
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ CAFEMN

L’avaluació del  curs serà contínua,  sistemàtica i integrada en el  procés didàctic.  Es
valorarà la implicació i participació activa de l’alumnat en les activitats individuals i
grupals que es proposin a les sessions de classe, així com la qualitat de les tasques
encomanades.

El professorat de cada crèdit concretarà els criteris específics d’avaluació. Tot i això, hi
ha uns criteris acordats pel conjunt del professorat del departament i altres que venen
fixats per la normativa vigent:

 L’avaluació  dels  crèdits  tindrà  en  compte  els  continguts  conceptuals,
procedimentals  i  actitudinals.  Això vol  dir  que les  notes  de les  activitats
d’avaluació com són els exàmens, controls, treballs individuals i en grups,
així com les notes d’actitud de l’alumne en el treball de classe(aspectes com
l’assistència,  puntualitat,  interès  i  motivació)  tenen  un  pes  específic  que
variarà  segons  el  crèdit  que  es  tracti.  El/la  professor/a  especificarà  a
començament de curs com es valoraran aquests continguts.

 Les activitats d’avaluació tindran una sola data de realització i/o lliurament.

- Presentació de treballs fora del termini fixat. Els treballs s’han de
presentar puntualment. S’acceptaran treballs com a màxim dos dies
més tard de la data fixada. El treball lliurat un dia més tard tindrà una
nota màxima de 9 (90% del valor) i el treball lliurat 2 dies més tard
tindrà de nota màxima un 8 (80% del valor).  Només s’acceptaran
treballs  fora  de  termini  si  hi  ha  causa  major  justificada
documentalment i  de forma oficial.  En aquest cas,  es valorarà per
part  del  professorat  del  departament  si  s’accepta el  lliurament  del
treball. Si l’alumne preveu que el dia de lliurament del treball no hi
podrà ser, haurà entregar-lo abans.

- Absència el dia de l’examen:
 Examen  ordinari.-  Si  l’alumne  no  es  presenta  el  dia  de

l’examen, no se’l permet fer-lo en una altra data, el realitzarà
en la recuperació ordinària.

 Recuperació Ordinària i Extraordinària.- Si hi ha una causa de
força major (amb justificació documental i de forma oficial)
es  valorarà  per  part  del  professorat  del  departament  si
s’accepta fer l’examen en una altra data.

 Els crèdit estan dividits en unitats didàctiques. 
 Quan una UD estigui suspesa amb un 4 o més, farà mitja amb les altres UD i

no farà falta recuperar-la si la mitjana de totes queda aprovada.  
 Quan un alumne/a es presenti  a recuperació ordinària d'alguna UD ha de

presentar també, els treballs suspesos o no presentats corresponents a aquesta
UD. La nota d'aquests  treballs estarà indicada en la programació de cada
crèdit.

 En el cas que hi hagi una o més unitats didàctiques suspeses després de la
recuperació ordinària, el crèdit en conjunt queda suspès. L’alumne tindrà dret
a  una  única  recuperació  extraordinària  en  el  mes  de  juny.  Aquesta
recuperació serà del crèdit global i es pot aspirar a la màxima qualificació.



Alumne haurà de presentar i aprovar  tots els treballs encarregats durant el
curs per poder optar a l’examen final.

 En tots els exàmens de continguts Conceptuals la nota mínima serà de 4, per
sota d’aquest valor la UD estarà suspesa, encara que el promig amb els altres
continguts de Procediments i de Actituds, o amb altres Conceptuals, surti un
promig d’aprovat. (Aquest criteri pot variar en algun crèdit amb majoria de
continguts procedimentals).

 No es pot optar a pujar nota ni en les UD ni en el Crèdit.
 En cas de realitzar un elevat número de faltes d’assistència sense justificar en

un crèdit, l’alumne pot perdre el dret a l’avaluació continua, la qual cosa
significa la no superació del mateix.

- 15% de faltes no justificades, 1r amonestació escrita certificada.
- 25% de faltes no justificades, pèrdua de l’avaluació continua i de la

recuperació ordinària.
 Degut a que aquest cicle es basa en la vivència de la pràctica de l'activitat

física,  i  que  l'absència  d'aquesta  pràctica  implica  una  manca  en  les
experiències motrius, de relacions socials, de les dificultats d'aprenentatge de
les tasques ... Considerem que la no realització de les sessions pràctiques, va
en  detriment  de  l'aprenentatge  de  les  capacitats  necessàries  per  a  una
formació de qualitat. Per tant, quan un alumne/a que assisteix a classe, no
pugui  realitzar  de  manera  repetida  les  practiques  per  motius  de  lesions,
malaltia o falta de material adient, se li aplicarà els següents criteris:

- En referència a la valoració de l'apartat conceptual, l'alumne haurà de
realitzar les mateixes proves d'avaluació que la resta de companys.

- A partir d'un 10 % de sessions no realitzades, es descomptaran 0,2 
punts per cada hora del total de les faltes, del apartat indicat per el  
professorat que imparteix aquest crèdit. El professorat indicarà el 
número d’hores que suposa el 10% de la no assistència a classe en la 
seva programació.

- A més, a partir d'un 30 % de la no realització pràctica del total 
d'hores, la nota màxima final a la que l'alumne pot aspirar és de 8.

 Com que l’assistència a classe és obligatòria, les faltes i retards no justificats
influiran negativament en la qualificació de les actituds. Cada Crèdit decidirà
el percentatge a disminuir.

 Les qualificacions finals de cada crèdit són numèriques i sense decimals. Les
notes  s’arrodoneixen  segons  el  següent  criteri:  el  decimals  fins  a  0’49
s’aproximen  al  nombre  sencer  inferior  i  el  decimals  a  partir  de  0’50
s’aproximen al nombre sencer superior. Aquests arrodoniments es realitzaran
NOMÉS en la nota final del crèdit.

 Cada trimestre es farà una avaluació del funcionament general del cicle i del
grup classe,  a  la  qual  podran  assistir  els  delegats/des  de  curs.  El  tutor/a
informarà a l’alumnat de les valoracions de l’equip docent sobre la marxa del
curs. Després de cada avaluació, es lliurarà un butlletí trimestral amb notes
parcials dels diferents crèdits. Aquestes notes trimestrals són orientatives i
corresponen a l’avaluació contínua, donat que el que s’avalua és cada unitat
didàctica, el nombre d’hores de les quals és variable.

 La nota final de cada crèdit serà la mitjana ponderada (segons les hores o
importància relativa) de totes les unitats didàctiques.


