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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

4t d’E.S.O.
Proves d’avaluació relacionades amb conceptes – 30%
Proves d’avaluació relacionades amb procediments – 40%
Proves d’avaluació relacionades amb actituds – 30%

L’assistència a classe és obligatòria, per tant, l’acumulació de faltes no justificades (5 sessions
injustificades) comportarà una qualificació negativa l’apartat actitudinal. Si l’alumne no
assisteix, de manera injustificada, al 20% de les sessions durant el curs, perdrà el dret
d’avaluació continua.
La mala actitud (no atendre dins classe, parlar quan no toca, faltar al respecte, etc.) serà
penalitzada mitjançant la pèrdua de punts de la nota trimestral de l’assignatura, ja que els
objectius actitudinals són el pilar bàsic de la nostra assignatura. El fet de negar-se a realitzar
alguna activitat sense cap justificació de salut pot representar la avaluació negativa de
l’assignatura.
Enguany hem hagut de minimitzar l’avaluació de la indumentària esportiva i els hàbits
d’higiene personal ja que hem de complir els aforos dels vestuaris marcats per l’ajuntament,
com l’aforament és molt limitat, hem decidit per departament que ho deixem de manera
voluntària per que no hagi tanta gent per a canviar-se i perdre tant temps de classe. El que si
avaluarem és la cura del material, i la desinfecció de les mans i els materials que s’hagin
d’emprar a classe.
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Per aprovar l’assignatura les puntuacions (conceptes + procediments + actitud) al final de
cada trimestre ha de ser igual o superior a 5 punts.
Aquells alumnes que no puguin realitzar activitat física (sempre que es justifiqui) durant un
període, sigui breu o de llarga durada, hauran de dur a terme un seguiment de les sessions
amb una descripció de la sessió. A part, també se’ls hi podran encomanar treballs
complementaris per tal de suplir la falta d’aprenentatge procedimental si falta més d’un 50%
de la unitat didàctica corresponent.
En totes i cadascuna de les proves o treballs escrits es durà a terme una valoració de la
capacitat lingüística de l’alumnat a través de la correcció de les faltes ortogràfiques. Una
acumulació de faltes ortogràfiques greus suposarà una penalització en la nota de la prova
(fins a 1 punt), o fins i tot la suspensió de la part teòrica si les faltes superen el número de 10
en un treball.
Per tal de promocionar al següent curs amb l’assignatura aprovada, s’haurà d’obtenir una
nota mitjana de les tres avaluacions igual o superior a 5.
- Per superar el curs s'ha d'aprovar cada avaluació amb una nota mínima d'un cinc (5).
-Els alumnes amb la matèria pendent, han de superar les dues primeres avaluacions del
curs actual per recuperar el curs anterior. En cas de no aprovar qualsevol de les dues,
l’alumne haurà de realitzar un dossier i entregar-ho abans de l’avaluació de pendents.
- Si algun alumne/a es presenta a una recuperació, la nota que prevaldrà serà aquesta
darrera.
- Es valorarà la correcció lingüística en totes les proves i treballs, baixant fins a 1 punt a
raó de 0,1 punts per falta.

