesa.

2.1. Valora les actuacions i les intervencions dels participants en les activitats, reconeix els seus

mèrits i respecta els nivells de competència motriu i altres diferències.

2.2. Valora les diferents activitats físiques i distingeix les aportacions de cadascuna des del punt

de vista cultural per al gaudi i l’enriquiment personal i per a la relació amb els altres.



2.3.  Manté  una  actitud  crítica  amb  els  comportaments  antiesportius,  tant  en  el  paper  de

participant com en el d’espectador.

3. Assumir la responsabilitat de la pròpia seguretat en la pràctica d’activitat física tenint en compte

els factors inherents a l’activitat i preveure les conseqüències que poden tenir sobre la seguretat

dels participants les actuacions poc curoses.

3.1. Verifica les condicions de pràctica segura i  utilitza convenientment l’equip personal i els

materials i espais de la pràctica.

3.2. Identifica les lesions més freqüents derivades de la pràctica d’activitat física.

3.3. Descriu els protocols que s’han de seguir davant les lesions, els accidents o les situacions

d’emergència més freqüents que es produeixen durant la pràctica d’activitats fisicoesportives.

4. Demostrar  actituds  personals  inherents  a  la  feina en equip,  superar  les  inseguretats  i  donar

suport als altres a l’hora de resoldre situacions desconegudes.

4.1. Fonamenta els seus punts de vista o aportacions en la feina de grup i admet la possibilitat de

canviar-los davant altres arguments vàlids.

4.2. Valora i reforça les aportacions enriquidores dels companys en les feines en grup.

5.  Utilitzar  eficaçment  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  en  el  procés

d’aprenentatge per cercar, seleccionar i valorar informacions relacionades amb els continguts del

curs i comunicar els resultats i les conclusions en el suport més adequat.

5.1. Cerca, processa i analitza críticament informacions actuals sobre temes vinculats a l’activitat

física i la corporalitat utilitzant recursos tecnològics.

5.2. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per aprofundir en continguts del

curs, en fa valoracions crítiques i argumenta les seves conclusions.

5.3. Comunica i comparteix informació i idees en suports i entorns apropiats.

CRITERIS D'AVALUACIÓ PER A 1r DE BATXILLERAT.

BLOC 1. SALUT

1. Millorar o mantenir els factors de la condició física i les habilitats motrius amb un

enfocament cap a la salut tenint en compte el propi nivell i orientar-los cap a les pròpies

motivacions i cap a estudis o ocupacions posteriors.

1.1.  Integra  els  coneixements  sobre  nutrició  i  balanç  energètic  en  els  programes

d’activitat física per a la millora de la condició física i la salut.



1.2. Incorpora a la pròpia pràctica els fonaments posturals i funcionals que promouen

la salut.

1.3. Utilitza de forma autònoma les tècniques d’activació i de recuperació en l’activitat

física.

1.4. Arriba als seus objectius de nivell de condició física dins els marges saludables i

assumeix la responsabilitat de posar en pràctica el seu programa d’activitats.

2. Planificar, elaborar i posar en pràctica un programa personal d’activitat física que

incideixi en la millora i el manteniment de la salut aplicant els diferents sistemes de

desenvolupament de les capacitats físiques implicades i tenint en compte les pròpies

característiques i el nivell inicial, i avaluar les millores obtingudes. 

2.1.  Aplica  els  conceptes  apresos  sobre  les  característiques  que  han  de  tenir  les

activitats  físiques  amb un enfocament  saludable  al  disseny  de  pràctiques  tenint  en

compte les pròpies característiques i interessos personals.

2.2.  Avalua  les  pròpies  capacitats  físiques  i  coordinatives  i  considera  les  pròpies

necessitats i motivacions com a requisit previ per planificar-ne la millora.

2.3. Concreta les millores que pretén aconseguir amb el seu programa d’activitat.

2.4.  Elabora el  seu programa personal d’activitat  física conjugant les variables de

freqüència, volum, intensitat i tipus d’activitat.

2.5. Comprova el nivell d’assoliment dels objectius del seu programa d’activitat física i

reorienta les activitats en els casos en què no s’arriba al que s’esperava.

2.6. Planteja i posa en pràctica iniciatives per fomentar un estil de vida actiu i per

cobrir les pròpies expectatives.

