
CRITERIS D’AVALUACIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA          CURS 2016-17

- Cada trimestre està format per 2 o 3 unitats didàctiques. 

- La nota de trimestre es calcula fent una mitjana de les unitats didàctiques.  

- Hi  ha  aspectes  que  des  del  Departament  d’Educació  Física  considerem

indispensables com són l’assistència a classe, portar roba i calçat esportiu i

la puntualitat.  És per aquest motiu que hi ha un sistema de penalitzacions que

s’apliquen al final del trimestre i que pot modificar la nota. 

- Es considera que el trimestre ha estat superat quan la nota final és de 5 punts

sobre 10.

Penalitzacions:

Incidències

Falta d’assistència injustificada 

Retard 

Falta d’equipament *

Malaltia o lesió sense justificant mèdic

* Es comptabilitzarà a partir del segon dia de falta d’equipament (roba esportiva o material de
classe i roba de recanvi).

Els percentatges que es contemplen durant l’avaluació contínua són: 

Continguts Procediments Actituds

1r CICLE 20% 50% 30%

2n CICLE 30% 50% 20%



Nota final de curs

 La nota de fi de curs es calcularà fent  la mitjana dels tres trimestres, sempre

que la nota mínima de trimestre sigui igual o superior a 3.

En cas que no superi algun trimestre, haurà de presentar-se a la recuperació de

la matèria a final de curs, on haurà de realitzar un treball o examen escrit i/o

examen pràctic.

Recuperacions de la matèria (juny)

 En cas que la mitjana dels tres trimestres no superi la puntuació de 5, caldrà

recuperar tot el curs.

Recuperacions de la matèria (setembre)

Es valorarà:

- L’evolució al llarg del curs (40%)

- L’examen teòric / pràctic  (60%)

Recuperació de la matèria de cursos anteriors

Durant el mes de febrer es convocarà  l’alumnat amb la matèria d’educació física de

cursos anteriors suspesa perquè es torni a examinar. En aquest cas es valorarà:

- Examen teòric (50%)

- Examen pràctic (50%)

S’aconsella que a l’inici de curs l’alumne suspès realitzi una tutoria amb el professor

d’educació física per clarificar els continguts a recuperar. 


