
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Unitat Formativa 1: Recursos lúdics en projectes d’oci i temps lliure  (66 h) 

Nuclis Formatius 

NF1.- Oci i temps lliure: conceptualització i evolució del concepte (15h) 

NF2.-  Els projectes d’animació en l’oci i el temps de lleure (10h) 

NF3.-  Les activitats lúdiques en el camp de l’oci i el temps lliure (20h) 

NF4.-  Jocs, joguines i espais de joc (21h) 

 

RA1. Planifica projectes d'oci i temps lliure relacionant els principis de 
l'animació en l'oci i temps lliure amb les necessitats de les persones usuàries i 
les característiques dels equipaments i recursos.  

 

Criteris d'avaluació:  

a) S'han valorat els contextos d'intervenció en l'oci i temps lliure.  

b) S'ha caracteritzat els principis de l'animació en l'oci i temps lliure.   

c) S'han establert les bases de l'educació en el lleure.  

d) S'ha adequat el projecte d'oci i temps lliure a les necessitats de les persones 

usuàries.  

e) S'han valorat estratègies per al desenvolupament d'activitats d'oci i temps lliure.   

f) S'han seleccionat els equipaments i recursos per als projectes d'oci i temps lliure.  

g) S'han identificat les funcions i el paper de l'animador en les activitats d'oci i temps 

lliure. 

h) S'ha justificat la importància de la intencionalitat educativa en l'oci i temps lliure.  

 

RA2. Organitza activitats d'oci i temps lliure educatiu, analitzant els espais i 
recursos així com la normativa en matèria de prevenció i seguretat.  

 

Criteris d'avaluació:  

a) S'han identificat els principis de la pedagogia del joc.  

b) S'han identificat els tipus i pautes d'evolució del joc.  

c) S'han seleccionat espais, recursos i materials per al desenvolupament d'activitats 

lúdiques.  



d) S'han establert criteris per a l'organització d'espais i materials.  

e) S'han establert estratègies per a la utilització de recursos lúdics en les activitats 

d'oci i temps lliure.  

f) S'han tingut en compte les mesures de seguretat i prevenció en la realització de les 

activitats d'oci i temps lliure educatiu.  

g) S'ha argumentat el valor educatiu del joc.  

RA3. Implementa activitats d'oci i temps lliure seleccionant recursos i tècniques 
educatives d'animació.  

 

Criteris d'avaluació:  

a) S'han utilitzat tècniques per al desenvolupament de l'expressió oral, corporal, 

musical, plàstica i audiovisual.  

b) S'han seleccionat jocs per al desenvolupament de les habilitats socials, intel·lectuals 

i motrius.  

c) S'han seleccionat els recursos tenint en compte els objectius de la intervenció.  

d) S'han utilitzat recursos audiovisuals i informàtics com a eines d'animació en l'oci i el 

temps lliure.  

e) S'han condicionat els espais atenent a la potencialitat educativa de les activitats.  

f) S'han adaptat els recursos i les tècniques d'animació a les necessitats de les 

persones usuàries.  

g) S'ha argumentat la importància de les tècniques d'expressió per al 

desenvolupament de la creativitat de les persones usuàries.  

 

RA5. Desenvolupa activitats de seguiment i avaluació de les activitats d'oci i 
temps lliure, seleccionant estratègies, tècniques i recursos per identificar els 
aspectes susceptibles de millora.  
 

Criteris d'avaluació:  

a) S'han seleccionat els indicadors a seguir en l'avaluació de projectes i activitats d'oci 

i temps lliure.  

b) S'han definit les tècniques i instruments per a la realització de l'avaluació en l'àmbit 

del lleure i temps lliure.  

c) S'han elaborat i emplenat registres de seguiment dels projectes i activitats d'oci i 

temps lliure.  

d) S'han elaborat informes i memòries d'avaluació.  



e) S'han utilitzat les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'elaboració del 

seguiment i avaluació de les activitats.  

f) S'han transmès els resultats de l'avaluació a les persones implicades.  

g) S'han tingut en compte processos de qualitat i millora en el desenvolupament del 

projecte d'animació d'oci i temps lliure.  

h) S'ha justificat la importància de l'avaluació en el procés d'intervenció educativa en 

l'animació d'oci i temps lliure. 

Unitat Formativa 2: Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure (66 

h) 

Nuclis Formatius 

NF1.- Expressió plàstica: els tallers creatius (18h) 

NF2.- Expressió musical: cançons, danses i balls (18h) 

NF3.- Expressió corporal (6h) 

NF4.- Expressió oral: el conte (18h) 

NF5.- Noves tecnologies (6h) 

 

a).- Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 

 

RA3. Implementa activitats d'oci i temps lliure seleccionant recursos i tècniques 

educatives d'animació.  

