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CRITERIS D’AVALUACIÓ 2017-18

Departament :Educació física

Batxillerat

Matèria: Educació física

Curs: 1r  A i  B                                      

Avaluació de la nota

Conceptes            10%

Exàmens i treballs 
escrits i orals

Procediments:     70%

Qualitat de les proves.
Quantitat de treball: 
Activitats d’ensenyament
aprenentatge.

Actitud:                20%

Equipament, higiene, 
compliment de normes,  
col·laboració, cura del 
material i instal·lacions, 
respecte professor/a i 
companys/es.

Exàmens de recuperació:
Recuperació de juny: 

Totes les proves que corresponguin a les avaluacions suspeses ( dues o tres ).
Amb una avaluació no superada, s’aprova la matèria sempre que la mitjana 
sigui un 6 com a mínim.

Recuperació de setembre:

Totes les proves de condició física que corresponguin al nivell cursat.
Treballs i dossiers d’estiu . Examen teòric d’aquests treballs i dossiers.

Recuperació de pendents:

S’aprova la matèria superant la del curs següent.

Comentaris:



CRITERIS D’AVALUACIÓ 2017-18

Departament: Educació Física

ESO

Comú: Educació Física

Optativa. Nom:

Curs:   3r, 4t                      

Avaluació de la nota

Conceptes:          10%

Exàmens escrits i orals

Procediments:     60%

Qualitat de les proves.
Quantitat de treball: 
Activitats d’ensenyament
aprenentatge.

Actitud:                30%

Equipament, higiene, 
compliment de normes,  
col·laboració, cura del 
material i instal·lacions, 
respecte professor/a i 
companys/es

Exàmens de recuperació:
Recuperació de juny:

Totes les proves que corresponguin a les avaluacions suspeses ( dues o tres).
Amb una avaluació no superada, s’aprova la matèria sempre que la mitjana 
sigui un 6 com a mínim.

Recuperació de setembre:

Totes les proves de condició física que corresponguin al nivell cursat.
Treballs i dossiers d’estiu . Examen teòric d’aquests treballs i dossiers.
La nota obtinguda durant el curs en relació a trajectòria i evolució.

Recuperació de pendents:

S’aprova la matèria superant la del curs següent.

Comentaris



CRITERIS D’AVALUACIÓ 2017-18

Departament: Educació Física

ESO

Comú: Educació Física

Optativa. Nom:

Curs:   1r, 2n                      

Avaluació de la nota

Conceptes:           10%

Exàmens escrits i orals

Procediments:     60%

Qualitat de les proves.
Quantitat de treball: 
Activitats d’ensenyament
aprenentatge.
.

Actitud:                30%

Equipament, higiene, 
compliment de normes,  
col·laboració, cura del 
material i instal·lacions, 
respecte professor/a i 
companys/es

Exàmens de recuperació:
Recuperació de juny:

Totes les proves que corresponguin a les avaluacions suspeses (dues o tres ).
Amb una avaluació no superada, s’aprova la matèria sempre que la mitjana 
sigui un 6 com a mínim.

Recuperació de setembre:

Totes les proves de condició física que corresponguin al nivell cursat.
Treballs i dossiers d’estiu . Examen teòric d’aquests treballs i dossiers.
La nota obtinguda durant el curs en relació a trajectòria i evolució.

Recuperació de pendents:

S’aprova la matèria superant la del curs següent.

Comentaris



CRITERIS D’AVALUACIÓ 2017-18                          MODIFICA?

Departament: Educació física

ESO

Comú: Educació Física
Curs: 1r i 2n

Grups  A                  

Avaluació de la nota

Conceptes:            10%

Exàmens escrits i orals

Procediments:     60%

Qualitat de les proves.
Quantitat de treball: 
Activitats d’ensenyament
aprenentatge.

Actitud:                30%

Equipament, higiene, 
compliment de normes,  
col·laboració, cura del 
material i instal·lacions, 
respecte professor/a i 
companys/es

Exàmens de recuperació:
Recuperació de juny:
Totes les proves que corresponguin a les avaluacions suspeses (dues o tres ).
Amb una avaluació no superada, s’aprova la matèria sempre que la mitjana 
sigui un 6 com a mínim.

Recuperació de setembre:
Totes les proves de condició física que corresponguin al nivell cursat.
Treballs i dossiers d’estiu . Examen teòric d’aquests treballs i dossiers.
La nota obtinguda durant el curs en relació a trajectòria i evolució.

Recuperació de pendents:
S’aprova la matèria superant la del curs següent

Comentaris


