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1.2  CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

Els criteris de qualificació, van referits a la valoració del procés i els resultats 

de l’aprenentatge. Per a cada indicador d’assoliment dels criteris de qualificació 

s’establirà un percentatge del valor de la nota final. 

La nota de cada avaluació es traurà fent la mitjana en funció dels percentajes 

establerts anteriorment, sempre que els alumnes arriben com a mínim al quatre en 

cada apartat. Si en algun apartat no arriba al quatre es suspèn directament. 

Podrà ser revisable per cada professor i considerant les circumstàncies pesonals i 

individuals de cada cas. 

La qualificació en cadascuna de les avaluacions, així com en l’avaluació final, 

es determinarà tenint en compte els punts acumulats per cada alumne en cada 

apartat, valorant tant si són els continguts en progressió (respecte a altres 

avaluacions) com si se n’introdueix qualsevol de nou. 

Es tindrà en compte l’assimilació i claredat dels diferents conceptes impartits a 

base de fotocòpies o cunyes teòriques a les classes. Vindran reflectits als treballs, 

fitxes, diaris, proves escrites, intervencions orals, associacions i raonaments... 

També fa referència a la capacitat de valoració dels tòpics. 

Es considerarà el treball pràctic d’execució d’exercicis: progressió en el 

desenvolupament i aprenentatge de les potencialitats físiques. Es reflecteix en 

l’evolució diària i en les iniciatives, propostes, creacions motrius i proves físiques, 

respectant les característiques personals de l’alumnat. 

Donat el caràcter pràctic de l’assignatura, l’assistència a classe és 

imprescindible. Faltar un 20% del nombre de classes suposa un aprofitament 

deficient de les experiències i dels continguts impartits. Per tant, amb 3-4 faltes 

injustificades per avaluació, cal recuperar les classes, si es veu adient.  
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A més de l’assistència, es valorarà l’equipament i la higiene adequada de 

l’alumnat al finalitzar la sessió, la puntualitat, la participació activa i respectuosa, 

l’interès, el tractament del material, etc. 

També en aquest apartat es comptarà la participació en activitats de lliure 

elecció, sempre que estiguen a l’abast de tothom, sense discriminacions. 

També es considerarà la realització de les tasques no motrius de l’assignatura, 

la puntualitat en la presentació de treballs, la neteja, correcció i estructuració dels 

mateixos. 

L’AVALUACIÓ ÉS CONTÍNUA I SUMATIVA. S’han d’anar superant tots els 

trimestres i entregar tots els treballs i activitats a realitzar.  

*Les recuperacions dels continguts parcials (teòrics i pràctics) queden a 

criteri de cada professor, sempre tenint com referent el que establix la 

programació.  

 

Recuperació d’avaluacions:  

Per recuperar una avaluació suspesa per la part procedimental o conceptual, 

l’alumne haurà de repetir les proves o treballs (durant el curs o en maig/juny, segons 

l’acord entre professor i alumne). Si el suspès és de la part actitudinal, s’aplicarà el 

sistema d’avaluació contínua, en el qual aprovant les següents avaluacions es dóna 

per superada l’anterior. 

 

Recuperació de pendents:  

Els alumnes amb l’assignatura d’E.F. pendent d’altres cursos, es posaran en 

contacte amb el departament d’Educació Física, en les dates establertes pel centre, 
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per ser informats dels continguts dels treballs, proves escrites i/o proves físiques 

necessàries per poder superar l’assignatura.  

 

Juliol:  

Els alumnes que tinguen suspesa l’assignatura en juny, perquè no han 

recuperat els continguts suspesos en les oportunitats ofertades durant el curs, 

hauran de realitzar una prova en juliol que pot ser un examen teòric/pràctic i o un 

treball, les característiques dels quals s’especifiquen en l’informe entregat a l’alumne 

amb el butlletí de notes al finalitzar el curs. 

13.3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BATXILLER 

La distribució dels continguts en la nota final de cada avaluació en 

BATXILLERAT és una suma dels percentatges assignats a cadascuna de les UD. 

Per a aprovar la matèria caldrà arribar a una mitja de 5 en la suma de tots els 

percentatges.  

La qualificació en cadascuna de les avaluacions, així com en l’avaluació final, 

es determinarà tenint en compte els punts acumulats per cada alumne en cada 

apartat, valorant tant si són els continguts en progressió (respecte a altres 

avaluacions) com si se n’introdueix algun de nou. 

Es considerarà de forma general el redondeig a partir de superar la meitat. Sempre i 

quan s’hagen entregat tots els treballs i la actitud i comportament hagen siguts 

adequats.  

*Les recuperacions dels continguts parcials (teòrics i pràctics) queden a 

criteri de cada professor, sempre tenint com referent el que estableix la 

programació.  

Recuperació d’avaluacions i juliol: 
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La recuperació es realitzarà al mes de maig/juny de cadascuna de les 

avaluacions no superades, i en cas de no superar qualsevol de les avaluacions, al 

mes de juliol s’avaluarà igualment només els continguts que no estiguen aprovats, i 

en els casos que decidisca el professorat podria avaluar-se tota la matèria. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ. 

Tant per als alumnes que es presenten a la convocatòria de juliol com els que ho fan 

a maig/juny per recuperar l’assignatura pendent del curs anterior, els criteris i 

procediments de recuperació són els mateixos. L’alumne/a haurà de: 

Presentar els treballs o resums (correctament elaborats i sense faltes d’ortografia) 

dels temes teòrics que s’imparteixen al trimestre/s suspesos o al curs (pendent) en 

qüestió. 

Realitzar un examen teòric d’aquests temes.  

Realitzar les proves o pràctiques físiques que el professor considera pertinents i que 

servisquen perquè l’alumne/a adquirís un nivell mínim de competència motriu en els 

continguts que porta pendents. 


