CRITERIS D’AVALUACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA.
Proporció assignada als tres tipus de continguts:

PROCEDIMENTS ( pràctica ) : 60%. Aquest apartat és el més important en Educació
Física. Els alumnes realitzaran pràctica totes les dies de classe. Diàriament se’ls avaluarà
en aquest apartat pel que fa al grau de “participació activa”en la sessió: esforç, intensitat,
voluntarietat, implicació, etc. A més a més, a la fi d’alguns trimestres faran una prova
pràctica dels continguts vists al llarg del mateix.( La prova pràctica suposarà el 30% de la
nota d’aquest apartat, mentre que la pràctica diària suposarà el 70% restant. ).
Si un alumne no realitza la pràctica per un motiu no justificat, tindrà un 0 en la nota
d’eixe dia.
No realitzaran la pràctica aquells alumnes que no porten la roba i les sabatilles
adequades per a la pràctica d’activitats físiques.

CONCEPTES ( teoria ): 20%. El llibre d’Educació Física que utilitzarem està composat
per fitxes teorico-pràctiques. Cada setmana vorem dues d’aquestes fitxes a l’aula i els
alumnes realitzaran els exercicis de les fitxes a casa per a corregir-los la propera setmana.
El professor corregirà cada fitxa a classe i posarà positius o negatius, de forma que a la fi
del trimestre el professor tindrà totes les notes de les fitxes realitzades pels alumnes. Els
alumnes que facen totes les fitxes tindran aprovada la part teòrica.
Si al finalitzar el trimestre algun alumne té 4 o més negatius haurà de fer un examen
teòric. El examen serà de 25 preguntes tipus test, amb 4 respostes possibles i sols una
correcta. Les preguntes mal contestades baixaran nota: cada tres preguntes mal
contestades resten una ben contestada. La nota d’aquest examen serà la nota de l’apartat
teòric d’aquest trimestre.

ACTITUDS: 20%. Aquest apartat s’avaluarà també totes les dies de classe. A la fi de la
sessió el professor qualificarà a cada alumne en funció de la seua actitud: comportament,
atenció, col·laboració amb la resta d’alumnes i amb el professor, ajuda a que la dinàmica
de la classe siga la correcta, ajuda en la col·locació i retirada del material esportiu, etc.
Nota: La puntuació mínima que s’haurà de traure en cada apartat per a poder fer
mitjana amb la resta d’apartats serà d’un 3. Amb menys d’un 3 tindrà suspesa l’avaluació i
haurà de recuperar sols aquest apartat en convocatòries posteriors.
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