
 CRITERIS D’AVALUACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA. CURS 2019-20 
 

ESO 
 

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria 

ha de fonamentar-se en el treball d’aquelles competències relacionades amb el cos i la seva activitat 

motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de 

vida. 

 

Les vuit competències de l’àmbit de l’educació física s’organitzen a partir de quatre dimensions: 

dimensió activitat física saludable, dimensió esport, dimensió activitat física i temps de lleure, i 

dimensió expressió i comunicació corporal. 

 

Cada competència s’ha graduat en tres nivells de consecució al final de l’etapa: satisfactori (nivell 

1), notable (nivell 2) i excel·lent (nivell 3), que van des de l’assoliment fins a l’excel·lència en la 

competència, tenint en compte que cada nivell porta implícit l’assoliment de l’anterior. Els principals 

criteris usats per fer aquesta gradació són la complexitat motriu de les activitats, el nivell del 

coneixement necessari, la complexitat de la interacció amb els companys i 

l’entorn, i la integració dels hàbits en la pràctica quotidiana d’activitat física. Dimensió 

activitat física saludable: 

 

Per assolir aquesta competència, l’alumne ha de saber interpretar un programa i portar-lo a la 

pràctica de manera adequada, en benefici de la pròpia salut. 
 

 

L’assoliment d’aquesta competència requereix relacionar els efectes beneficiosos de la pràctica 

d’activitat física regular i els efectes perjudicials per a la salut del sedentarisme i la 

manca d’activitat física (tant a nivell fisiològic com psicològic), així com la integració en l’estil de vida 

propi dels hàbits que milloren la qualitat de vida. 

 

Dimensió esport 
 
En aquesta dimensió es treballen els aspectes comuns dels esports individuals, d’adversari i 
col·lectius més habituals, i que són aplicables a situacions escolars. Sempre s’entén aquesta 
dimensió com orientació esportiva, mai perfeccionament, incidint en la cooperació, el respecte i la 
resolució de conflictes. 
 

 
Desenvolupament d’habilitats motrius especifiques al llarg de l’etapa de l’ESO així com habilitats 
tàctiques en relació a l’espai, el temps, la relació entre adversaris i companys i la situació del joc. 
 
 

Aquesta competència es refereix a la posada en pràctica dels valors propis de l’esport en situació de 

competició. Les situacions de competició són adequades per a l’assoliment d’aquestes 

competències, perquè impliquen necessàriament la cooperació dels participants, el respecte a les 

normes i la resolució dels conflictes que es puguin generar. 

Competència 1. Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física 

individual amb relació a la salut. 

Competència 2. Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració d’hàbits 

saludables en la pràctica d’activitat física 

Competència 3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents 

esports. 

Competència 4. Posar en pràctica els valors propis de l’esport en situació de competició. 



Dimensió activitat física i temps de lleure 
 

 

En aquesta dimensió, l’activitat física pren una finalitat lúdica i recreativa. Així, les activitats que es 

realitzin tindran per objectiu la diversió i no pas la correcció tècnica o l’eficàcia. 
 

 

Aquesta competència fa referència a la capacitat de planificació i organització d’activitats físiques 

col·lectives en temps de lleure. 

 
 

Dimensió expressió i comunicació corporal 
 

 
 
 

La dimensió d’expressió corporal engloba dues competències que hem diferenciat per la tipologia 

dels continguts. La primera engloba les activitats de comunicació corporal vinculades a la 

dramatització i al món del teatre, i la segona engloba activitats motrius amb suport musical (balls i 

danses). 

 
 

 CRITERIS D’AVALUACIÓ PER CURSOS (ANNEX 8 Currículum de l'educació secundària 

obligatòria Àmbit de l’educació física (educació física) 

1ESO: 
 
1. Diferenciar les parts d’una sessió d’activitat física i l’objectiu de cadascuna. 
 
2. Comprendre el significat de la condició física i de les qualitats físiques bàsiques com a qualitats 

de millora. 

 

3. Incrementar el nivell individual d’activitat física per millorar la salut pròpia. 
 
4. Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables relacionats amb l’activitat física i la vida 

quotidiana. 

 

5. Aplicar les bases d’una alimentació adequada per a l’activitat física i esportiva i la vida 

quotidiana. 

 

6. Valorar les activitats físiques i esportives com una eina de millora per a la salut individual, 

acceptant el nivell assolit. 
 

7. Identificar i adquirir els hàbits principals associats a una manera de viure saludable. 
 
8. Practicar un esport individual tenint en compte els aspectes tècnics, acceptant el nivell assolit. 

Competència 5. Gaudir amb la pràctica d’activitats físiques recreatives, amb una atenció 

especial a les que es realitzen en el medi natural. 

Competència 6. Planificar i organitzar activitats en grup amb finalitat de lleure. 

