
AVALUACIÓ FINAL I RECUPERACIÓ:

L’avaluació  sumativa  és  la  síntesi  del  procés  de  l’avaluació  contínua,  valora  el  progrés  i
l’assoliment  del  objectius  plantejats,  es  basa  en  l’estimació  de  tots  els  registres  efectuats
durant l’avaluació formativa i el progrés apreciat des de l’avaluació inicial. A partir d’aquestes
variables s’adjudica la qualificació corresponent a cada alumne. 

Què avaluem?
El  nivell  assolit  pels  alumnes  al  final  del  procés  educatiu  i  la  consecució  dels  objectius
proposats.

Com avaluem?
Al acabar el curs, i en relació amb els resultats obtinguts, cada alumnes tindrà una nota final
de la matèria.
• Mitjançant proves específiques dels continguts.
• Avaluació dels registres recollits en els fulls d’observació actitudinal emprats al llarg de tot
el procés educatiu.

Criteris d’avaluació
Es  tracta  de  realitzar  una  síntesi  i  valoració  de  totes  les  notes  que  el  professor/a  té  de
l’alumne.
Es valorarà la progressió de l’alumne i el seu esforç per millorar, totes les proves teòriques i
pràctiques i la confecció dels dossiers i treballs.

PERCENTATGES SOBRE ELS CONTINGUTS 

El departament  d’Educació  Física ha decidit  establir  aquest  percentatges  per  curs.  Aquest
continguts ponderen la nota de cada trimestre. El motiu és perquè els alumnes tinguin un  any
més de referència sobre quin tipus de continguts han de millorar.

Tots els alumnes han de tenir una assistència activa i amb la roba adequada per fer classe per
sobre del 80% de les sessions pràctiques per aprovar.

A  cada  trimestre,  es  pot  aconseguir  fins  1  punt  extra  si  es  participa  a  les  activitats
extraescolars promogudes des de l’AEE IES LA BASTIDA.

Procediments: 40%

TERCER d’ESO Conceptes: 30%

Valors, normes i actituds: 30%

Els  alumnes  nouvingut  amb  problemes  de  comprensió  de  la  nostra  llengua  (xinesos,
pakistanis, etc) el percentatge serà:



Procediments: 40%

Conceptes: 10%

Valors, normes i actituds: 50%

RECUPERACIONS
Per recuperar un trimestre els alumnes poden participar de forma activa a les activitats del Pla
Català de l’esport a l’escola (cros, atletisme, shootball...)

Els alumnes que, al finalitzar el curs, no hagin superat 2/3 de la matèria, podran realitzar una
prova de recuperació al mes de juny, que es puntuarà sobre un màxim de 10 punts. Quedaran
aprovats, els alumnes que tinguin una nota igual o superior a 5.

L’alumne que no pugui fer classe per problemes mèdics haurà de presentar un certificat mèdic
oficial amb el diagnòstic i el temps de la durada de la malaltia per que sigui exempt de la nota
pràctica. I haurà de presentar un cop al trimestre un dossier dels continguts que s’han donat i
fer els controls teòrics igual que els seus companys. Aquest treball es lliurarà a la data que
contempli  el  professor  i  sempre  abans  de  la  reunió  de  junta  d’avaluació  del  trimestre.
L’alumne no estarà exempt de l’assistència a les sessions d’educació física, si de les classes
pràctiques. 

Els alumnes suspesos al final del curs hauran de portar roba esportiva i fer una prova referida 
a cada bloc de continguts del curs:

o Bloc de condició física:  Prova de 12’ corrent sense parar.
o Bloc de jocs i esport: Execució tècnica bàsica dels esports treballats.
o Bloc d’activitats rítmiques: execució de diferents pas bàsics del txa txa txa.
o Bloc d’activitats al medi natural: qüestionari.

o Per problemes que surtin d’un imprevist, el professor decidirà la forma de 
recuperació.

PUJAR NOTA
Tots el alumnes que optin per pujar nota, hauran de portar roba esportiva i fer:

o Bloc de condició física:  Prova de 12’ corrent sense parar i tenint en compte la 
distància recorreguda.

o Bloc de jocs i esport: Execució tècnica bàsica dels esports treballat.
o Bloc d’activitats rítmiques: execució de diferents pas bàsics del txa txa txa i 

coreografia amb una parella.
o Bloc d’activitats al medi natural: qüestionari.

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA D’UN ALTRE CURS
Durant el mes d’octubre es faran les proves de recuperació pels alumnes que hagin passat de
curs  amb  la  matèria  pendent.  Aquesta  recuperació,  per  acord  de  departament,  la  farà  el



professor que estigui donant la matèria del curs suspès.

Els alumnes que hagin de recuperar 2n ESO i que estiguin a 3r, han de fer el mateix tipus de 
recuperació per blocs de continguts que a una recuperació final, o aprovar el curs superior.

  


