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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 

esportives. 
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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 

d’assistència sense justificar o el seu equivalent en retards. Aquest criteri està dirigit 

als dos primers trimestres presencials i avaluables, en cap cas al 3r trimestre de 

confinament.  
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RECUPERACIÓ TRIMESTRES: 

Es recuperarà el trimestre superant satisfactòriament les parts no assolides, sempre 

en funció de cada cas. En el cas del tercer trimestre, no es realitzarà cap tipus 

d’avaluació numèrica, el que si que es valorarà és la feina realitzada amb possibilitat 

de millorar nota dels altres dos trimestres sense que sigui un precedent per aquells 

alumnes que no han pogut realitzar les tasques durant el període de confinament. 

 

SUPERACIÓ DEL CURS: 

Es superarà el curs com a mínim assolint de forma satisfactòria la mitjana dels dos 

primers trimestres. El tercer trimestre de confinament es valorarà per acabar de 

millorar la nota o bé per la recuperació puntual d’algun alumne que no arribi a 

l’Assoliment Satisfactori però hi estigui a prop. No obstant, aquest cas anirà a criteri del 

professor de l’alumne afectat. En cap cas aquest tercer trimestre afectarà 

negativament a la nota final de l’alumne.  

Per a la 3a avaluació el criteri d’assignació de millora de nota serà definit pel grau de 

participació, puntualitat en l’entrega de tasques, qualitat de l’entrega i resultats de les 

diferents activitats que es van proposant durant aquest període.  

 

RECUPERACIÓ DEL CURS: 

Els alumnes que la mitjana de notes dels dos primers trimestres hagi estat per sota de 

l’Assoliment Satisfactori hauran de recuperar el curs. Els alumnes en qüestió rebran la 

notificació al seu correu electrònic de l’Institut, @insrafaelcasanova.org, amb còpia al 

Tutor per part del seu professor de la matèria d’Educació Física i se’ls hi indicarà la 

tasca que han de realitzar per la seva recuperació.  

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. En el cas de que algun alumne  

3r d’ESO no superi l’assignatura en el curs acadèmic i hagi de recuperar l’Educació 

Física de 1r, 2n d’ESO o totes dues, se’l farà realitzar un dossier  de forma 

extraordinària per l’estat de confinament. Els alumnes en qüestió rebran al seu correu 

electrònic de l’Institut, @insrafaelcasanova.org, la notificació per part del seu professor 

de la matèria d’Educació Física i els indicaran la tasca que han de realitzar per la seva 
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recuperació. Tanmateix en aquesta comunicació es posarà en còpia al Tutor/a de 

l’alumne afectat per tal de que en tingui coneixement.   

 

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. 
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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 
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intel·lectuals, emocionals i físiques, el desplegament d’actituds i valors personals com la 
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) 
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 *ACTITUD:            20% 

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 tin-
guin també aprovada l´actitud als tres trimestres del mateix. En cas contrari, s’hauran de pre-
sentar 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 del primer i segon trimestre (juny) ,sempre que cap 

de les dues notes sigui inferior a 3 en el trimestre. En cas contrari hauran de presentar-se a  la 

recuperació del mateix, al juny. En el cas del tercer trimestre, no es realitzarà cap tipus 

d’avaluació numèrica, el que si que es valorarà la feina realitzada amb possibilitat de millorar 

nota dels altres dos trimestres sense que sigui un precedent per aquells alumnes que no han 

pogut realitzar les tasques durant el període de confinament. Els alumnes amb mitjana inferior a 

5 rebran la notificació al seu correu electrònic de l’Institut amb còpia al Tutor per part del seu 

professor de la matèria d’Educació Física i els indicaran la tasca que han de realitzar per la 

seva recuperació. 

- Per a la 3a avaluació el criteri d’assignació de millora de nota serà definit pel grau de 

participació, puntualitat en l’entrega de tasques, qualitat de l’entrega i resultats de les diferents 

activitats que es van proposant durant aquest període.  

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

-Els alumnes que la mitjana de notes dels dos primers trimestres hagin estat per sota de 5 i no 

hagin recuperat al juny hauran de recuperar el curs sencer a les proves extraordinàries de 

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 estaran marcades en el calendari anual del centre.  

- 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 en el 

que es realitza una examen teòric. Els  alumnes que no es presentin no tindran dret a nova 

convocatòria. 

 


