
Criterios de evaluación ESO 

Per a qualificar als alumnes, es tindran en compte les diferents activitats que permeten integrar habilitats, 
actituds i coneixements realitzades a cada unitat didàctica integrada. D’aquesta manera, es fomenta 

l’avaluació per competències, ja que, no hi ha un model estàndard de qualificació per a totes les unitats 
didàctiques integrades i per tant, a cada una s’adjudica un percentatge d’avaluació diferent atenent a les 
diverses activitats desenvolupades. 

A continuació queden exposats els diferents criteris acordats pel departament a qualificar durant tot el 

curs depenent de l’UDI realitzada: 

-       Identificar els objectius tractats a cada UDI. 

-       Elaborar reflexions i opinions personals. 

-       Valorar la progressió individual sobre cada UDI. 

-       Experimentar els propis límits, nivell de creativitat. 

-       Manifestar actituds d’interès, motivació i esforç. 

-       Manifestar actituds de participació, col·laboració i treball en equip. 

-       Respectar el material, companys/es i professor/a. 

Els criteris que establim van concordes a un percentatge que són: 

- Saber ser 20% 

- Saber estar 30% 

- Saber fer 50% 

La pràctica habitual d'activitat fisicoesportiva i artístic expressiva en la vida personal i context social 

dels nostres alumnes serà compensada amb un increment de la nota final del curs de fins a un màxim 
d'un punt: 
 

- Alumnes federats o en esport escolar i en competició: un punt. A més a més, els alumnes que 

participen en l'actuació coreogràfica de final de curs sumaran 1 punt a la nota de l'avaluació final. 
- Alumnes que participen en diferents esdeveniments o activitats esportives extraescolars durant el 

curs: 0,25 en la nota de l’avaluació corresponent.  
- Quant a les activitats complementàries realitzades (setmana europea de l’esport, activitats al pati, 

...) sumarà 0,15 en la de nota l’avaluació corresponent. El màxim de punts a obtindre és 1 punt en 
cada avaluació. Sols es tindran en compte les activitats realitzades en cada avaluació. 

 
A més a més, cal tenir en compte aspectes com: 

- 4 faltes no justificades comporten el suspens en el trimestre. 

- Cada falta no justificada resta 0,5 de la nota final (trimestral). 

- Retards no justificats resten 0,25 punts de l'apartat “Saber estar”. 

- La manca d'equipació esportiva restarà 0,5 de l'apartat “Saber estar”. 

- La negació d’algun contingut (per exemple: ball) suposa l’abandonament de la matèria i per tant, 

es suspèn el curs. 

- Cal complir les normes d'higiene. És obligatori canviar-se i endreçar-se després de la pràctica. 

En cas contrari, es restarà a l'alumne / a 0,25 de l'apartat “Saber estar”. 

- Els alumnes que pateixin alguna lesió, patologia o alteració ja sigui de curta o llarga durada, han 

de justificar-la mitjançant un justificant mèdic en el qual s'expliqui la malaltia, el temps estimat de 

recuperació, així com els exercicis contraindicats i aconsellats, podent fer així l’adaptació 

pertinent. 

- Quan es realitzen treball i/o exàmens teòrics es tindrà en compte l’ortografia (les 3 primeres 

faltes no resten i les paraules repetides tampoc) descomptant com a màxim 1 punt: 

                                  1 i 2 ESO: es restarà 0,1 per cada accent i falta. 

                                         3 i 4 ESO: es restarà 0,15 per cada accent i falta. 

-  



- L’entrega tard d’un treball teòric pot fer que el professor no el corregeix-que o penalitze. Tot i així 

es farà mitjana amb la resta de continguts. 

 

Per a superar l’assignatura en cada avaluació i final de curs, els alumnes de l'ESO i Batxillerat, hauran 

d’obtindre un mínim de 5 punts, una vegada calculada la nota mitjana de les competències treballades en 

els blocs de continguts. Per a fer la mitjana, caldrà tindre un mínim de 3 en cada bloc i no tindre menys de 

4 en cap avaluació. En cas contrari la qualificació global serà d’INSUFICIENT. 

