
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA 1º ESO 
 
 

L’avaluació de l’alumnat es durà a terme en funció dels distints tipus 
d’aprenentatges :conceptuals, procedimentals i actitudinals. 
 A l’hora d’establir la qualificació dels alumnes es tindran en compte els 
criteris següents: 

1. Actitut: 30%  
2. Coneixements: 30%. Un 10% d’aquesta nota serà “Use of 

English” 
3. Execució (procediments):  40% 

 

• Els alumnes que estiguen exempts per lesió o malaltia durant més d’un mes 
de realitzar les classes d’Educació Física hauran de realitzar un treball 
extraordinari en relació a la o les unitats didàctiques en què no participen,  a 
banda d´un Diari de les Sessions.  

• Els alumnes que no realitzen una sessió concreta han de realitzar una fitxa 
escrita d’esta. 

• Els alumnes que no puguen fer la classe i no porten un justificant els comptarà 
com una falta de vestuari. 

• Els alumnes que suspenguen alguna avaluació, deuran recuperar els 
continguts de dita avaluació  en l’Avaluació Final ( Juny). La nota mediarà 
sempre i quant l´alumne demostre que ha assimilat els continguts dels quals 
s’avalua. 

• Aquells alumnes que no hagen superat els continguts pertenecients a una sola 
avaluació, en la Convocatòria Extraordinària de Juliol sòls s’examinaran dels 
continguts totals de dita avaluació. 

• Aquells alumnes que no hagen superat els continguts pertenecients a dos o 
més avaluacions, en la Convocatòria Extraordinària de Juliol  s’examinaran de 
tots els continguts de l’assignatura. 

 
 
ACTITUD 
Hi ha tres tipus de faltes. 

1. Faltes d’assistència: més de 3 faltes d’assistència no justificades 
suposen un suspens de l’avaluació, ja que per a esta assignatura és 
imprescindible assistir a classe. 

2. Faltes de vestuari: més de 3 faltes de vestuari suposen el suspens de 
l’avaluació. Este tipus de faltes són: no portar l’equip del centre complet o 
qualsevol part d’ell, els calcetins blancs,  no portar el monyo apartat de la 
cara, etc. 

3. Faltes retard: més de 3 faltes retard suposen el suspens de l’avaluació.  
El retard suposa no estar present quan es passa llista al principi de la 
classe i eixir més tard del temps assignat per al aseo i canvi de roba. 

 
 

* Han de saber que existeixen uns mínims per a aprovar l’assignatura: o més de 
2 negatius en el comportament i respecte o més de 3 faltes de qualsevol tipus. 
  



CONEIXEMENTS 
La part teòrica s’avaluarà mitjançant diferents tipus de treballs, exposicions, 
recopilacions i algunes metodologies innovadores com  Diaris de Reflexió, 
Paletes d’Intel·ligències múltiples, webquest i Rúbriques. 
  
 
PROCEDIMENTS 
Es realitzaran diferents proves sobre els continguts de les unitats didàctiques, 
així com situacions                 d´aplicació de coneixements teòric-pràctics. També 
es tindrà en compte l´Observació Diària  
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA 
Els alumnes que no hagen superat una o mes avaluacions d l’assignatura de 
Educació Física, hauran de presentar-se en convocatòria extraordinària per 
poder superar-la.  
 
Conceptes i Procediments (70%) Realitzar un vídeo tutorial teòric-pràctic on 
l’alumne aparega executant la tècnica dels esports i activitats corresponents a 
l’avaluació o avaluacions que s’han de recuperar junt a una explicació de 
concepts teòrics d’eixos mateixos continguts.  
 
Actitud 30% Se lis mantindrà la nota d’actitud que han aconseguit durant el 

curs 

 


