
 

 

ASSIGNATURA: Educació Física   CURS: 3r d’ESO 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 
Avaluació continua: 
 

- Criteris de qualificació per trimestres:  

 
La nota final de cada trimestre es calcularà de la següent forma:  
 

• Proves teòriques: 25% 

• Treballs: 25% 

• Proves pràctiques: 25%  

• Actitud: 25% 

 
- Es farà una prova escrita, pràctica i treball per trimestre.  

- Instruments d’avaluació:  

o Proves escrites  

o Rúbrica  

o Diari d’aula  

- Recuperacions d’avaluacions suspeses: l’alumne podrà repetir qualsevol part (pràctica, teòrica o 

entrega del treball) per tal que la mitjana li surti aprovada. La repetició es farà en tornar de vacances.  

Es demana un mínim d’un 3 per cada part.  

- En el cas de recuperar alguna part la nota serà de 5. 

- La repetició d’exàmens es faran segons la normativa entregada en el dossier inicial.   

- És obligatori l’assistència d’almenys un 80% de les classes.  

 
Avaluació ordinària: 
 

- Tots els alumnes hauran de fer l’examen final de juny. Aquest examen servirà o per pujar nota ( pels 

que tinguin l’assignatura aprovada) o per recuperar l’assignatura (pels que no hagin superat una o 

més avaluacions). 

- Criteris d’avaluació que s’avaluaran són els corresponents a l’avaluació que no s’hagi superat.  

- Els alumnes tindran l’opció de presentar-se a la part que vulguin (pràctica o teòrica) per tal que la 

mitjana els surti aprovada.  

- Els alumnes superaran l’assignatura si tenen les tres avaluacions aprovades.  

 
 
Avaluació extraordinària Setembre i Febrer:  
 

- Es mantindran els criteris de l’avaluació ordinària.  

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE 
 
 
-Resoldre situacions motrius col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades per el bàsquet. 
-Adapta 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. 
 



 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 

 
-Resoldre situacions motrius de col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades per el voleibol. 
-Planificar i 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. 
-Aplica 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.  
-Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius individuals aplicant els fonaments tècnics i les 
habilitats específiques de les activitats fisicoesportives proposades. 
-Identificar el hàbits higiènics i posturals saludables relacionats amb l'activitat física i la vida quotidiana. 
-Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives com a forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació 
d’obstacles a la participació d’altres persones, independentment de les seves característiques, col·laborar 
amb els altres i acceptar les seves aportacions. 
-Usar les tecnologies de la informació amb sentit crític, per obtindre informació relacionada amb l'Educació 
física. 
 

CRITERIOS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

 
-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, 
analitzar-ne les característiques, 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.  
 

 


