
CRIT  E  RIS D  ’  AVALUACIÓ D  ’  EDUCACIÓ FÍSICA  

✔ SABER (conceptes)

Pel  que  fa  a  conceptes  el  percentatge  queda  fixat  en  un

20% (a l’ESO) i 30% (a BAT) entenem que l’EF
és  una  assignatura  eminentment  pràctica  i,  per  tant, el
percentatge  relatiu  a  la  part  conceptual  de  la  matèria  pot
ajudar  els alumnes no  gaire ben dotats físicament a obtenir
una bona qualificació final  de la matèria i  d’altra banda, els
alumnes  ben  dotats  físicament  i  hàbils  en  les  diferents
pràctiques fisicoesportives no podran descuidar el treball de la
part  més  conceptual  d’aquesta  si  volen  obtenir  una  bona
qualificació  final.  Les  eines  que  puc  emprar per  avaluar
SABER poden ser:

● Fitxes realitzades pels alumnes no practicants
● Exàmens escrits (un per trimestre)
● Treballs escrits i/o qüestionaris

✔ SABER FER (procediments)

Suposarà  un  total  del  50% (a  l’ESO)  i  60% (a
BAT) de la nota. Tal com he expressat anteriorment, l’EF
és  una  assignatura  eminentment  pràctica  i  per  tant,  els
continguts procedimentals seran els més importants a l’hora
d’avaluar. Duré a terme l’avaluació d’aquesta part a través de:
(puc escollir alguna o totes)

● Registre diari d’observació directa de la pràctica del grup
classe.

● Registre de les diferents pràctiques als alumnes.
● Test d’avaluació de la condició física
● Avaluació, autoavaluació i coavaluació, depenent l’UD
● Avaluació dels exàmens pràctics



✔ SABER SER I ESTAR (actituds)

Suposen el 30% (a l’ESO) 10%(a BAT) restant de
la nota. Les actituds de l’ESO compten de manera decisiva en
el còmput final de la nota.

● Registre dels indicadors d’actitud:

- Control  d’assistència  (faltes  justificades  i
injustificades)

- Control de faltes de puntualitat
- Control de faltes d’equipament
- Control d’higiene personal en finalitzar les classes

d’EF

● Grau de participació i  iniciativa en les activitats fets a
classe

● Comportament:

- Respecte  als  companys  durant  les  sessions,  a
l’hora d’avaluar-se…(sempre)

- Respecte a la professora
- Respecte  al  material  i  instal·lacions  i  als  hàbits

d’higiene.

NOTES 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
RETARD (R) Cada retard restarà 0,25 punts la nota

actitudinal
(+)  (-) Conducta positiva (es podrà pujar a 3 punts

en la part actitudinal) i/o negativa (inclou les
incidències i expulsions de classe per mal

comportament o faltes de respecte. Es
baixarà 0,5 punts o 1 punt depenent de la

gravetat)
FALTA 
D'ASSISTÈNCIA (F)

A les 5 faltes injustificades suposarà un
suspès a la nota trimestral. Cada falta

injustificada serà 0,5 punts menys de la nota
final.



PERCENTATGES
PROCEDIMENTS

ESO/BAT

CONCEPTES

ESO/BAT

ACTITUD, VALORS,
NORMES

ESO/BAT

50% i 60% 20% i 30% 30% i 10%
✔ La nota final del trimestre correspondrà a la suma de les tres

parts sempre que se superi cada apartat per separat amb un
30% dins d’aquest apartat. 

✔ La  qualificació  final  del  curs  serà  la  mitjana  dels  tres
trimestres. Serà una avaluació continua. En finalitzar el curs
s’hauran d’haver entregat totes les tasques i haver realitzat els
exàmens pràctics corresponents a tots els trimestres. Els que
quedin pendents del 1r i 2n trimestre s’hauran de realitzar al
3r.



✔ Si un alumne passa de curs i té l’assignatura d’EF suspesa de
cursos  anteriors,  serà  susceptible  de  recuperar  aprovant  el
curs que està cursant amb una nota superior a 6 

✔ Si  l’alumne  per  causes  físiques  no  ha  pogut  realitzar  les
proves procedimentals, s’intentarà fer un altre dia, i si no pot
ser, se li manarà fer un treball sobre l’UD que s’està treballant.
En cas que sigui el dia de l'examen teòric se li farà un altre dia
presentant sempre un justificant mèdic o familiar. És important
portar un justificant mèdic per justificar la lesió.

Proves extraordinàries d’ESO

Caldrà  que  els  alumnes  presentin  les  tasques  teòriques  no
entregades durant el  curs. 

Caldrà que els alumnes realitzin les proves de condició física. 

Proves extraordinàries BAT

Caldrà  que  els  alumnes  presentin  les  tasques  teòriques  no
entregades durant el  curs. 

Caldrà que els alumnes realitzin les proves de condició física. 


