
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Vicenç Plantada 

 

Departament d’Educació Física i Cicles Formatius 
 

Àmbit de l’EDUCACIÓ FÍSICA. 

 

Objectiu de l’avaluació 

 

 

 

 

 

 
                    Aplicarem una avaluació mixta en la que observarem objectiva i 

subjectivament els diferents graus d’assoliment de les  competències  dels diferents 

àmbits de l’Educació Física. 

Criteris i instruments d’avaluació:  
• Aquests criteris son comuns als diferents cursos/nivells  amb l’adaptació 

curricular adient. 

L’avaluació es centrarà en 4 blocs: 

1. Pràctica diària 40% a on es valorarà els següents punts: 

• Puntualitat 

• Participació activa 

• Esforç 

2. Exàmens pràctics 20% de cadascuna de les Unitats Didàctiques proposades 

3. Exàmens teòrics 20% de cadascuna de les Unitats Didàctiques proposades 

4. Actitud 20% a on es valorarà: 

• Assistència (justificar a temps) 

• Puntualitat (entrada i sortida) 

• Material 

• Comportament en vers al professor i els companys 

• Canvi de roba i/o dutxa 

 Com es justifica una falta d’assistència? Amb un JUSTIFICANT DEL METGE o 

amb un JUSTIFICANT DEL CENTRE que hauràs d’entregar al tutor, però abans caldrà 

que me l’ensenyis. 

 Com es justifica una falta de roba esportiva? Són INJUSTIFICABLES. Sense roba 

esportiva no es pot fer classe pràctica i s’haurà de realitzar una alternativa teòrica. 

Aquesta falta baixa punts a la nota de pràctica diària i d’actitud. 

Els professors d’Educació Física, amb la pràctica de l’Activitat Física a les classes i la 

seva valoració pretenem aconseguir que els nostres alumnes adquireixen els hàbits 

saludables que fomenta aquest àmbit, així com els coneixements que els permetran 

desenvolupar  plans de treball autònom per mantenir-se en un estat saludable mental 

i físicament. 
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 Com es justifica una falta de canvi de roba? Són INJUSTIFICABLES. Tots els 

alumnes han de venir preparats per poder com a mínim canviar-se de samarreta i 

portar una petita tovallola per la seva higiene personal. 

  

Com es justifica una lesió? NINGÚ està exempt de l’Educació Física, com a molt podràs 

estar exempt de la part pràctica i en aquest cas realitzarem una MODIFICACIÓ 

CURRICULAR. En cas de lesió cal portar el justificant i les indicacions / 

contraindicacions dels exercicis que pots i no pots realitzar. Si la teva lesió es tracta de 

LLARGA DURADA i impossibilita la pràctica es realitzarà un TREBALL ALTERNATIU per 

superar la matèria. 

 MOLT IMPORTANT! Tots els justificants hauran d’entregar-se el dia següent de 

la classe d’Educació Física, sinó restarà punts de la nota d’actitud. 

L’Avaluació diària: 
 

L’avaluació diària es realitzarà mitjançant una nota qualitativa (A, B, C, D, E, F) que es 

transformarà desprès en una nota quantitativa (10, 8, 6, 5, 3, 2). Recordeu que 

l’avaluació diària es MOLT IMPORTANT i que és l’objectiu principal de la matèria 

d’Educació Física. 

 

 L’avaluació diària es resumeix en el següent ítems: 

Qualitativa Comentari Quantitativa 

A Classe extraordinària en tots els aspectes 10 

B Classe bona en tots els aspectes 8 

C Classe normal (classe “tipus” de la majoria 
d’alumnes) 

6 

D Classe fluixa (manca de participació, esforç...) 5 

E Classe dolenta (problemes comportament) 3 

F Expulsió 0 

 

• En el cas d’un alumne que tingui una lesió justificada (LJ) la nota 

màxima de la sessió serà de 5 punts. 

• En el cas d’un alumne que tingui una falta de material (NP) la nota 

màxima de la sessió serà de 3 punts. 

• En el cas d’un alumne amb una lesió de llarga durada, tindrà 

l’oportunitat de poder superar la matèria amb la màxima qualificació si: 

1) realitza el treball demanat de cada sessió; i 2) realitza una treball 

complementari relacionat amb o les unitats didàctiques en les que no 

pugui participar. 
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Criteris globals: 
 

• L’avaluació en tota l’etapa de l’ESO i el BTX serà  continua i integradora. 

L’alumnat que no superi l’avaluació continua  haurà de realitzar un 

examen final dels continguts no superats. 

 

Criteris de recuperació: 
  

En el cas de no superar l’avaluació continua, caldrà presentar-se a la 

convocatòria extraordinària realitzant les següents tasques: 

• Presentar un resum escrit (40%) de cadascuna de les unitats didàctiques  

de les diferents dimensions treballades (mínim 1 cara per tema). 

• Realitzar un examen escrit (20%) relacionat de les unitats didàctiques 

corresponents. 

• Realitzar un examen pràctic (40%) dels continguts de cada curs. 

 

A cada curs es determinaran les proves a realitzar per a cada dimensió atenent 

als aspectes/continguts treballats. 

 

Observacions: 
 

• Els alumnes amb L’EF pendent d’un curs anterior, la 

recuperaran automàticament  si superen els curs superior. 

 

 

 


