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DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 
 

 
 
 

Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques (C1) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

    
Experimenta desplaçaments, salts, 
girs, llançaments i recepcions. 
 

    
Combina desplaçaments, salts, 
girs, llançaments i recepcions de 
manera eficaç. 
 

     
Executa les habilitats motrius 
bàsiques i específiques en diversos 
entorns i situacions de joc amb 
eficiència i creativitat. 
 

   
Domina en qualsevol situació les 
habilitats motrius bàsiques i 
específiques en diversos entorns i 
situacions de joc amb eficiència i 
creativitat. 
 
 

 Realitza una activitat motriu (joc o 
esport) i és capaç de detectar 
encerts i errades. 

Realitza una activitat motriu (joc o 
esport) i és capaç de detectar els 
encerts i errades i raonar per quin 
motiu s’han produït 

Fa una activitat motriu (joc o esport) 
i és capaç d’elaborar estratègies de 
millora 

  
 

Utilització de les capacitats físiques 
de forma genèrica jugada, i 
orientada a l'execució motriu en 
múltiples situacions. 
 
 

Ajusta correctament les capacitats 
físiques de forma genèrica jugada, i 
orientada a l'execució motriu en 
múltiples situacions. 



 

 

Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats físiques (C2) 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4 

Pren consciència de la respiració 
segons l’activitat a realitzar.  

Utilitza diferents tipus i formes de 
respiració segons l’activitat física 
efectuada i coneix les diferents 
parts del cos. 
 

Estableix relació entre el ritme de 
respiració i la intensitat de l’activitat 
física efectuada i coneix les 
diferents parts del cos i reconeix les 
articulacions. 
 

Domina diferents tipus i formes de 
respiració segons l’activitat física 
efectuada i sap identificar 
correctament els principals 
músculs, ossos i articulacions del 
cos. 
És capaç d’identificar el ritme 
cardíac segons l’activitat física. 

Experimenta situacions d’equilibri i 
desequilibri. 

Domina activament el cos en 
situacions d’equilibri i desequilibri 
estàtic i dinàmic.  
 
 

Experimenta situacions d’equilibri i 
desequilibri estàtic i dinàmic en 
diferents bases de sustentació. 
    
 
 

Sap resoldre situacions motrius 
complexes d’equilibri estàtic i 
dinàmic. 

    
 
 

Experimenta la seva lateralitat amb 
les diferents extremitats del seu 
cos. 

Explora la seva lateralitat amb les 
diferents extremitats del seu cos. 
 

Explora la seva lateralitat referida al 
propi cos, al dels altres i als 
objectes. 
 
 

Domina la seva lateralitat referida al 
propi cos, al dels altres i als 
objectes, i explora la seva lateralitat 
no dominant. 
 

  Coneix possibles situacions i 
accions motrius complexes en 
relació a l'espai i temps (nocions 
topològiques bàsiques). 
 

Resolt situacions i accions motrius 
complexes en relació a l'espai i 
temps (nocions topològiques 
bàsiques). 
 



DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 
 

 
 

 

 
 

Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana (C3) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Porta el material necessari i es 
canvia de roba després de fer 
activitat física. 

Normalment es dutxa 
periòdicament després de la 
pràctica d’una activitat física. 

Normalment es dutxa 
periòdicament després de la 
pràctica d’una activitat física. 

Es dutxa periòdicament després de 
la pràctica d’una activitat física. 

Utilitza els materials i espais 
d’acord a unes normes. 

Utilitza els materials i espais 
d’acord a unes normes. 

Utilitza els materials i espais 
d’acord a unes normes. 

Promou la utilització i el bon 
manteniment dels material i espais 
d’acord a unes normes 

Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut (C4)  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

 Coneix que la pràctica habitual 
d’activitat física és beneficiosa per 
la salut i el cos. 

Justifica que la pràctica habitual 
d’activitat física és beneficiosa per 
la salut i el cos. 

Argumenta que la pràctica habitual 
d’activitat física és beneficiosa per 
la salut i el cos. 



DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 
 

 
 

Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius (C5)  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Participa en la representació 
objectiva personatges i situacions 
utilitzant adequadament recursos 
expressius del cos amb 
desinhibició. 

És capaç de representar 
personatges, emocions i situacions 
utilitzant els recursos expressius 
del cos amb desinhibició 

Comunica i representa 
personatges, emocions i situacions 
utilitzant els recursos expressius 
del cos amb desinhibició 

Té iniciativa en comunicar i 
representar personatges, emocions 
i situacions complexes utilitzant els 
recursos expressius del cos. 

Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres (C6) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Participa en les  composicions 
col·lectives utilitzant adequadament 
els recursos expressius del cos 
partint d'estímuls musicals, visuals 
o verbals. 

Participa en la construcció de 
composicions col·lectives utilitzant 
adequadament els recursos 
expressius del cos partint 
d'estímuls musicals, visuals o 
verbals. 

És capaç de construir composicions 
col·lectives utilitzant adequadament 
els recursos expressius del cos 
partint d'estímuls musicals, visuals 
o verbals. 

Té iniciativa en la construcció de 
composicions col·lectives utilitzant 
adequadament els recursos 
expressius del cos partint 
d'estímuls musicals, visuals o 
verbals. 



 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 
 

 

Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys (C7) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Participa dels jocs col·lectius. Participa i gaudeix dels jocs 
col·lectius. 

Experimenta les estratègies 
bàsiques dels jocs col·lectius 
relacionades amb la cooperació i 
l’oposició. 

Utilitza les estratègies bàsiques 
dels jocs col·lectius relacionades 
amb la cooperació i l’oposició. 

Participa en el joc amb acceptació, 
comprensió i respecte vers els 
companys i les seves diferències. 

Participa en el joc amb acceptació, 
comprensió i respecte vers els 
companys i les seves diferències. 

Proposa jocs amb acceptació, 
comprensió i respecte vers els 
companys i les seves diferències. 

Promou els jocs amb acceptació, 
comprensió i respecte vers els 
companys i les seves diferències.  

 Participa per aconseguir metes 
col·lectives. 

Refrena les seves pròpies metes 
per les col·lectives, sempre que 
sigui necessari. 

Promou al grup l’assoliment de 
metes col·lectives per sobre les 
individuals sempre que sigui 
necessari.  

S’esforça en respectar les normes i 
acceptar les conseqüències del seu 
incompliment.  

S’esforça en respectar les normes i 
acceptar les conseqüències del seu 
incompliment opinant sobre 
situacions sorgides en la pràctica 
d’activitats física. 

Compleix les normes i acceptant 
les conseqüències del seu 
incompliment opinant sobre 
situacions sorgides en la pràctica 
d’activitats física. 

Promou el respecte a les normes i 
acceptant les conseqüències del 
seu incompliment opinant sobre 
situacions sorgides en la pràctica 
d’activitats física. 



 
 
 

 

Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure (C8) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

 
 

Practica el joc i l'esport com a mitjà 
de relació, de divertiment i d'ús dels 
temps de lleure. 

Coneix i practica el joc i l'esport 
com a mitjà de relació, de 
divertiment i d'ús dels temps de 
lleure. 
 

Gestiona el joc i l'esport com a 
mitjà de relació, de divertiment i 
d'ús dels temps de lleure. 
 