La NOTA FINAL s’obtindrà fent la mitjana de les 3 avaluacions. Si la mitjana obtinguda a les avaluacions 

és menor que 5 es realitzarà un truncament de la nota, és a dir, s'eliminen els decimals. Si la nota supera 

el 5 es realitza un arrodoniment, és a dir, si és inferior al decimal 5 a la baixa i si és superior o igual al 
decimal 5 a l'alça. 

Volem ressaltar que el professor tindrà llibertat de descomptar fins a un màxim de dos punts de la nota 

d'avaluació, a cada alumne que no compleixque amb l'aptitud a la prova cardiovascular de carrera 

contínua que s'executa en cada un dels trimestres, i per a cada un dels nivells. 

Recuperació en Juny 

De no superar l’ASSIGNATURA l'alumne tindrà pendent l'assignatura per a la recuperació de final de Juny 

(recuperació extraordinària). Esta es valorarà atenent a un 50% de conceptes (examen teòric i/o treball 

amb exercicis) i un altre 50% de procediments (exercicis i proves pràctiques treballats durant el curs i no 

superats), devent obligatòriament presentar-se als dos blocs. En cas de no presentar el treball o exercicis 

i/o no presentar-se a alguna de les parts, la nota serà INSUFICIENT. Per aprovar cal obtindre al menys un 

5 a tots els apartats de les proves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Criterios de evaluación BATXILLERAT 

Per a qualificar als alumnes, es tindran en compte les diferents activitats que permeten integrar habilitats, 
actituds i coneixements realitzades a cada unitat didàctica integrada. D’aquesta manera, es fomenta 
l’avaluació per competències, ja que, no hi ha un model estàndard de qualificació per a totes les unitats 

didàctiques integrades i per tant, a cada una s’adjudica un percentatge d’avaluació diferent atenent a les 
diverses activitats desenvolupades. 

A continuació queden exposats els diferents criteris acordats pel departament a qualificar durant tot el 
curs depenent de l’UDI realitzada: 

-       Identificar els objectius tractats a cada UDI. 

-       Elaborar reflexions i opinions personals. 

-       Valorar la progressió individual sobre cada UDI. 

-       Experimentar els propis límits, nivell de creativitat. 

-       Manifestar actituds d’interès, motivació i esforç. 

-       Manifestar actituds de participació, col·laboració i treball en equip. 

-       Respectar el material, companys/es i professor/a. 

Els criteris que establim van concordes a un percentatge que són: 

- Saber ser 20% 

- Saber estar 30% 

- Saber fer 50% 

La pràctica habitual d'activitat fisicoesportiva i artístic expressiva en la vida personal i context social 
dels nostres alumnes serà compensada amb un increment de la nota final del curs de fins a un màxim 

d'un punt: 
 

- Alumnes federats o en esport escolar i en competició: un punt. A més a més, els alumnes que 
participen en l'actuació coreogràfica de final de curs sumaran 1 punt a la nota de l'avaluació final. 

- Alumnes que participen en diferents esdeveniments o activitats esportives extraescolars durant el 
curs: 0,25 en la nota de l’avaluació corresponent.  

- Quant a les activitats complementàries realitzades (setmana europea de l’esport, activitats al pati, 
...) sumarà 0,15 en la de nota l’avaluació corresponent. El màxim de punts a obtindre és 1 punt en 

cada avaluació. Sols es tindran en compte les activitats realitzades en cada avaluació. 
 
A més a més, cal tenir en compte aspectes com: 

- 4 faltes no justificades comporten el suspens en el trimestre. 

- Cada falta no justificada resta 0,5 de la nota final (trimestral). 

- Retards no justificats resten 0,25 punts de l'apartat “Saber estar”. 

- La manca d'equipació esportiva restarà 0,5 de l'apartat “Saber estar”. 