3. Valorar l’activitat física des de la perspectiva de la salut, el gaudi, l’autosuperació i

les  possibilitats  d’interacció  social  i  de  perspectiva  professional  i  adoptar  actituds

d’interès, respecte, esforç i cooperació en la pràctica d’aquest tipus d’activitat.

3.1. Dissenya i organitza activitats físiques com a recurs d’oci actiu i hi participa,

valora els aspectes socials i culturals i les possibilitats professionals futures que hi

estan  associats  i  identifica  els  aspectes  organitzatius  i  els  materials  necessaris

d’aquestes activitats.

3.2. Adopta una actitud crítica davant les pràctiques d’activitat física que tenen efectes

negatius per a la salut individual o la col·lectiva i davant els fenòmens socioculturals

relacionats amb la corporalitat i els derivats de les manifestacions esportives.



BLOC  2.  ACCIONS  MOTRIUS  INDIVIDUALS,  D’OPOSICIÓ,  DE

COL·LABORACIÓ O DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ

1.  Solucionar  de  forma  creativa  situacions  d’oposició,  de  col·laboració  o  de

col·laboració-oposició en contextos esportius o recreatius, adaptant les estratègies a les

condicions canviants que es produeixen durant la pràctica.

1.1.  Desenvolupa  accions  que  el  condueixen  a  situacions  d’avantatge  respecte  a

l’adversari en les activitats d’oposició.

1.2. Col·labora amb els participants a les activitats fisicoesportives de col·laboració o

de col·laboració-oposició i explica l’aportació de cada un.

1.3. Exerceix les funcions que li corresponen en els procediments o sistemes posats en

pràctica per aconseguir els objectius de l’equip.

1.4. Valora l’oportunitat i el risc de les seves accions en les activitats fisicoesportives

desenvolupades.

1.5. Planteja estratègies davant les situacions d’oposició o de col·laboració-oposició i

les adapta a les característiques dels participants.

2.  Resoldre  situacions  motrius  en  diferents  contextos  de  pràctica  aplicant  habilitats

motrius  específiques  amb  fluïdesa,  precisió  i  control,  i  perfeccionar  l’adaptació  i

l’execució dels elements tècnics desenvolupats al cicle anterior.

2.1. Perfecciona les habilitats específiques de les activitats individuals que responen

als seus interessos.

2.2. Adapta la realització de les habilitats específiques als condicionants generats pels

companys i els adversaris en les situacions col·lectives.

2.3. Resol amb eficàcia situacions motrius en un context competitiu.

2.4. Posa en pràctica tècniques específiques de les activitats en entorns no estables i

analitza els aspectes organitzatius necessaris.

BLOC 3.  ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ÍNDOLE ARTÍSTICA O

EXPRESSIVA



1.  Crear  i  representar  composicions  corporals  col·lectives  amb  originalitat  i

expressivitat  i  aplicant  les  tècniques  més  apropiades  a  la  intencionalitat  de  la

composició.

1.1.  Col·labora  en  el  procés  de  creació  i  desenvolupament  de  les  composicions  o

muntatges artisticoexpressius.

1.2.  Representa  composicions  o  muntatges  d’expressió  corporal  individuals  o

col·lectius ajustant-se a una intencionalitat estètica o expressiva.

1.3. Adequa les seves accions motrius al sentit del projecte artístic expressiu.

BLOC 4. CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS

1. Mostrar un comportament personal i social responsable, amb respecte a si mateix, als

altres i a l’entorn en el marc de l’activitat física.

1.1.  Respecta  les  regles  socials  i  l’entorn  en  què  es  duen  a  terme  les  activitats

fisicoesportives.

1.2.  Facilita  la  integració  d’altres  persones  en les  activitats  de  grup,  les  anima a

participar-hi i respecta les diferències.

2. Controlar els riscs que poden generar la utilització dels equipaments, l’entorn i les

pròpies  actuacions  a  l’hora  de  dur  a  terme  les  activitats  fisicoesportives  i

artisticoexpressives i actuar de forma responsable tant individualment com en grup.

2.1. Preveu els riscs associats a les activitats i els derivats de la pròpia actuació i de

l’actuació del grup.

2.2.  Utilitza  els  materials  i  els  equipaments  atenent  les  especificacions  tècniques

d’aquests. 

2.3.  Té en  compte  el  nivell  de cansament  com un element  de  risc  a  l’hora  de  fer

activitats que requereixen atenció o esforç.

3.  Utilitzar  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  per  millorar  el  propi

procés d’aprenentatge, aplicar criteris de fiabilitat i eficàcia en la utilització de fonts

d’informació i participar en entorns col·laboratius amb interessos comuns.

