
CRITERIS D’AVALUACIÓ EN BATXILLERAT

Aspectes generals sobre l’avaluació:

Hem  preferit  aplicar  els  criteris  i  els  percentatges  d’avaluació  i

qualificació  específicament  dintre  de  cada  unitat,  donat  que  les

característiques  própies  de  cadascuna  d’elles  condiciona  certes

variacions.  No  obstant,  sí  queda  palesa  una  determinada  orientació

general:

- L’actitd de l’alumne sempre n’és l’apartat fonamental i suposara el

40% de la qualificació.

Sobre les activitats de reforç ampliació i recuperació:

- Algunes unitats proporcionen materials de l’alumne a través de la

plataforma AULES,  alguns  d’ells  de  compleció  obligatòria,  altres

informatius, de recuperació o d’extensió.

- Cada falta d’assistència o participació justificada resta un punt de la

nota  final  trimestral.  Esta  minva  es  pot  compensar  amb  treballs

teòrics i/o pràctics d’una llista proporcionada pel professor.

- Aquests  treballs  de  reforç,  compensació  i  ampliació  tenen  una

estructura  senzilla  que  queda  clara  a  l’inici  del  curs  (normes  de

presentació i estructura).

- Una falta d’actitut compta com a dues faltes d’assistència.

- Quatre  faltes  d’assistència  no  justificades  acumulades  durant  un

trimestre  suposen  el  suspens  automàtic  de  la  nota  d’avaluació

trimestral.  Les  faltes  no  justificades  no es  poden compensar  amb

treballs teòrico-pràctics.

- La no activitat durant la sessió (per indisposició o lesió) compta com

a falta justificada.

- La nota final trimestral s’obtindrà fent la mitjana aritmètica de les

diferents notes parcials dels continguts del trimestre (respectant els

percentatges descrits sobre actitud -40%-).



- La nota final de curs s’obtindrà fent la mitjana aritmètica de les tres

avaluacions trimestrals. Un trimestre suspés implica una nota final de

‘Insuficient’.

- Durant  el  curs  el  professor  podrà  habilitar  de  forma  excepcional

hores extraescolars (generalment temps d’esplai) per a que l’alumnat

puga recuperar els apartats suspesos (‘avaluació continua opcional’).

- En  la  línia  d’acostament  al  món  professional,  es  valorarà

positivament  la  participació  i  organització  de  jornades  i  activitats

amb  alumnat  de  menor  edat  (animacions,jocs  d’orientació,  club

d’escacs hores de pati, escoles esportives hores de pati …)

- Els  recursos  i  instruments  busquen  la  implicació  de  l’alumnat

(autoavaluacions i avaluacions recíproques)

- Totes les unitats reserven un apartat de relativa importància per als

treballs relacionats amb la reflexió, la sociocrítica i la resolució de

problemes.

. U.D. JOCS ESPORTIUS MODIFICATS
Sobre els criteris d’ avaluació:

Congruència amb la proposta no finalista, constructivista e integradora. Comptem la
participació, l’ actitud activa –també en assemblees-, la complecció de fitxes.
A través de l’aula Virtual l’alumnat coneix els criteris d’avaluació i rep les fitxes del
diferents jocs i les condicions i terminis per a confeccionar les seues (grupalment).
Els percentatges qualificatoris són:

o 40%  actitud  :  assistència,  equipació,  endreç,  comportament  (interés,
respecte, cura materials, presentacions puntuals...)

o 10% complecció materials curriculars propis  (fitxes, invenció jocs..) i
treballs teòrics (comentaris, anàlisis, estadístiques,...)

o 50% competència tècnico-tàctica (col.locació –movilitat,  elecció passe,
remat zones lliures, idem traures, ...). Esta nota l’adjudica el professor
mitjançant l’observació de les sessions.

. UD. ORIENTACIÓ  i ACTIVITATS A LA NATURA (senderisme)

AVALUACIÓ DE L’ UD ORIENTACIÓ
Dins la línia pedagògica ja descrita, els percentatges qualificatoris són:



o 40% actitud a les sessions: assistència, equipació, endreç, comportament
(interés, respecte, cura materials, presentacions puntuals...)

o 20% assistència eixides
o 30% Resultats proves d’orientació tant al centre com a les eixides.
o 10% Col.laboració el.laboració jocs orientació per a primària  i  primer

cicle IES.

U.D. EXPRESSIÓ

Sobre l’avaluació:
 Els nivells d’exigència de les habilitats es baix i progressiu. Es pretén donar múltiples
opcions de puntuació. A les sessions d’acrogym es puntua cadascuna de les figures fetes
sense límit de figures. Amb les carioques, cordes i malabars passa el mateix (l’alumnat
pot elegir exercicis de menor puntuació però realitzar-ne més per a compensar la nota
obtesa). Els percentatges de la nota deguts a l’actitud són també del 40%. Altra mesura
facilitadora és el moment d’execució dels exercicis davant el professor: l’alumnat no és
convocat a una prova, sinò que quan considera oportú li ensenya al professor un o varius
exercicis per a anar puntuant progressivament.

. U.D. CONDICIÓ FÍSICA

Avaluació: 
Seguint el criteri metodològic general anterior, no aplicarem proves de rendiment per a
la  qualificació  (la  ‘course-navette’  s’explica  i  s’utilitza  com  a  prova  diagnòstica).
Intentarem dotar l’alumnat d’un ventall ample de recursos per a que puga fer-los servir
segons  els  seus  gustos  a  la  complecció  del  programa  propi.  La  perspectiva  de  les
activitats no serà excesivament comparativa, car seria contraproduent per  a bona part de
l’alumnat  si  el  que  volem  és  una  bona  autopercepció  corporal  i  un  compromís
d’activitat.
La qualificació atendrà a:

- 40 % ACTITUD  : asistència, equipació, endreç, interés, puntualitat.
- 20% Treballs teòrico-pràctics: comentari text, recerca alternatives exercicis,...
- 40%  Rendiment  en  algunes  proves  mensurables  (cursa  piramidal,  course-

Navette, preparació passos step/zumba/aeròbic)

U.D. esports reglats

Avaluació:
La qualificació atendrà a:

- 40 % ACTITUD  : assistència, equipació, endreç, interés, puntualitat.
- 50 % Assimilació tècnico-tàctica, a través de ítems d’observació que el professor

publicita clarament al principi i durant la unitat (p.e. bàdminton: pressa drive i
revés, col.locació, versatilitat joc, colpeig alt). Aquests han de ser pocs, senzills i
clars. 



- 10% Treballs teòrico-pràctics: comentari text, publicitat,...


