
CRITERIS D’AVALUACIÓ: Departament d’Educació Física              Assignatura: Educació Física

                Nivell: ESO                 Curs: 3r 

Nombre d'exàmens per trimestre  Mínim 1

Composició de la nota del trimestre
 Conceptes: 30%
 Procediments: 50%
 Actituds: 20%

Requisits específics per aprovar

 Procediments / pràctica: Observació diària  de la disposició, esforç, habilitat, 
interès i col·laboració en totes les activitats d'aquella sessió. Es dóna molta 
importància als moments de les explicacions  i a la  capacitat d'organització. 
(Mantenir el silenci i l'atenció tot responent adequadament i dins el torn, a les 
preguntes formulades). 
Realitzar les proves pràctiques corresponents als continguts treballats.

 Actitud: Acompliment de les Normes de Funcionament. Observació diària de els 
actituds de respecte i col·laboració.

 Conceptes: Presentar dossiers, treballs i realitzar els exàmens teòrics que 
correspongui.

.

Nota del curs  Caldrà que la mitjana aritmètica de les tres avaluacions sigui com a mínim de 5.

Recuperacions

 Caldrà recuperar la matèria, quan la nota final sigui inferior a 5. 
 Setembre: per aprovar a la convocatòria extraordinària de setembre, es valorarà 

el següent:  
Nota de juny, deures d’estiu, examen pràctic i examen teòric.

 Cursos anteriors: es podrà recuperar l’assignatura  quan s’aprovi el primer 
trimestre del curs superior.

 En el cas  que no es superi en el 1r trimestre del curs superior, s'establirà una      
recuperació extraordinària durant el mateix curs acadèmic.

Lesions, malalties i problemes físics temporals
En el cas de que es produeixi una situació especial, per la qual no es puguin realitzar les classes practiques amb normalitat, el professor/a 
tindrà en compte el tipus d’impediment quan l’alumne/a hagi presentat un justificant del metge o en tot cas un justificant del pares 
(sempre i quan dita situació no es doni reiteradament durant el curs) i es facilitarà a l’alumne la possibilitat de recuperar el que es pugui, ja
sigui tant a nivell pràctic com teòric i, sempre que aquest tingui una actitud positiva envers la matèria.
Els tipus de motius poden ser: indisposició, lesió, malaltia i d’altres problemàtiques que impedeixin totalment o parcialment l’activitat física.
L’assistència a classe continuarà sent obligatòria.

Exempció temporal o total de la pràctica
Quan es tracti d’un cas més greu, en el qual l’alumne per prescripció mèdica no pugui realitzar la part pràctica i, per tant, n’estigui exempt 
d’aquesta, caldrà que faci el següent:

 Presentar un certificat mèdic oficial on consti de la forma més concreta possible la malaltia, patologia o problema físic que pateix, 
durada de l’exempció i el vist - i - plau del metge conforme no pot realitzar cap tipus d’activitat física.

Si es tractés d’una exempció parcial, caldrà que el metge exposi i concreti el tipus d’exercicis que pot realitzar l’alumne i quins no, per tant, 
quin nivell d’activitat física se li pot exigir.
Per poder superar la matèria   (es farà una adaptació curricular i/o metodològica en la qual es valorarà la part teòrica i l’actitud),caldrà que faci 
el següent a cada trimestre:

 Assistir a  les classes, tant teòriques com pràctiques.

 Presentar el dossier de les sessions pràctiques i teòriques realitzades.

 Presentar els treballs que se li proposin especialment per compensar la part pràctica que deixa de fer, així com els treballs o teoria 
concreta que correspongui fer com els altres alumnes.

 Fer els exàmens teòrics corresponents.
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