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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ESO 
 
1. Criteris d’avaluació de cada trimestre 
 
Cada trimestre té un valor de 40 punts que sortiran dels diferents àmbits de continguts. Així: 
 
Percentatges establerts pel departament d´Educació Física del centre: 

 Procediments. Tindran un valor de 20 punts: (50%).  Aquests punts sortiran de 

diferents proves pràctiques en relació als continguts treballats. 

Prova pràctica 1........................5 punts 
Prova pràctica 2........................5 punts 
Prova pràctica 3........................5 punts 
Prova pràctica 4........................5 punts 
(Pot haver-hi una o dues proves pràctiques de 10 punts si el Departament ho considera 
durant l'avaluació) 
 

 Conceptes. Tindran un valor de 10 punts (25%). Es realitzarà una prova teòrica dels 

conceptes treballats durant el trimestre. 

Prova teòrica............................10 punts 
En cas que en aquesta prova l’alumne no arribi a la qualificació mínima de 3, la 
qualificació de l’avaluació no podrà superar el 4.  
 

 Actitud. Tindrà un valor de 10 punts (25%). Es valorarà el comportament i actituds de l´ 

alumnat respecte a les activitats proposades, als companys,a l’assignatura, el material, 

les instal·lacions, assistència..., així com els hàbits higiènics.  

Observació i control..................10 punts 
 
Per saber la nota -sobre 10-  que el professor haurà de posar en el trimestre es divideixen el 
punts obtinguts per 4. 
 
 
 
 
2. Criteris de qualificació de la matèria a final de curs 
 
Es farà la mitjana aritmètica entre les tres notes obtingudes en cada trimestre, amb 
l’arrodoniment i punt de vista final del professor.  
 
 
 
 
3. Criteris de qualificació de la matèria a les recuperacions de juny  
Es seguirà el mateix patró que el realitzat en un trimestre. Així: 
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 Procediments. Tindran un valor del 50% de la nota global.  Aquests punts sortiran de 

diferents proves pràctiques que el Departament estableixi i sempre en relació als 

continguts treballats. 

 
 Conceptes. Tindran un valor del 25% de la nota global. Es realitzarà una prova teòrica 

dels conceptes treballats durant el curs. 

Prova teòrica............................sobre 10 punts 
En cas que en aquesta prova l’alumne no arribi a la qualificació mínima de 3, la 
qualificació final no podrà superar el 4.  
 

 Actitud. Tindrà un valor del 25% de la nota global.  S’arrossegarà la nota obtinguda 

durant tot el curs, efectuant la mitjana aritmètica de les tres notes obtingudes en els 

tres trimestres. 

Mitjana dels tres trimestres.......sobre 10 punts 
 
 
 
 
4. Criteris de qualificació de la matèria a les recuperacions de setembre.  
 

 Procediments. Tindran un valor del 75% de la nota global.  Aquests punts 

sortiran de la prova o proves pràctiques que el Departament estableixi i sempre en 

relació als continguts treballats. 

 
 

 Conceptes. Tindran un valor del 25% de la nota global.  Es realitzarà una prova teòrica 

dels conceptes treballats durant el curs. 

Prova teòrica............................10 punts 
En cas que en aquesta prova l’alumne no arribi a la qualificació mínima de 3, la 
qualificació de final de curs no podrà superar el 4.  
 
 

 Actitud. No es tindrà en compte.  

 
 
 
5.  Criteris de qualificació de la matèria a les recuperacions del curs següent –en el cas de 
que promocioni-. 
 
L'alumne recuperarà la matèria si recupera la del curs següent, amb la nota que obtingui en el 
aquest nou curs.  En cas de que no aprovi la matèria també li quedarà pendent la del curs 
anterior.  
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES PROVES GESO 

 

 

 Procediments.  Tindrà un valor del 50 % de la nota global.  

- Prova de Resistència aeròbica: 25 minuts de carrera contínua. (Prova realitzada a 4t 

d’ESO) 

 

- Prova de Força-resistència de la musculatura abdominal. 

Flexions de tronc en 30 seg (Prova realitzada a 4t d’ESO) 

 

- Prova de Flexibilitat musculatura isquiotibial 

(Prova realitzada a 4t d’ESO) 

 

 Conceptes. Tindrà un valor del 50% de la nota. Prova teórica. 