- La negació d’algun contingut (per exemple: ball) suposa l’abandonament de la matèria i per tant, 

es suspèn el curs. 

- Cal complir les normes d'higiene. És obligatori canviar-se i endreçar-se després de la pràctica. 

En cas contrari, es restarà a l'alumne / a 0,25 de l'apartat “Saber estar”. 

- Els alumnes que pateixin alguna lesió, patologia o alteració ja sigui de curta o llarga durada, han 

de justificar-la mitjançant un justificant mèdic en el qual s'expliqui la malaltia, el temps estimat de 

recuperació, així com els exercicis contraindicats i aconsellats, podent fer així l’adaptació 

pertinent. 

- Quan es realitzen treball i/o exàmens teòrics es tindrà en compte l’ortografia (les 3 primeres 

faltes no resten i les paraules repetides tampoc) descomptant com a màxim 1 punt: 

                                         Batxillerat: es restarà 0,2 per cada accent i falta. 



- L’entrega tard d’un treball teòric pot fer que el professor no el corregeix-que o penalitze. Tot i així 

es farà mitjana amb la resta de continguts. 

Per a superar l’assignatura en cada avaluació i final de curs, els alumnes de l'ESO i Batxillerat, hauran 

d’obtindre un mínim de 5 punts, una vegada calculada la nota mitjana de les competències treballades en 

els blocs de continguts. Per a fer la mitjana, caldrà tindre un mínim de 3 en cada bloc i no tindre menys de 

4 en cap avaluació. En cas contrari la qualificació global serà d’INSUFICIENT. 

La NOTA FINAL s’obtindrà fent la mitjana de les 3 avaluacions. Si la mitjana obtinguda a les avaluacions 

és menor que 5 es realitzarà un truncament de la nota, és a dir, s'eliminen els decimals. Si la nota supera 

el 5 es realitza un arrodoniment, és a dir, si és inferior al decimal 5 a la baixa i si és superior o igual al 
decimal 5 a l'alça. 

Volem ressaltar que el professor tindrà llibertat de descomptar fins a un màxim de dos punts de la nota 

d'avaluació, a cada alumne que no compleixque amb l'aptitud a la prova cardiovascular de carrera 

contínua que s'executa en cada un dels trimestres, i per a cada un dels nivells. 

Recuperació en Juny 

De no superar l’ASSIGNATURA l'alumne tindrà pendent l'assignatura per a la recuperació de final de Juny 

(recuperació extraordinària). Esta es valorarà atenent a un 50% de conceptes (examen teòric i/o treball 

amb exercicis) i un altre 50% de procediments (exercicis i proves pràctiques treballats durant el curs i no 

superats), devent obligatòriament presentar-se als dos blocs. En cas de no presentar el treball o exercicis 

i/o no presentar-se a alguna de les parts, la nota serà INSUFICIENT. Per aprovar cal obtindre al menys un 

5 a tots els apartats de les proves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Criterios de evaluación ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES INDIVIDUALS:  NATACIÓ I ATLETISME 

 

Les assignatures d'activitats aquàtiques i atletisme hauran d'aprovar-se per separat. 

A causa de la diferent càrrega lectiva entre l'atletisme i la natació, hem decidit que el percentatge final de la 
nota siga d'un 40% per a atletisme i un 60% per a natació.  

La NOTA FINAL s’obtindrà fent la mitjana de les 3 avaluacions. Si la mitjana obtinguda a les avaluacions és 
menor que 5 es realitzarà un truncament de la nota, és a dir, s'eliminen els decimals. Si la nota supera el 5 

es realitza un arrodoniment, és a dir, si és inferior al decimal 5 a la baixa i si és superior o igual al decimal 
5 a l'alça. 
 
Els alumnes han de superar les tres avaluacions per separat i aquells que no ho facen tindran dret a una 
recuperació al final de curs.  

