
 

 

ASSIGNATURA: Educació Física   CURS: 1r ESO 
 

CRITERIS DE CALIFICACIÓ 

 

Avaluació ordinària: 

 

- L’avaluació final ordinària es farà a partir de les evidències d’aprenentatge que 

havien recollit dels seus alumnes abans de la suspensió de les activitats lectives 

presencials. Aquesta informació s’ha de basar en les dades de la primera i segona 

avaluació. 

- Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir 

de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran 

exclusivament per augmentar la qualificació també podran recuperar les 

qualificacions negatives, siguin del curs actual o siguin de cursos anteriors 

- Hauran de fer un mínim del 80% de les activitats demanades. Cadascuna de les 

tasques tindrà una nota. La nota final serà la mitjana d’aquestes notes i del 

trimestres anteriors 

- Recuperació d’avaluacions pendents: Hauran de lliurar un treball relacionat 

amb la part de l'assignatura que tinguin suspesa i fer una bona feina durant 

aquest 3r trimestre 

 

Recuperació de matèries d’altres cursos:  

 

• La recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors es farà mitjançant 

treballs, activitats i/o proves presencials, segons l’evolució de l’estat d’alarma. 

 

 

Avaluació extraordinària Setembre:  

 

- Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 

- A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en 

consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards 

avaluables i el grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la 

suspensió de les activitats lectives presencials. 

- S’elaborarà un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies 

de cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials per 

facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una 

avaluació negativa.  

- L'alumne haurà de lliurar les tasques que no hagués fet durant el curs 

 
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PRIMER I SEGON TRIMESTRE 

 

 

-Resoldre situacions motrius col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més 
adequades del bàsquet. 



 

 

-Adaptar la intensitat de l’esforç controlant la freqüència cardíaca corresponent als 
marges de millora dels diferents factors de la condició física. 

-Desenvolupar les capacitats físiques d’acord amb les possibilitats personals i dins els 
marges de la salut i mostrar una actitud d’autoexigència en l’esforç. 

-Incrementar la resistència aeròbica a partir exercicis d'acord amb els mètodes 
d'entrenament propis de la capacitat. 

-Usar les tecnologies de la informació amb sentit crític, per obtindre informació 
relacionada amb l'Educació física. 

 
 

-Resoldre situacions motrius d’oposició y col·laboració-oposició utilitzant les estratègies 
més adequades per el bàdminton.  

-Posar en pràctica calfaments autònoms respectant les pautes bàsiques per a la seua 
elaboració i atenent les característiques de l'activitat física que es realitzarà. 

-Aplicar els fonaments de la higiene postural a l’hora de practicar activitats físiques com 
a mitjà per prevenir lesions a través d’un circuit de força.  

-Identificar el hàbits higiènics i posturals saludables relacionats amb l'activitat física i la 
vida quotidiana. 

-Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius individuals aplicant els 
fonaments tècnics i les habilitats específiques de les activitats fisicoesportives 
proposades. 

-Usar les tecnologies de la informació amb sentit crític, per obtindre informació 
relacionada amb l'Educació física. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL TERCER TRIMESTRE 

 

-Usar les tecnologies de la informació amb sentit crític, per obtindre informació 

relacionada amb l'Educació física a més de emprar-la com a eina suport per fer 

activitats esportives a casa. 

 

-Continuar treballant els criteris dels trimestres anteriors 

 

CRITERIOS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL PROPER CURS 

 

-Reconèixer les possibilitats que ofereixen les activitats fisicoesportives com a formes 
d’oci actiu i d’utilització responsable de l’entorn. 

-Interpretar i produir accions motrius amb finalitats artisticoexpressives utilitzant 
tècniques d’expressió corporal i altres recursos. 

-Desenvolupar activitats pròpies de cadascuna de les fases de la sessió d’activitat física 
i relacionar-les amb les característiques d’aquestes. 

-Controlar les dificultats i els riscs durant la participació en activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives, conèixer les interaccions motrius que comporten i adoptar mesures 

preventives i de seguretat a l’hora de desenvolupar-les. 
- Elaborar un missatge de manera col·lectiva, per mitjà de tècniques com el mim, el 

gest, la dramatització o la dansa i comunicar-lo a la resta dels grups.  
 

 

 