3.1.  Aplica  criteris  de  recerca  d’informació  que  garanteixen  l’accés  a  fonts

actualitzades i rigoroses d’aquesta matèria.



3.2.  Comunica  i  comparteix  la  informació  amb  l’eina  tecnològica  adequada  per

difondre-la o discutir sobre aquesta.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ PER A PRIMER CICLE D’ESO

La nota d’Educació física sortirà de tres apartats:

 Part conceptual:  representarà un 25% (treballs, proves de coneixement escrites i

orals, murals, etc).

 Part procedimental: representarà un 50% (exàmens pràctics, proves de control

de la condició física, jocs i activitats diverses, el registre del desenvolupament

ordinari de les classes, sortides, etc).

 Part actitudinal:  representarà un 25% (actitud i predisposició a la realització de

les  classes,  la  col·laboració  amb  els  companys  i/o  professor/a,  la  cura  del

material i de les instal·lacions, els correctes hàbits higiènics, etc).

Els treballs s’han de presentar en la data en que s’acordi a classe i amb el format indicat

a les vostres agendes escolars.

Es valorarà positivament la participació en activitats complementaries i extraescolars

relacionades amb l’educació física; com són les activitats esportives del dia de centre,

del dia d’intercentres, carreres populars, campionats oficials, extraescolars a les tardes,

etc. 

L’alumne/a que no porti la roba esportiva i/o no realitze la necessària higiene (com a

mínim canvi rentar-se i canvi de samarreta) se li baixarà la nota actitudinal.

L’alumne que per algun motiu no faci pràctica haurà d’omplir la fitxa de registre de la

sessió  i  entregar-la  en  acabar  la  classe.  En  cas  d’una  lesió  prolongada  s’haurà  de

realitzar uns treballs extra per assolir els objectius. En qualsevol cas, la NO pràctica

s’haurà de justificar amb un informe mèdic i/o justificant de mare/pare/tutor-a on quedi

especificada la seva incapacitat.

Els retards a l’hora d’entrar a les classes d’educació física seran penalitzats a partir dels

7  minuts,  cada  3  retards  serà  un  apercebiment.  La  suma  d’aquests  apercebiments

suposaran una amonestació. L’acumulació d’aquestes faltes impossibilitarà l’assoliment

dels continguts de forma adequada.



El fet de negar-se sense cap justificació a intentar realitzar una pràctica pot representar

la NO superació del bloc actitudinal i procedimental.

Quan un alumne falti a classe no podrà repetir proves físiques i teòriques si no entrega

al professor d’educació física un justificant oficial del metge/mare/pare/tutor-a en un

període màxim de 48 hores.

Considerant que l’educació física és una assignatura bàsicament procedimental i que

solament té dues hores a la setmana, la falta d’assistència continuada impossibilitarà

l’assoliment dels continguts per part de l’alumne/a.

Com acord de claustre, es tindran en compte les faltes d’ortografia, penalitzant a raó de

0'1 per falta i amb un màxim de 1 punt.

CRITERIS  DE  QUALIFICACIÓ  PER  A SEGON  CICLE  D’ ESO  (QUART

D'ESO)

La nota d’Educació física sortirà de tres apartats:

 Part conceptual:  representarà un 25% de l'avaluació (treballs, proves de coneixement

escrites i orals, murals, etc).

 Part procedimental: representarà un 50% de l'avaluació (exàmens pràctics, proves de

control de la condició física, jocs i activitats diverses, el registre del desenvolupament

ordinari de les classes, sortides, etc).

 Part actitudinal:   representarà un 25% (actitud i predisposició a la realització de les

classes, la col·laboració amb els companys i/o professor/a, la cura del material i de les

instal·lacions, els correctes hàbits higiènics, etc).

Els treballs s’han de presentar en la data en que s’acordi a classe i amb el format indicat a les

vostres agendes escolars.

Es  valorarà  positivament  la  participació  en  activitats  complementaries  i  extraescolars

relacionades amb l’educació física; com són les activitats esportives del dia de centre, del dia

d’intercentres, carreres populars, campionats oficials, extraescolars a les tardes, etc. 

L’alumne/a que no porti la roba esportiva i/o no realitze la necessària higiene (com a mínim

canvi rentar-se i canvi de samarreta) se li baixarà la nota actitudinal.

