EDUCACIÓ FÍSICA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'ÀREA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I AL BATXILLERAT.
EINES I
ACTIVITATS
D'AVALUACIÓ

-Tests físics de

ASSOLIMENT DE
CÀLCUL DE LA
COMPETÈNCIES BÀSIQUES NOTA
D'AVALUACIÓ

Social I Ciutadana: Treball
cooperatiu, compromís
solidaritat, I civisme.
Relacions socials I diàleg.
-Proves d'execució
Coneixement I interacció
técnica de diferents
amb el mon físic: Estil de vida
esports col.lectius,
saludable, higiene corporal i
individuals I
hàbits alimentaris.
d'adversari.
Activitats en el medi natural.
Autonomia I iniciativa
-Proves d'activitats
personal: Autosuperació
rítmico-musicals I
d'expressió corporal. autoexigencia, autoestima
autoconeixement, pensament
-Participació en
crític, hàbits responsables,
activitats físiques i
perseverança, aprendre de les
recreactives.
errades, treball en equip.
Expressió corporal, formació I
-Valoració dels hàbits
acceptació de la identitat,
d'higiene.
Autoregulació emocional,
-Valoració de l'actitud reconeixement de les emocions
dels altres I desenvolupament
I comportament.
de la empatia I l'assertivitat,
Acceptar habilitats, limitacions
-Valoració dels
treballs I activitats
Aprendre a aprendre:
teòriques orals I
Desenvolupar coneixements,
escrites.
capacitats, habilitats i actituds.
Motivació, gust i confiança per
aprendre: trobar respostes
qualitats físiques
bàsiques.

60% de la nota:
Proves pràctiques ,
treballs I activitats
teòriques.
40% de la nota:
-Puntualitat
-Assistència
- Justificació de
faltes I lesions.
-Aprofitament
participació I bona
actitud
-Higiene personal:
dutxar-se, rentar-se I
canvi de roba.
-Respectar normes
de classe. material ,
companys, professor
-Ajudar treure I
recollir material
-Assistència a
sortides
- Participació en
curses o activitats
esportives locals

RECUPERACIÓ AVALUACIÓ RECUPERACIÓ DE
AVALUACIONS FINAL
CURSOS
SUSPESES
ANTERIORS

AVALUACIÓ
DE
SETEMBRE

Es recuperaran
les proves
suspeses o no
realitzades de
cada avaluació
per separat.

Es realitzaran
unes activitats
de recuperació.

Mitjana de les Es recupera el curs
tres
anterior si s'aproven
avaluacions. els dos primers
trimestres del curs
actual.
En el cas que els
trimestres no
s'aprovin es
realitzaran les
activitats de
recuperació.

originals I creatives davant un
problema o situació.
Matemàtica:control de l'espai,
la distancia I el temps.Elaborar
I interpretar mapes i gràfics,
Tractament de la informació
I digital: Planificar,organitzar,
seleccionar, tractar i utilitzar la
informació i les seves fonts.
Artística I cultural: creativitat
en la exploració I utilització
del cos I del moviment,
Conèixer l'expressió de les
cultures, danses, jocs, música.
Lingüística i audiovisual:
Intercanvis comunicatius en
situació de joc;ús de vocabulari
específic oral I escrit.
Escoltar, contrastar I respectar
opinions I aprendre a negociar.
Corporal I Cinètica:Evolució
seguiment I control de
l'aprenentage motriu.
Comprensió d'actes motors.
Pràctiques fisicoesportives per
millorar la condició física.
Expressió I comunicació amb
el cos (llenguatge verbal I no
verbal). Control del moviment.
Interés, plaer I motivació per
l'activitat física I esportiva,
Interdisciplinarietat amb
altres àrees.

ES REPETIRÀ
UNA PROVA, SI
ES JUSTIFICA
L'ABSÈNCIA AMB
UN JUSTIFICANT
MÈDIC.
NO S'ACCEPTARÀ
EL LLIURAMENT
D'UN TREBALL O
LA REALITZACIÓ
D'UNAEXPOSICIÓ
ORAL FORA DE
TERMINI.

