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 Instruments d’avaluació 

Presentació 

Carmen Valero, Carolina Sandoval 

Luque, Àngels PROFESSORES: MATÈRIA: Educació Física 

 
En el nou marc curricular competencial, l’Educació Física té la finalitat d’educar 

elsalumnes a tenir cura del seu cos i a desenvolupar les seves múltiples possibilitats de 

moviment. Per tant, cal destacar el marcat caràcter instrumental de l’assignatura. Un 

currículum per competències que implica ensenyar per aprendre i seguir aprenent al 

llarg de tota la vida, adquirint i consolidant hàbits saludables mitjançant la pràctica d’ 

activitat física i esportiva regular i continuada. 

Per assolir aquests objectius, els continguts de la matèria es presenten en quatre 

DIMENSIONS: Condició física i  salut, jocs i esports, activitats físiques recreatives i 

expressió corporal.  

. 

 
L’ avaluació és continua i diferenciada, es a dir, es tindrà en compte els diferents 

nivells d’adquisició dels continguts segons les característiques individuals de cada 

alumne. 

Cada contingut es graduarà en quatre nivells de consecució: NA no assoliment AS 

assoliment satisfactori, AN assoliment notable i AE assoliment Excel.lent, i per tant els 

indicadors d ’avaluació serán iguals per a tots els alumnes, el que canviarà serà el nivell. 

 
Com a criterisd’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. 

 
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 elscompanys, la 

professora i les instal.lacions, així com el compliment de les normes i dels hàbits 

higiènics. 
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Càlcul de la nota final de curs 
 

Cada trimestre s’avaluarà seguint els següents percentatges: 

 
✓ 20% la part teòrica (si la professora creu convenient demanar treballs, tindran 

una única data de lliurament. S’ hauran de presentar amb ordre, claredat, 

correcció lingüística, bona ortografia i amb bona lletra i presentació). 

Els alumnes que tinguin de mitjana a partir de 7, podran de manera 

voluntària optar a l’ excelencia (treure 9-10 a l’ avaluació) mitjançant un 

examen teòric però s’ ha d’ aprovar o restarà nota. 

✓ 60% la part procedimental (rendiment a classe i exàmens pràctics 

del trimestre). La professora prendrà 2 notes al trimestre del 

rendiment de l’alumne/a a classe a raó de 0,5 cada control. 

✓ 20% la part competència personal i d’hàbits d’higiene. 

 
L’ avaluació de l’ aprenentatge será continu, tindrà carácter formatiu i ha de ser 

un instrument per la millora dels processos d’ ensenyament i aprenentatge. 

 
La nota final de curs serà la mitjana entre les 3 avaluacions però es tindrà en compte 

l’ evolució de l’ alumne/a al llarg del curs. 

 
Si un alume/a copia a un examen la qualificació és 0 en aquella prova. 

 
Es baixarà com a maxim 1 punt als treballs i exàmens teòrics per faltes d’ ortografia, 

tal i com s’ ha acordat als equips docents. 
 

 

 

Materials 
 
L’ alumne ha de portar roba esportiva i bambes esportives (no de passeig). Es recomana 

samarreta i mitjons de cotó. 

Higiene: l’ alumne ha de dutxar-se o netejar-se en funció de la determinació de la seva 

professora. Per la neteja és obligatori portar samarreta de recanvi, mitjons, caçotets-

calçes, tovallola petita i sabó. 

Per la dutxa (més de cara a l’ estiu) afegirem xancletes pels peus i tovallola més gran. 

 
L’ alumne que no pagui el material didàctic del centre,haurà de portar abans del 15 d’ 

octubre, la llista dels materials necessaris de l’ assignatura: pitralls, pilotes, màrfegues, 

etc. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

L’ alumne/a ha de justificar les faltes a clase pràctica. Si l’ alumne té 2 faltes sense 

justificar, perd l’ avaluació continua. Si l’ alumne no ha portat qualsevol dels materials 

d’ EF, ha de realitzar un full de la sessió corresponent  i tindrà la seva avaluació 

teòrica.En cas de que no presenti el full,tot i que està a classe,li constarà com a falta. 

 
 

Els alumnes que faltin a un examen, només se’ls permetrà fer-lo més tard si aquesta 

absència està justificada per escrit. També s’ els demana als alumnes que, per tal de 

no perdre punts dels controls diaris de classe, justifiquin a la seva professora les faltes 

a les sessions pràctiques. 

 
 

Restarà nota de la part que correspongui (procedimental o de competència personal): 

 

✓ 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 incidències disciplinàries 

✓ No col·laborar, ni participar en les activitats pròpies del departament 

Activitats extraordinàries de recuperació 

Recuperació d’avaluacions suspeses 

 
Els alumnes que suspenguin una avaluació tindran dret a saber com han de recuperar 

l’ asignatura durant el següent trimestre. 

 
A final de curs, per tenir dret a la nota mitjana, s’han d’aprovar tots els trimestres. 

 
La professora recuperarà als seus alumnes en funció dels aspectes o competències no 

superades i es farà una recuperació a demanda dels alumnes per tal d’organitzar-se i 

practicar adequadament. La recuperació de la primera avaluació es realitzarà abans 

de l’ inici dels exàmens de la segona avaluació, i així successivament. 

 
Al juny, acabades les avaluacions ordinàries, es realitzaran les proves extraordinàries 

de recuperació on cada alumne s’ examinarà de les competències no superades de la 

3ª avaluació i dels quals será prèviament informat per la seva professora. 

 
Si l’ alumne/a no es presenta al juny a la prova de recuperació, quedarà suspès 

automàticament pel setembre de tota l’ assignatura. 

 
Al setembre resulta impossible recuperar en 2h tots els continguts treballats durant el 

curs. L’ alumne s’ haurà d’ examinar només dels continguts no superats. Si la 

professora ho creu convenient alumnes lesionats, alumnes disruptius o  conductuals, 

eetcetc) 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

demanarà  la realització d’ un treball escrit a mà que haurà de realitzar l’ alumne/a pel 

seu compte a l’ estiu. 

 
L’ alumne/a ha de tenir clar que será obligatori , s’ haurà de lliurar puntual a l’ hora 

de la convocatòria i abans de realitzar l’ examen pràctic. Aquest treball s’ ha de 

presentar amb ordre, net, sense faltes d’ ortografia i bona lletra. 

 
La professora farà una sèrie de preguntes orals dels continguts bàsics del treball que 
pot servir d’examen teòric oral. 

Recuperació com a materia pendent del curs anterior: 
 

Si un alumne/a suspès aprova el 1r i 2n trimestre d’Educació Física, automàticament 

recuperarà l’assignatura pendent del curs anterior. La professora prendrà 2 notes al 

trimestre del rendiment de l’alumne/a a classe. 

 
Dins del mateix curs escolar, l’ alumne/a que continua sense aprovar la 1ª avaluació i 

continua per tant amb la materia pendent del curs anterior, tindrà una oportunitat per 

superar la materia pendent quan ho determini la Junta Directiva. 
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