L’alumne que per algun motiu no faci pràctica haurà d’omplir la fitxa de registre de la sessió i

entregar-la en acabar la classe. En cas d’una lesió prolongada s’haurà de realitzar uns treballs

extra per assolir els objectius. En qualsevol cas, la NO pràctica s’haurà de justificar amb un

informe mèdic i/o justificant de mare/pare/tutor-a on quedi especificada la seva incapacitat.



Els retards a l’hora d’entrar a les classes d’educació física seran penalitzats a partir  dels 7

minuts, cada 3 retards serà un apercebiment. La suma d’aquests apercebiments suposaran una

amonestació.  L’acumulació  d’aquestes  faltes  impossibilitarà  l’assoliment  dels  continguts  de

forma adequada.

El fet de negar-se sense cap justificació a intentar realitzar una pràctica pot representar la NO

superació del bloc actitudinal i procedimental.

Quan un alumne falti  a  classe no podrà repetir  proves físiques i  teòriques si  no entrega al

professor  d’educació  física  un  justificant  oficial  del  metge/mare/pare/tutor-a  en  un  període

màxim de 48 hores.

Considerant que l’educació física és una assignatura bàsicament procedimental i que solament

té dues hores a la setmana, la falta d’assistència continuada impossibilitarà l’assoliment dels

continguts per part de l’alumne/a.

Com acord de claustre, es tindran en compte les faltes d’ortografia, penalitzant a raó de 0'1 per

falta i amb un màxim de 1'5 punt.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ PER A 1r DE BATXILLERAT

La nota d’Educació física sortirà de tres apartats:

 Part  conceptual:   representarà  un  30%  de  l'avaluació  (treballs,  proves  de

coneixement escrites i orals, murals, etc).

 Part  procedimental:  representarà  un  50%  de  l'avaluació  (exàmens  pràctics,

proves de control de la condició física, jocs i activitats diverses, el registre del

desenvolupament ordinari de les classes, sortides, etc).

 Part actitudinal:  representarà un 20% de l'avaluació (actitud i predisposició a la

realització de les classes, la col·laboració amb els companys i/o professor/a, la

cura del material i de les instal·lacions, els correctes hàbits higiènics, etc).

Els treballs s’han de presentar en la data en que s’acordi a classe i amb el format indicat

a les vostres agendes escolars.

Es valorarà positivament la participació en activitats complementaries i extraescolars

relacionades amb l’educació física; com són les activitats esportives del dia de centre,

del dia d’intercentres, carreres populars, campionats oficials, extraescolars a les tardes,

etc. 

L’alumne/a que no porti la roba esportiva i/o no realitze la necessària higiene (com a

mínim canvi rentar-se i canvi de samarreta) se li baixarà la nota actitudinal.



L’alumne que per algun motiu no faci pràctica haurà d’omplir la fitxa de registre de la

sessió  i  entregar-la  en  acabar  la  classe.  En  cas  d’una  lesió  prolongada  s’haurà  de

realitzar uns treballs extra per assolir els objectius. En qualsevol cas, la NO pràctica

s’haurà de justificar amb un informe mèdic i/o justificant de mare/pare/tutor-a on quedi

especificada la seva incapacitat.

Els retards a l’hora d’entrar a les classes d’educació física seran penalitzats a partir dels

7  minuts,  cada  3  retards  serà  un  apercebiment.  La  suma  d’aquests  apercebiments

suposaran una amonestació. L’acumulació d’aquestes faltes impossibilitarà l’assoliment

dels continguts de forma adequada.

El fet de negar-se sense cap justificació a intentar realitzar una pràctica pot representar

la NO superació del bloc actitudinal i procedimental.

Quan un alumne falti a classe no podrà repetir proves físiques i teòriques si no entrega

al professor d’educació física un justificant oficial del metge/mare/pare/tutor-a en un

període màxim de 48 hores.

Considerant que l’educació física és una assignatura bàsicament procedimental i que

solament té dues hores a la setmana, la falta d’assistència continuada impossibilitarà

l’assoliment dels continguts per part de l’alumne/a.

Com acord de claustre, es tindran en compte les faltes d’ortografia, penalitzant a raó de

0'1 per falta i amb un màxim de 1'5 punt.