Criteris d'avaluació:  

a) S'han utilitzat tècniques per al desenvolupament de l'expressió oral, corporal, 

musical, plàstica i audiovisual.  

b) S'han seleccionat jocs per al desenvolupament d’habilitats socials, intel·lectuals i 

motrius.  

c) S'han seleccionat els recursos tenint en compte els objectius de la intervenció.  

d) S'han utilitzat recursos audiovisuals i informàtics com eines d'animació en l'oci i 

temps lliure.  

e) S'han condicionat els espais atenent a la potencialitat educativa de les activitats.  

f) S'han adaptat els recursos i les tècniques d'animació a les necessitats de les 

persones usuàries.  



g) S'ha argumentat la importància de les tècniques d'expressió per al 

desenvolupament de la creativitat de les persones usuàries.  

 

RA5. Desenvolupa activitats de seguiment i avaluació de les activitats d'oci i 

temps lliure, seleccionant estratègies, tècniques i recursos per identificar els 

aspectes susceptibles de millora.  

Criteris d'avaluació:  

a) S'han seleccionat els indicadors a seguir en l'avaluació de projectes i activitats d'oci 

i temps lliure.  

b) S'han definit les tècniques i instruments per a la realització de l'avaluació en l'àmbit 

del lleure i temps lliure.  

c) S'han elaborat i emplenat registres de seguiment dels projectes i activitats d'oci i 

temps lliure. 

d) S'han elaborat informes i memòries d'avaluació.   

e) S'han utilitzat les tecnologies de la informació ia la comunicació per a l'elaboració 

del seguiment i avaluació de les activitats.  

f) S'han transmès els resultats de l'avaluació a les persones implicades.  

g) S'han tingut en compte processos de qualitat i millora en el desenvolupament del 

projecte d'animació d'oci i temps lliure.  

h) S'ha justificat la importància de l'avaluació en el procés d'intervenció educativa en 

l'animació d'oci i temps lliure.  

Unitat Formativa 3: Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi 

natural  (66 h) 

Nuclis Formatius  

NF1.-. Recursos educatius d’oci  i de lleure a la natura (30h) 

NF2.-  Planificació d’activitats d’oci i lleure a la natura (16h) 

NF3.-  Aspectes jurídics (10h) 

NF4.-  Prevenció de riscos (10h) 

 

a).- Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 

 

RA4. Realitza activitats d'oci i temps lliure en el medi natural, respectant els 

principis de conservació del medi ambient i les mesures de prevenció i 

seguretat.  



Criteris d'avaluació:  

a) S'ha valorat la importància de l'educació mediambiental a través de les activitats 

d'oci i temps lliure.  

b) S'han definit les característiques del medi natural com a espai d'oci i temps lliure. 

c) S'han aplicat tècniques i eines coherents amb els objectius del projecte d'activitats 

d'oci i temps lliure en el medi natural.  

d) S'han seleccionat estratègies i pautes d'actuació per al desenvolupament d'activitats 

educatives en el medi natural.  

e) S'ha valorat la importància de generar entorns segurs en el medi natural, 

minimitzant riscos.  

f) S'han identificat els recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats en 

el medi natural.  

g) S'han organitzat els recursos humans per garantir el desenvolupament de l'activitat.  

h) S'han aplicat protocols d'atenció en casos de situacions d'emergència en les 

activitats desenvolupades en el medi natural.  

RA5. Desenvolupa activitats de seguiment i avaluació de les activitats d'oci i 

temps lliure, seleccionant estratègies, tècniques i recursos per identificar els 

aspectes susceptibles de millora.  

CrIteris d'avaluació:  

a) S'han seleccionat els indicadors a seguir en l'avaluació de projectes i activitats d'oci 

i temps lliure.  

b) S'han definit les tècniques i instruments per a la realització de l'avaluació en l'àmbit 

del lleure i temps lliure.  

c) S'han elaborat i emplenat registres de seguiment dels projectes i activitats d'oci i 

temps lliure. 

d) S'han elaborat informes i memòries d'avaluació.   

e) S'han utilitzat les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'elaboració del 

seguiment i avaluació de les activitats.  

f) S'han transmès els resultats de l'avaluació a les persones implicades.  

g) S'han tingut en compte processos de qualitat i millora en el desenvolupament del 

projecte d'animació d'oci i temps lliure.  

h) S'ha justificat la importància de l'avaluació en el procés d'intervenció educativa en 

l'animació d'oci i temps lliure.  

 