 
Quant a l’assistència és obligatòria amb caràcter regular, aquell alumne/a que no assistisquen a almenys al 
85% de les classes i activitats previstes en cada mòdul perdrà la matrícula del cicle i per tant el dret a 
l'avaluació de l’assignatura ta com recull la resolució de 26 de juliol de 2021 

En cada trimestre es descomptaran de la nota mitjana de l'avaluació 0.5 dècimes per falta d'assistència, i 
0.25 dècimes per cada classe que no es pot realitzar per un motiu físic com a lesió malaltia etc. També es 
tindran en compte els retards. 
 

ATLETISME 

 
1ª AVALUACIÓ : 
 

 

• PART TEÒRICA: 40% DE LA NOTA 
- Examen teòric. 
- Fitxes de les activitats realitzades pels alumnes i/o treballs de disciplina atlètica. 

• ACTITUD: 10% DE LA NOTA 

• PART PRÀCTICA: 50% DE LA NOTA 
- Avaluació de la tècnica atlètica realitzada a classe.  (3 PUNT) 

- Test de cooper segons barem (2 PUNT) 
 
 
2º AVALUACIÓ: 

 

 

• PART TEÒRICA: 40% DE LA NOTA 
- Examen teòric dels continguts vistos a classe.  
- Fitxes de les activitats realitzades pels alumnes i/o treballs de disciplina atlètica. 
 

 

• ACTITUD: 10% DE LA NOTA 

• PART PRÀCTICA: 50 % DE LA NOTA 
 - Avaluació de la tècnica atlètica realitzada a classe.  (5 PUNT) 
 
 

3ª AVALUACIÓ:  
 

 

• PART TEÒRICA : 40% DE LA NOTA 
- Fitxes i/o treballs de les activitats i jocs realitzats a classe. 

• ACTITUD: 10% DE LA NOTA 

• PART PRÀCTICA: 50% DE LA NOTA 
- Preparar dues sessions per grups i dur a terme una sessió pràctica per part de l’alumnat.  

- 5000 m.ll. La superació d'aquesta prova serà requisit indispensable per a aprovar l'avaluació. I s'exigirà 
una marca mínima de 25’ homes i 27’30’’ per a dones.  



 

 

Recuperació en juny Y juliol 

 NOTA FINAL: Constarà de:  

-         Assistència, actitud 

-         Exàmens teòrics 

-         Exàmens pràctics 

-         Prova de 5000 m.ll. 

-         Elaboració sessió pràctica per part de l’alumnat (3ª avaluació) 

-         Visualització i realització de vídeos específics. 

-         Treballs, etc. 

La recuperació de cada avaluació es realitzarà en la convocatòria ordinària de juny. En cas de no poder 
assistir, aquesta serà en l’extraordinària. S'ha de superar cada apartat d'objectius amb més de 4 punts per 

a poder fer mitjana. 

JUNY: L'alumne/a se presentarà únicament de la part que tinga suspesa durant el curs, guardant-se la nota 
de les diferents proves que haja superat. És a dir, únicament haurà de realitzar les proves que li falte superar 
amb més de 4 punts, tant teòriques com pràctiques o no haja pogut realitzar durant el curs escolar. 

JULIOL: Al juliol entra tota la matèria impartida durant el curs, avaluant-se de la següent forma:  

- La part teòrica de l'avaluació al juliol constarà d'un examen escrit que suposarà el 25% de la nota; i el 
lliurament d'una programació de 10 sessions d'atletisme que suposarà també el 25% de la nota final. Tant 
l'examen com la programació de sessions se centrarà en les diferents tècniques atlètiques impartides durant 

el curs demostrant un nivell acceptable de tècnica.  

- La part pràctica de l'avaluació inclourà la realització de tres proves d'atletisme, demostrant un nivel l 
acceptable de tècnica que suposarà el 50% de la nota. 

 - També es demanarà la realització de la prova de 5000ml. Aquesta prova no tindrà una puntuació 

únicament s'exigirà superar-la amb una marca mínima de 30’ per a homes i 32’30’’ per a dones. 

