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 Presentació 

 
La competència corporal i postural implica l’autoconeixement, el desenvolupament de 
les pròpies capacitats físiques, la utilització de les habilitats i destreses motrius en 
diferents situacions i medis, l’expressió i l’autocontrol. 
La competencia en l’adquisició d’un estil de vida saludable comporta el coneixement, la 
valoració i la pràctica dels hàbits saludables, així com el reconeixement dels riscos que 
impliquin els hàbits no saludables. 
La competencia en l’ocupació activa del temps de lleure comporta l’aprofitament, 
l’organització i la gestió de l’activitat física com a recurs d’ocupació del temps lliure i 
facilita també la interiorització dels hàbits saludables a la vida quotidiana en general. 
 
Els continguts d’educació física del batxillerat es desenvolupen a primer curs per mitjà 
de tres blocs, a més d’un primer bloc comú: L’activitat física i la salut; l’activitat física 
recreativa i l’expressió corporal; i L’activitat física i l’esport. Tots tres àmbits –salut, lleure 
i esport- están interrelacionats. La salut no es pot concebre actualmente deslligada de 
l’activitat física, que ha de constituir una pràctica regular incorporada en la vida 
quotidiana. 
 
L’autogestió dels continguts d’educació física pot resultar una metolodologia molt 
enriquidora en aquest nivel: el mateix alumnat elaborant i portant a terme projectes o 
programes de condició física i salut, organitzant i participant en diferents tipus 
d’activitats físiques i competicions esportives en l’àmbit del grup clase i fins i tot del 
centre escolar. 

 

 Instruments d’avaluació 
 
L’ avaluació és continua i progressiva, es a dir, es tindrà en compte els diferents 
nivells d’adquisició dels continguts segons les característiques individuals de cada 
alumne. En aquest sentit són útils els instruments que facin possible l’autoavaluació i 
la coavaluació, que impliquen que l’alumnat en la presa de decisions i aporten a 
l’avaluació una dimensió central en el procés d’aprenentatge. 
 
Com a instruments d’avaluació es tindrà en compte: 
 
1. L’assoliment de la part teòrica mitjançant treballs, exposicions de murals …  

relacionats amb els continguts treballats a classe i/o exàmens teòrics. 
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2. L’assoliment de la part procedimental valorant la millora del propi rendiment, 
aplicar de forma pràctica els continguts treballats, així com resoldre diferents 
problemes pràctics plantejats a classe. 

 
3. L’assoliment de la part actitudinal valorant l’assistència, la puntualitat, el lliurament 

de treballs en la data acordada, l’actitud respectuosa vers els companys, la 
professora i les instal.lacions, així com el compliment de les normes i dels hàbits 
higiènics. 

 
Per a poder fer la mitjana caldrà obtenir una nota superior a 3 sobre 10 en tots 
els criteris d’avaluació. 
 

 
 

Càlcul de la nota final de curs 

 
Cada trimestre s’avaluarà seguint els següents percentatges: 
 

✓ 30% la part teòrica  (els treballs tindran una única data de lliurament. I es 
tindran que presentar amb ordre, claredat, correcció lingüística, bona ortografia 
i amb bona lletra i presentació. 

      La mala presentación de treballs i exàmens pot abaixar la nota fins a 2 punts. 
 
      Els treballs tindran una única data de lliurament. Fora de termini no          
s’acceptaran i per tant no comptabilitzaran. 
      NO HAVER ASSISTIT A CLASSE, NO JUSTIFICA LA PRESENTACIÓ DELS   
TREBALLS  FORA DE TERMINI, perquè és obligació de l’alumne/a conèixer les 
activitats i treballs proposats a classe. 
 
✓ 50% la part procedimental (proves practiques, treballs i fulls d’observació, 

autoavaluació I coavaluació) 
.   

20% la part actitudinal: Assistència, retard, justificacions, lliurament de treballs, 
material personal, 

            i d’hàbits d’higiene: escalfament, neteja persona I dutxa. 
 
La professora prendrà 4 notes al trimestre del rendiment de l’alumne/a a classe.  
 
Els alumnes que faltin a un examen, només se’ls permetrà fer-lo més tard si aquesta 
absència està degudament justificada per escrit. 
Les faltes d’assistència a la clase d’educació física únicament es justificaran, 
presentant la documentació adient. 
 
Per aprovar el curs s’han de superar les 3 avaluacions amb una nota mínima de 
5 sobre 10. La nota final és la mitjana de les tres avaluacions sempre que estiguin 
aprovades. Una avaluació suspesa s’ha de recuperar. 
 
Restarà nota:  
 

✓ No portar la indumentària adequada ( xandall i sabatilles esportives). 
✓ No canviar-se de roba després de la pràctica 
✓ No realitzar la pràctica injustificadament 
✓ Els retards 



✓ Les faltes d’assitència no justificades 
✓ Les incidències disciplinàries 
✓ No col·laborar, ni participar en les activitats pròpies del departament 
 

Pujarà nota : 
✓ Dutxa: un 80% de les sessions practiques del trimestre.+1 
✓ Participació i/o col.laboració en situacions especials del departament. +0.2 
 

 

 
 

 Recuperació d’avaluacions suspeses 
 
Els alumnes que suspenguin una avaluació tindran dret a recuperar l’assignatura 
durant el següent trimestre. 
Els instruments on s’ha tret una nota superior a 5 es guarda la nota, la resta es 
tornaran a avaluar durant el següent trimestre. 
 
La professora recuperarà els seus alumnes en funció dels aspectes o continguts no 
superats. La recuperació de la 1ª avaluació es realitzarà abans de l’inici dels exàmens 
de la 2ª avaluació, i així successivament.   
 
En cas de no aprobar el curs tindrà una prova de recuperació al setembre que 
constarà de tota la matèria treballada al llarg del curs. 
 

 

 Activitats extraordinàries de recuperació 
 
Al juny quan acabin les avaluacions ordinàries es realitzaran les proves 
extraordinàries de recuperació per a setembre, per a l’alumnat que no ha superat la 
matèria. Aquestes activitats de recuperació consistiran en l’elaboració d’un treball 
escrit a mà d’algun dels continguts treballats durant el curs ( a escollir) i quatre proves 
físiques de resistència, força abdominal, cursa de velocitat i flexibilitat que pot 
entrenar pel seu compte durant l’estiu.  
És obligatori lliurar el treball en el dia i moment de realitzar l’examen pràctic. Es 
realitzaran preguntes orals de continguts bàsics del treball. 

 
 
 
 

Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
 
La cap de departament serà la responsable de realitzar la recuperació a tots els 
alumnes suspesos de cursos anteriors, seguint els mateixos criteris de la recuperació 
extraordinària de setembre 
 
Dins del mateix curs escolar, l’alumne/a tindrà dues oportunitats de superar el curs 
suspès: la primera serà a principi del 2n quadrimestre (principis de febrer), i la segona 
al mes de setembre. 
 

 
 
 
 



 
 
 


