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CRITERIS D´AVALUACIÓ D´EDUCACIÓ FÍSICA A L’ESO 

 

COMPETÈNCIES ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA(70%) 

 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE: 

Competència 1. Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física 

individual amb relació a la salut. 

● Planificar i posar en pràctica de forma autònoma escalfaments per a una 

activitat concreta. 

● Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, a partir de 

l’aplicació de sistemes i mètodes d’entrenament. 

● Participar en l’elaboració d’un pla de treball per a la millora de la condició física. 

● Dissenyar i portar a terme les fases d’activació i recuperació de la pràctica de 

l’activitat física, tenint en compte la intensitat i la dificultat de l’activitat. 

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. 

● Utilitzar la respiració i la relaxació com a mètodes d’alliberament de tensions. 

● Executar exercicis de condicionament físic (fitness) amb correcció postural. 

 

DIMENSIÓ ESPORT: 

Competència 3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels 

diferents esports. 

● Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o 

d’adversari. 

Competència 4. Posar en pràctica els valors propis de l’esport en situació de 

competició. 

● Participar en l’organització i posada en pràctica de tornejos o competicions 
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esportives. 

 

DIMENSIÓ 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. 

● Realitzar activitats en el medi natural, utilitzant l’equipament, eines i 

Tècniques d’orientació adequades. 

● Mostrar una actitud de respecte pel medi natural. 

Competència 6. Planificar i organitzar activitats en grup amb finalitat de lleure. 

● Planificar de forma autònoma activitats en el medi natural. 

● Controlar els riscos en les activitats físiques i esportives i assumir la 

responsabilitat de la pròpia seguretat. 

 

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. 

● Crear moviments basats en l’expressió d’emocions. 

Competència 8. Utilitzar activitats amb suport musical, com a mitjà de relació social i 

integració comunitària. 

● Actuar davant del grup realitzant composicions individuals i col·lectives. 

 

COMPETÈNCIES ÀMBIT DIGITAL(10%) 

-Utilització d’instruments i aplicacions digitals (Publisher, Power Point, Word, A.P.P,...). 
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COMPETÈNCIES ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL,ACTITUDINAL I 

PLURILINGÜE(20%) 

 

--Valorar les activitats físiques i esportives com a eina de millora per a la salut individual, 

acceptant els nivells assolits. 

-Resoldre situacions de conflicte que es produeixen en la competició, aquests en el marc 

de treball dels valors: joc net, col·laboració, cooperació, responsabilitat compartida, 

tolerància, autocontrol, participació i respecte. 

- Valorar la importància de la pràctica d’activitat física saludable en el temps de lleure: 

+ Valoració individual: respecte a un mateix, higiene, esforç, superació, autoacceptació, 

autonomia i autocontrol. 

+ Valors socials: respecte als altres, a l’entorn i a les normes, tolerància, inclusió, 

cooperació, solidaritat i civisme. 

-Valorar l'actitud proactiva de l'alumne pel que fa a l´ús de la  llengua 

anglesa(metodologia AICLE),a les classes. 

  

Especificitats per a alumnes de grups PIM i Flexible: 

 

Els grups de PIM i Flexible assignen un 50% a repartir entre les 4 dimensions pròpies 

de  l´assignatura, un 10% a les competències d´àmbit digital i un 40% a les competències 

de l´àmbit personal i social .La nota màxima que podran obtenir en l’avaluació és un AS. 

L’alumnat de l’Aula d’acollida s’avaluarà de forma consensuada entre la tutora de l’Aula 

d’acollida i 

la professora de Llengua Catalana en funció dels objectius trimestrals que s’hagin 

acordat en el PI 

 

SUPERACIÓ DELS TRIMESTRES: 

Per superar cada trimestre caldrà que el resultat final de les Unitats Didàctiques 

sigui igual o superior a l’Assoliment Satisfactori. 

Cal tenir en compte que, no es podrà aprovar un trimestre si es tenen 6 o més faltes 

sense 

justificar o el seu equivalent en retards. 
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RECUPERACIÓ TRIMESTRES: 

Es recuperarà el trimestre superant amb Assoliment Satisfactori les parts no 

assolides, sempre en funció de cada cas. 

 

SUPERACIÓ DEL CURS: 

Es superarà el curs assolint satisfactòriament els tres trimestres, tenint en compte 

que es tracta d’una avaluació contínua. 

 

RECUPERACIÓ DEL CURS: 

Es recuperarà els curs amb les tasques competencials que siguin adients per cada 

cas, sempre donant temps a l’alumne a que pugi preparar les activitats a avaluar. 

 

RECUPERACIÓ ANY ANTERIOR: 

Per recuperar la matèria d’Educació Física del curs anterior l’alumne/a haurà de 

superar amb un mínim d’assoliment satisfactori el curs lectiu. No oblidem, que les 

competències tenen una progressió durant tota la etapa de l’ESO i Batxillerat i es per 

aquest motiu el caràcter acumulatiu de la recuperació. 

 

CASOS ESPECIALS: 

Lesionats, indisposicions temporals, etc. Aquests casos es tractaran de forma 

individual i personalitzada sempre afavorint la inclusió de l’alumne/a a les classes 

(Exemple: col•laborar a la gestió del grup, participar en l’arbitratge de les activitats)...i 

en la mesura que es pugui, realitzar activitats adequades a la seva situació. 

 