Examen de conceptes generals sobre l’activitat física (beneficis de l’exercici físic, les 

qualitats físiques i la salut).   
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE BATXILLERAT 
 
 
1. Criteris d’avaluació de cada trimestre 
 
Cada trimestre té un valor de 40 punts que sortiran dels diferents àmbits de continguts. Així: 
 
Percentatges establerts pel departament d´ Educació Física del centre : 
 

 Procediments. Tindran un valor de 25 punts: (62,5%).  Aquests punts sortiran de 

diferents proves pràctiques en relació als continguts treballats. 

 
Prova pràctica 1..............................5 punts 
Prova pràctica 2..............................5 punts 
Prova pràctica 3..............................5 punts 
Observació i control dels blocs...10 punts 
(El departament pot optar per fer una prova pràctica de 10 punts si ho considera 
necessari durant el trimestre) 
 

 Conceptes. Tindran un valor de 10 punts (25%). Es realitzarà una prova teòrica dels 

conceptes treballats durant el trimestre. 

Prova teòrica..................................10 punts 
En cas que en aquesta prova l’alumne no arribi a la qualificació mínima de 3, la 
qualificació de l’avaluació no podrà superar el 4.  
 
 

 Actitud. Tindrà un valor de 5 punts (12,5%). Es valorarà el comportament i actituds de 

l´alumnat respecte a les activitats proposades, als companys, a l’assignatura, el 

material, les instal·lacions, assistència..., així com portar el corresponent equipatge.  

Actitud i comportament...................5 punts 
 
 
Per saber la nota -sobre 10-  que el professor haurà de posar en el trimestre es divideixen el 
punts obtinguts per 4. 
 
 
 
2. Criteris de qualificació de la matèria a final de curs 
 
Es farà la mitjana aritmètica entre les tres notes obtingudes en cada trimestre, amb 
l’arrodoniment i punt de vista final del professor. 
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3. Criteris de qualificació de la matèria a les recuperacions de juny  
Percentatges establerts pel departament d´ Educació Física: 
 

 Procediments. Tindran un valor de 25 punts: (62,5%).  Aquests punts sortiran de 

diferents proves pràctiques en relació als continguts treballats. 

Prova pràctica 1........................15 punts 
Prova pràctica 2........................10 punts 
 (El departament pot optar per fer proves pràctiques d’un valor de 5 punts si ho 
considera necessari) 
 

 Conceptes. Tindran un valor de 10 punts (25%). Es realitzarà una prova teòrica dels 

conceptes treballats durant el trimestre. 

Prova teòrica............................10 punts 
En cas que en aquesta prova l’alumne no arribi a la qualificació mínima de 3, la 
qualificació final de curs no podrà superar el 4.  
 
 

 Actitud. Tindrà un valor de 5 punts (12,5%). S’arrossegarà la nota obtinguda durant tot 

el curs, efectuant la mitjana aritmètica de les tres notes obtingudes en els tres 

trimestres. 

Mitjana dels tres trimestres.......5 punts 
 
 
 
4. Criteris de qualificació de la matèria a les recuperacions de setembre.  
 

 Procediments. Tindran un valor del 75% del global de la nota.  Aquests punts 

sortiran d’una o varies proves pràctiques en relació als continguts treballats. 

 
 

 Conceptes. Tindran un valor del 25% del global de la nota. Es realitzarà una prova 

teòrica dels conceptes treballats durant el curs. 

Prova teòrica............................10 punts 
En cas que en aquesta prova l’alumne no arribi a la qualificació mínima de 3, la 
qualificació final no podrà superar el 4.  
 
 

 Actitud. No es tindrà en compte.  

 
 
5. Criteris de qualificació per alumnes de 2n BTX amb la matèria pendent. 
 

 Procediments. Tindran un valor del 75% del global de la nota.  Aquests punts 

sortiran d’una o varies proves pràctiques en relació als continguts treballats. 
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 Conceptes. Tindran un valor del 25% del global de la nota. Es realitzarà una prova 

teòrica dels conceptes treballats durant el curs. 

Prova teòrica............................10 punts 
En cas que en aquesta prova l’alumne no arribi a la qualificació mínima de 3, la 
qualificació final no podrà superar el 4.  
 

 Actitud. No es tindrà en compte.  

 

 
 