SISTEMES DE REFORÇ I RECUPERACIÓ 

REFORÇ I RECUPERACIÓ PER A ESO

Mesures de reforç:

Amb aquestes mesures es pretén que els/les alumnes coneguin de forma primerenca la

seva situació respecte als objectius de l'àrea per tal de que siguin capaços de superar els

problemes abans de l'avaluació i tinguin eines suficients per a superar satisfactòriament

els continguts de cada trimestre. Les mesures per reforçar i prevenir el fracàs seran,

entre d'altres, les següents:



 Treballs  escrits  addicionals/complementaris  sobre  continguts  conceptuals  no

assumits.

 Realització d'activitats d'ampliació dins l'horari lectiu.

Recuperació:

Els objectius a assolir tenen una relació directa amb un determinat bloc de continguts i

indirecta amb els altres. Els blocs de continguts no són compartiments estancs i per

això, és possible l'avaluació continua. 

De manera general, les activitats de recuperació seran les següents: 

 Preguntes d'examen específiques relacionades amb els objectius no assolits.

 Preguntes  d'examen  relacionant  els  objectius  no  assolits  amb  els  nous

continguts.

 Treballs escrits relacionats amb els objectius no assolits.

 Realització dels tests no superats o no realitzats en el seu moment.

 Realització de proves pràctiques per tal d'avaluar els aspectes procedimentals.

 A nivell actitudinal s'intentarà que els/les alumnes tinguin una evolució positiva

cap a la responsabilitat de portar el material adient, les normes, la motivació intrínseca,

la participació, el respecte als demés, la cura dels seus hàbits d'higiene personal, etc.

Puguen realitzar activitats de col·laboració concretes, o treballs addicionals.

La recuperació d'algun trimestre: es durà a terme a final de curs. Si no es supera al

mes de juny, s'haurà de recuperar al mes de setembre.

La recuperació al setembre: El professor corresponent entregarà amb el butlletí de

notes de final de curs els aspectes que l'alumne ha de recuperar en la convocatòria de

setembre. Es concretaran aquelles activitats que serviran per a superar l'àrea.

IMPORTANT:

Serà obligatori  presentar-se a la convocatòria de setembre per aprovar l’assignatura,

com assignatura obligatòria d’ESO que és. És a dir, el fet de no presentar-se a setembre

suposa un suspès a l’assignatura.

Presentar-se a l’examen de setembre suposa:



- Assistir a la data i hora de la convocatòria oficial. 

- Entregar personalment els treballs a la professora.

- Posar el nom a l’examen teòric.

En la convocatòria de setembre, els percentatges de la nota es distribuiran de la següent

manera: un 10% per a la part actitudinal, un 35% per a la part teòrica i un 55% per a la

part pràctica.

.

Els treballs a presentar que indiquen fer-se a mà hauran d’entregar-se a mà, si no, no

tindran validesa.

La recuperació de pendents: Per recuperar el curs pendent :

L’alumne  que  aprovi  el  primer  i  el  segon  trimestre  del  curs  actual  recuperarà

automàticament l’assignatura d’educació física pendent del curs anterior. De no ser així

anirà a la convocatòria del mes de maig per recuperar pendents segons marca el centre.

L’alumne s’haurà d’informar amb anterioritat  del  tipus  d’examen que realitzarà  per

recuperar.  L'examen  serà  teòric-pràctic  es  realitzarà  en  maig  del  curs  acadèmic

corresponent. Aquesta data es comunicarà a través del professorat del departament del

grup de referència i el tutor penjarà a classe el calendari que coordinem a CCP junt amb

tots els departaments.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ PER A BATXILLERAT

Pèrdua d’avaluació contínua:

Els alumnes que tinguin un 20% o més de faltes injustificades durant el trimestre, no

tindran  dret  d’avaluació  contínua.  Es  consideren  faltes  justificades:  afers  oficials,

malalties i motius familiars.

Quan l’alumne/a perd l’avaluació contínua per acumulació de faltes injustificades,

aquest/a només tindrà dret a ser avaluat mitjançant unes proves finals que podran

anar acompanyades del lliurament d’activitats i/o treballs, a finals de curs.

Recuperació de continguts durant el curs:

Si algun alumne/a mostra interès en recuperar alguna de les avaluacions del curs

se li realitzaran les proves pertinents en el mes de juny.

Recuperació de setembre:



Si l’alumne no supera l’assignatura en juny, per suspendre una o varies avaluacions,

haurà de presentar-se a setembre.

En la convocatòria de setembre, els percentatges de la nota es distribuiran de la següent

manera: un 10% per a la part actitudinal, un 35% per a la part teòrica i un 55% per a la

part pràctica.


