
 

 

 

 

 
 

 

 

 
EDUCACIÓ FÍSICA 1r, 2n i 3r 
 
La nota final de cada avaluació és el resultat de la següent suma:  
 

20% part teòrica (activitats teòriques, treballs ) 
50% part pràctica (feines fetes a classe o a casa)   
30% actitud (puntualitat, participació, ordre, motivació i respecte envers l'assignatura, 
els companys i la professora) 

 
La nota de cada avaluació serà la suma de les 3 xifres corresponents als tres conceptes 
anteriors. La nota sempre s’arrodonirà a partir del decimal 0,6  

 
Si la nota global del curs és igual o superior a 5, l’alumne haurà aprovat i superat l’assignatura. 
En el cas d’obtenir una nota global inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar obligatòriament una 
recuperació extraordinària al setembre, entregant les feines estimades per la professora. 
 
La convocatòria extraordinària de setembre, inclourà tot els continguts mínims de l’any 
acadèmic, independentment de si l’alumne ha aprovat alguna de les tres avaluacions. Si un 
alumne no supera aquesta prova final de setembre, suspendrà l’assignatura en aquest any 
acadèmic i li quedarà pendent. 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 4t i 1r Batxillerat 
 
La nota final de cada avaluació és el resultat de la següent suma:  
 

30% part teòrica (activitats teòriques, treballs…).  
40% part pràctica (feines fetes a classe o a casa)  
30% actitud (puntualitat, participació, ordre, motivació i respecte envers l'assignatura, 
els companys i la professora) 

 
La nota de cada avaluació serà la suma de les 3 xifres corresponents als tres conceptes 
anteriors. La nota sempre s’arrodonirà a partir del decimal 0,6. 

 
Si la nota global del curs és igual o superior a 5, l’alumne haurà aprovat i superat l’assignatura. 
En el cas d’obtenir una nota global inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar obligatòriament una 
recuperació extraordinària al setembre, entregant les feines estimades per la professora. 
 
La convocatòria extraordinària de setembre, inclourà tot els continguts mínims de l’any 
acadèmic, independentment de si l’alumne ha aprovat alguna de les tres avaluacions. Si un 
alumne no supera tampoc aquesta prova final de setembre, suspendrà l’assignatura en aquest 
any acadèmic i li quedarà pendent.  
 
 


