
 

Per determinar la nota de l’alumnat es deuen establir uns criteris de qualificació que es 
relacionen directament amb les competències clau. Aquests criteris permetran 
identificar si l’alumnat progressa adequadament, és a dir, si desenvolupen les capacitats 
de diferents àmbits o si necessita millorar en alguns aspectes. L’adquisició de les 
competències es determinarà al final de cada trimestre, doncs el pes de cadascuna vindrà 
determinada segons els instruments i els criteris que s’avaluen mitjançant aquest. 

 

El procés de qualificació es realitza a partir de la valoració dels diferents instruments 
confeccionats per l’avaluació de cada UD.  

 

Els percentatges seran: 

% Continguts Instruments Activitats d’avaluació 
 

25% Coneixements 
Test, escala de 
valoració o rúbriques 

Examen test, treball, formularis, 
exposicions... 

 

35% 
 

Habilitats/destreses 
 

 
Actituds i participació 

 
 

Assistència i puntualitat 

Fulls de registre, 
escala de valoració o 
rúbriques 

 
Full de control diari 

 
 

ÍTACA 

Examen pràctic (heteroavaluació, 
coavaluació o autoavaluació), reptes 
individuals o col·lectius... 
Es tracta d’avaluar la pràctica diària i 
respondre als hàbits d’higiene, així com el 
respecte, participació i interès per 
l’assignatura. 
L’alumnat parteix d’un 10 i baixa la seua 
nota per falta no justificada (-1) o retard 
no justificat (-0,3) 

 
30% 

 
10% 

 

La nota del trimestre es determina a partir de la mitja del total d’UUDD del mateix 
trimestre. La nota per aprovar ha de ser igual o superior a cinc. 

 

Recuperació del TRIMESTRE 

Quan Al llarg de la següent avaluació 

 
 

 
Proves 

L’alumnat deu examinar-se de les UUDD que se’ls ha avaluat negativament. La 
recuperació es dur a terme a través de l’avaluació d’aquelles activitats avaluables 
la nota dels quals siga inferior a 5 donat que les competències associades són les 
no superades en cada cas. 

En els casos que es considere, l’activitat per recuperar l’UD pot ser diferent. Tot i 
això, en aquest cas, l’instrument, els criteris a avaluar i, per tant, les competències 
relacionades seran els i les mateixes. 

 
Qualificació 

A l’igual que la nota ordinària, és necessari un 5 per recuperar-la. 
La nota relativa al full de control no és recuperable, doncs n’és el treball diari en 
les classes. Caldrà compensar la nota amb altres activitats i més esforç en la resta 
d’unitats. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Avaluació d’una UD 

Avaluació del trimestre 



 
 

La nota anual es calcula amb la mitja aritmètica dels tres trimestres 
 

Recuperació del CURS 

Tipus Recuperació avaluació anual Pendent del curs anterior 

 
Quan 

A finals de Juny o principis de 
Juliol segons determina la 

Direcció del centre 

A l'Abril excepte si l'alumnat ha obtingut un 5 
en la 1r i 2n avaluació del curs actual. Si això 
succeeix, es recuperarà l'assignatura del curs 
anterior. 

 
 

Proves 

Treballs no superats durant el curs a entregar abans de l’examen teòric (es 
facilita un llistat junt a les notes finals de juny o gener del següent curs) 

Examen test teòric de tots els continguts del curs 

1-2 proves pràctiques (Se li facilitarà a l'alumnat un llistat de totes les proves 
dels continguts tractats en el curs i, d'entre elles, el departament d’EF realitzarà 
un sorteig) 

Qualificació 
Nota final = Treballs (40%) + Examen (30%) + Proves pràctiques (30%) 

A l’igual que la nota ordinària, és necessari un 5 per recuperar-la. 
 
 
 

 

En el cas que un alumne no puga realitzar una activitat pràctica/teòrica per causa 
justificada, se li canviarà el dia d’examen o bé se’l qualificarà el tant per cent corresponent 
mitjançant una altra activitat d’avaluació adaptat a les circumstàncies i a la UD. 

Cada grup presenta diversitat d’interessos, capacitats i destreses. Per això, amb l’objectiu 
que aconseguisquen desenvolupar al màxim les seues capacitats i assolisquen els objectius 
d’aprenentatge, en cada UD plantejarem activitats d’ampliació i activitats de reforç. 

 
 

Els alumnes absentistes són aquells que falten a un 20% o més de les classes sense 
justificació. Poden recuperar les UUDD amb un examen final de trimestre. 

 
 

S’avaluaran mitjançant rúbriques o escales de valor per tal que l’alumnat tinga clar què és 
demana i com. Els ítems a avaluar estaran relacionats amb el format i la presentació del 
treball (neteja, ordre i cal·ligrafia) i el contingut. A més a més, es restaran 0’10 punts per 
falta d’ortografia i 1 punt per cada dia de retard, després de 4 dies la qualificació és de 0 
punts. 

Avaluació anual 

Normes del departament sobre l’avaluació 

Adaptacions 

Pèrdua del dret d’avaluació contínua. 

Presentació de treballs escrits 


