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CRITERIS D’AVALUACIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA 1r de BATXILLERAT 

EDUCACIÓ FÍSICA   
1DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE: 
-Competència 1. Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física individual 
amb relació a la salut 
-Competència 2. Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració d’hàbits 
saludables en la pràctica d’activitat física 
 
2.DIMENSIÓ ESPORT: 
-Competència 3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports. 
-Competència 4. Posar en pràctica els valors propis de l’esport en situació de competició. 
 
3DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA I TEMPS DE LLEURE: 
-Competència 5. Gaudir amb la pràctica d’activitats físiques recreatives, amb una atenció 
especial a les que es realitzen en el medi natural. 
-Competència 6. Planificar i organitzar activitats amb finalitat de lleure. 
 
4.DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL: 
-Competència 7. Utilitzar els recursos expressius del propi cos per a l’autoconeixement i per 
comunicar-se amb els altres. 
-Competència 8. Utilitzar activitats amb suport musical, com a mitjà de relació social i integració 
comunitària 
 

TRANSVERSALS 
3.5.ÀMBIT DIGITAL: 
 
Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a 

realitzar. 

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per a la producció de documents. 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a 
realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 
Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per 

compartir informació. 

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratius. 
-Competència 10:fomentar hàbits d´ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la 
prevenció de riscos. 
-Competència 11:Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant 
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 
 
3.6.ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL: 
 
El treball competencial i totes les matèries que el despleguen contribueixen a l’assoliment de 
competències transversals en l’àmbit personal i social que permeten aprendre a conduir el propi 
aprenentatge i ser-ne conscient, adquirint les habilitats, les estratègies i els procediments 
necessaris. Suposa l’adquisició d’un grau suficient de consciència de les pròpies capacitats 
intel·lectuals, emocionals i físiques, el desplegament d’actituds i valors personals com la 
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responsabilitat, la perseverança, l’autoconeixement i la construcció de l’autoestima. Tot plegat, 
per ser capaç de continuar aprenent de forma cada vegada més eficaç i autònoma. També ha de 
permetre l’adquisició de la capacitat d’aprendre de les errades pròpies i alienes, demorar les 
necessitats de satisfacció immediata i aprendre a prendre decisions amb un càlcul de riscos 
adaptat a la realitat. Suposa l’adquisició de competències emocionals i l’ajustament de la 
conducta als requeriments que comporten l’edat i la societat. Així mateix, l’alumne ha de ser 
capaç de reflexionar sobre la incidència del gènere en la construcció de la seva personalitat i 
l’elecció d’opcions acadèmiques i professionals. Totes aquestes habilitats personals han de 
permetre a l’alumne desenvolupar actituds positives, actives i emprenedores en tots els àmbits 
de la seva vida. Aquesta actitud emprenedora es podrà veure reflectida en accions que, d’acord 
amb la motivació i l’esforç personal, permetin adquirir compromisos socials, desplegar capacitats 
creatives, impulsar projectes personals i col·laboratius que l’ajudin a construir models de vida 
personal, social i professional satisfactoris. El treball competencial i els processos d’orientació 
associats han de contribuir a la construcció de la identitat personal, social i ciutadana de cada 
alumne, fomentant la pertinença a la societat catalana, els processos de compromís social i cívic 
per tal de fer possible que en el futur puguin contribuir a la millora social com a ciutadans de ple 
dret amb responsabilitats compartides. 
 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I  RECUPERACIÓ: 

-Assistència:  Es necessari assistir a un mínim d'un 80% de classes per  superar cada 

trimestre.                                                                                                                               -

Puntualitat, equipament correcte, presentació puntual de les feines, bona disposició per la 

feina, bona actitud cap els seus companys i el professorat i correcta utilització del material 

i les instal·lacions, un 20% de la nota. 

-Aprenentatge dels continguts : 80% que es valoraran amb proves i treballs pràctiques i 

teòriques.                                                                                                    -

Desenvolupament de les qualitats físiques i el seu increment durant el curs, es 

realitzaran tests de diferents qualitats al principi de curs i un treball de millora de la 

pròpia condició física durant el 1r trimestre.                                                           -

Pràctica de les diferents habilitats motrius de les diferents activitats físiques proposades 

pels mateixos companys del grup.                                                                   -

Coneixement dels conceptes exposats a les sessions de les diferents unitats didàctiques.                                                                                                                     

-La no assistència a classe de forma continuada serà motiu suficient per suspendre la 

avaluació(més de 6 faltes injustificades per trimestre suposen perdre el dret a fer la 

mitjana de nota d´aquell trimestre). 

 

PERCENTATGES DELS DIFERENTS BLOCS : 

 *PROCEDIMENTS: 40%  (50% 2n trim) 

 *CONCEPTES:       40% (30% 2n trim) 

 *ACTITUD:            20% 
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 S´ha d´obtenir un mínim de 4/10 a cada un dels apartats anteriors per fer 

la mitjana del trimestre. 

 S´han d´aprovar almenys dos dels tres apartats anteriors per fer la mitjana 

del trimestre.    

 

 1.Alumnes amb l’Educació Física pendent del curs anterior: 

       -Aproven l’assignatura automàticament, sempre que aprovin l´EF del curs actual al 
juny i tinguin també aprovada l´actitud als tres trimestres del mateix. En cas contrari, 
s’hauran de presentar a la recuperació del curs/cursos corresponent. 

       -Aquesta prova es realitzarà al setembre(al juny el pendents de 4rt ESO). 

 

 Alumnes que suspenen un trimestre del curs que estan realitzant : 

 La seva nota es “guarda” per fer la mitjana a l’avaluació final continuada(juny),sempre 
que aquesta no sigui inferior a 3 en el trimestre. En cas contrari hauran de presentar-se 
a  la recuperació del mateix, al setembre 

 

3. Alumnes que han suspès l’ Educació Física del curs que estan realitzant : 

 Realitzaran una prova escrita dels temes realitzats durant el curs, en les que hi hauran 
qüestions del bloc de Procediments i del bloc de Conceptes. (50%) 

 Realitzaran proves físiques(en cas que tinguin la part pràctica suspesa).40% 

 Aquesta prova es realitzarà a la convocatòria oficial del setembre . 

 

4.  Alumnes de 2n BAT amb EF suspesa: 

 

 - Els alumnes que hagin de recuperar l'educació física de BAT tindran una     convocatòria 

durant el curs . Aquestes convocatòries es realitzaran a la meitat  del curs 

– Els alumnes que no es presentin a les convocatòries no se’ls farà mitjana i suspendran 

el curs en la convocatòria de Juny. 

        5.Alumnes majors de 18 anys amb EF suspesa: 

         -Hi haurà una convocatòria establerta per l´equip de Coordinació del Centre durant el curs. Els   

alumnes que no es presentin no tindran dret a nova convocatòria. 

 


