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Etapa: 1r Batxillerat Curs:  

Matèria: Educació física 

Professor/a: Dolors Pons  

 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació 

1a avaluació 

 

2a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Realització 
de classes 
preparats 
pels 
alumnes 
depenent 
dels seus 
interessos 

Per parelles els 
alumnes realitzaran 
dues classes ( de 
una activitat física 
que els agradi). 

● S’avaluarà com han preparat la classe, la 
serietat amb la qual imparteixen la classe. 

● Dels alumnes que reben la classe la seva 
actitud envers els seus companys ( actitud de 
respecte i de treball) 

40% 

Actitud Que els alumnes tinguin cura de la seva higiene, del material utilitzat a 
l’aula, que siguin cooperatius i ajudin els companys per la millora. 
Que treballin a classe sempre posant-hi molt interès. 

60% 

 

 

 

 

 

 

3a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Realització 
de classes 
preparats 
pels 
alumnes 
depenent 
dels seus 
interessos 

Per parelles els 
alumnes realitzaran 
dues classes ( de 
una activitat física 
que els agradi). 

● S’avaluarà com han preparat la classe, la 
serietat amb la qual imparteixen la classe. 

● Dels alumnes que reben la classe la seva 
actitud envers els seus companys ( actitud de 
respecte i de treball) 

40% 

Actitud Que els alumnes tinguin cura de la seva higiene, del material utilitzat a 
l’aula, que siguin cooperatius i ajudin els companys per la millora. 
Que treballin a classe sempre posant-hi molt interès. 

60% 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 
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Observacions: 

  

Tècnica i 
tàctica de 
Futbol 

Treballar l’esport 
del Futbol 

● Que els alumnes tinguin una millora quantitativa 
i qualitativa en aquest esport 40% 

Actitud Que els alumnes tinguin cura de la seva higiene, del material utilitzat a 
l’aula, que siguin cooperatius i ajudin els companys per a la millora. 
Que treballin a classe sempre posant-hi molt interès. 

60% 
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Càlcul de la nota final de la matèria 

 

Recuperació 

La recuperació durant el curs 

Avaluació Activitats de recuperació Qualificació 

1a Se recuperarà si l’alumne aprova la següent avaluació 

La nota serà la de la 
següent avaluació 2a Se recuperarà si l’alumne aprova la següent avaluació 

3a Es recuperarà al setembre 

Extraordinària (setembre) 

Activitat Descripció Pes 

Tasques de recuperació  Treball específic de recuperació 100% 

 

 