 

NATACIÓ 

1ª AVALUACIÓ : 
 

 

• PART TEÒRICA: 30% DE LA NOTA 
- Examen teòric 

- Fitxes o treballs de jocs i activitats realitzades pels alumnes en grup.  

• ACTITUD: 10% DE LA NOTA 

• PART PRÀCTICA: 60% DE LA NOTA 
- Avaluació de l’estil crol (1 PUNT) 
- Avaluació de l’estil esquena (1 PUNT) 

- Avaluació de l’estil braça  (1 PUNT) 
- Nado continu de crol durant 30’ (1 PUNT) 
- 200 m. crol segons barem (2 PUNTS) 
 

 
 
 



 
 

2º AVALUACIÓ: 

 

 
• PART TEÒRICA: 30% DE LA NOTA 

- Examen teòric o treballs dels continguts vistos a classe.  

- Entrades a l'aigua en funció de l'accessibilitat, la proximitat i les característiques de l'aigua.  
- Tècniques natatòries d'aproximació a l'accidentat.  

- Tècniques de subjecció i remolc de la víctima mantenint les seues vies respiratòries fora de l'aigua. 
- Davant un supòsit, en el qual una persona simula ser un accidentat amb afectació medul·lar, realitzar 
l'extracció del subjecte utilitzant el material adequat, organitzant a un grup de 2 i/o 3 socorristes, de manera 
d'acord amb els protocols i aplicant les tècniques correctament. 

• ACTITUD: 10% DE LA NOTA 

• PART PRÀCTICA DE PROVES DE SOS: 60 % DE LA NOTA 
- 300 m de nado lliure, vestit amb pantalons i samarreta, en un temps màxim de huit minuts. (1 PUNT)  

- Mantindre's surant en l'aigua amb els braços alçats, amb els colzes per damunt de l'aigua, sense 
desplaçar-se. (1 PUNT)  
- Capbussada de cap, més cinquanta metres de nado lliure, més immersió a una profunditat mínima de dos 
metres, per a recollir un maniquí de competició i remolcar-lo, amb una presa correcta, durant cinquanta 

metres, realitzant tot això en un temps màxim de 3 minuts i 30 segons. (1 PUNT)  
- Remolcar a un possible accidentat sense aletes, al llarg de cent metres, realitzant quatre tècniques 
diferents i en un temps màxim de quatre minuts. (1 PUNT)  
- Remolcar a un accidentat de pes i flotabilitat mitjana, amb aletes, al llarg de cent metres, utilitzant una sola 

tècnica lliure i en un temps màxim de 3 minuts i 45 segons.(1 PUNTS)  
- Realitzar l'extracció de l'aigua d'un possible accidentat conscient/inconscient i sense afectació medul·lar, 
conforme als protocols i aplicant la tècnica correctament, després d'haver-ho remolcat cent metres. (1 
PUNT) 

 
3ª AVALUACIÓ:  

 
 

• PART TEÒRICA : 40% DE LA NOTA 
Exposició per grups de treball d'un *powerpoint de les diferents activitats aquàtiques segons els diferents 
enfocaments que es poden donar a aquestes: discapacitat, educatiu, utilitari, recreatiu, esportiu, de salut…  

• ACTITUD: 10% DE LA NOTA 

• PART PRÀCTICA: 50% DE LA NOTA 
Preparar dues sessions per grups i dur a terme una sessió de les diferents activitats aquàtiques segons els 
diferents enfocaments que es poden donar a aquestes: discapacitat, educatiu, utilitari, recreatiu, esportiu, 
de salut…  

Per les característiques de l'assignatura , els alumnes han de superar les tres avaluacions per separat i 
aquells que no ho facen tindran dret a una recuperació al final de curs.  
Quant a l'assistència, es permetrà un 15% de faltes. En cada trimestre es descomptaran de la nota mitjana 
de l'avaluació 0.5 dècimes per falta d'assistència, i 0.25 dècimes per cada classe que no es pot realitzar per 

un motiu físic com a lesió malaltia etc. També es tindran en compte els retards. 

 