Competència 7. Utilitzar els recursos expressius del propi cos per a l’autoconeixement i per 

comunicar-se amb els altres. 

Competència 8. Utilitzar activitats amb suport musical, com a mitjà de relació social i integració 

comunitària. 



9. Practicar un esport d’adversari tenint en compte els aspectes tècnics, acceptant el nivell assolit. 

10. Practicar un esport col·lectiu tenint en compte l’execució tècnica i tàctica, demostrant haver 

comprès les fases del joc (atac i defensa) i el respecte per les normes del joc. 

 

11. Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o d’adversari, 

mostrant actituds d’autocontrol, respecte i acceptació de les normes. 
 

12. Aprofitar les possibilitats de l’entorn proper per ocupar el temps de lleure. 
 
13. Valorar la importància de la pràctica d’activitat física saludable en el temps de lleure. 
 
14. Respectar i valorar el medi natural com a espai idoni per a la realització d’activitats físiques. 
 
15. Expressar emocions i sentiments a través del cos. 
 
16. Realitzar activitats amb suport musical mostrant respecte per les diferències individuals. 
 
17. Organitzar l’espai propi i compartit a partir del llenguatge corporal. 

 
 

2ESO: 

 
1. Identificar els objectius de l’escalfament i fer un recull d’activitats, amb estiraments i exercicis 

de mobilitat articular apropiats per a l’escalfament. 

 

2. Desenvolupar el nivell individual de condició física per a un estil de vida actiu i saludable. 
 
3. Utilitzar la freqüència cardíaca com a indicador de la intensitat de l’esforç. 
 
4. Adquirir els hàbits saludables vinculats a una bona alimentació i al descans. 
 
5. Identificar i adquirir els hàbits principals associats a una manera de viure saludable. 
 
6. Aplicar correctament tècniques de respiració i relaxació en l’activitat física i en situacions de la 

vida quotidiana. 
 

7. Aplicar correctament els principals elements tècnics d’un esport individual. 
 
8. Utilitzar els principals elements tècnics i tàctics d’un esport col·lectiu o d’adversari en situacions 

senzilles. 

 

9. Mostrar actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en els esports i jocs col·lectius. 
 
10. Mostrar autocontrol i participació en les activitats d’oposició. 
 
11. Cercar informació en diferents mitjans i recursos de l’entorn proper per planificar activitats al 

medi natural. 

 

12. Conèixer els elements necessaris per planificar una activitat en el medi natural. 13. Utilitzar 

diferents maneres de comunicar-se, per mitjà del llenguatge corporal. 
 

14. Crear i posar en pràctica una seqüència harmònica de moviments corporals a partir d’un ritme 

triat. 

 

15. Mostrar disposició favorable a la desinhibició i expressió d’emocions. 



 

3ESO: 

 
1. Planificar i posar en marxa un escalfament general, reconeixent els principals efectes que 

comporta. 

2. Relacionar les activitats físiques amb els efectes que produeixen en els diferents aparells i 

sistemes del cos humà. 
 

3. Autoregular el nivell individual de condició física per millorar la salut, participant en les activitats 

que es proposen i identificant quina és la qualitat física susceptible de millora. 

 

4. Reconèixer la intensitat del treball realitzat a partir de la freqüència cardíaca. 
 
5. Reconèixer la importància d’una alimentació equilibrada i de les adaptacions necessàries 

segons l’activitat física que es desenvolupa. 

 

6. Utilitzar les tècniques de respiració i mètodes de relaxació com a mitjà per reduir desequilibris i 

minimitzar les tensions produïdes en la vida quotidiana. 

 

7. Prendre consciència de la condició física individual i mostrar predisposició per millorar-la. 
 
8. Aplicar correctament els principals elements tècnics d’un esport individual. 
 
9. Resoldre situacions de joc en un esport col·lectiu, aplicant coneixements tècnics i tàctics. 

10. Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o d’adversari, 

acceptant el resultat obtingut. 

 

11. Mostrar una actitud crítica davant el tractament de l’esport i l’activitat física en la societat 

actual. 
 

12. Posar en pràctica activitats en el medi natural, utilitzant l’equipament, eines i tècniques 

d’orientació adequats. 

13. Planificar de forma autònoma activitats en el medi natural. 
 
14. Mostrar una actitud de respecte pel medi natural. 
 
15. Crear i posar en pràctica seqüències de moviments, individualment i col·lectiva. 
 
16. Participar de forma constructiva en la creació i realització de coreografies amb suport musical. 
 

17. Mostrar desinhibició en la realització de les activitats d’expressió corporal. 

 
 

4ESO: 
 
1. Planificar i posar en pràctica de forma autònoma escalfaments per a una activitat concreta. 
 
2. Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, a partir de l’aplicació de 

sistemes i mètodes d’entrenament. 
 

3. Participar en l’elaboració d’un pla de treball per a la millora de la condició física. 
 
4. Utilitzar la respiració i la relaxació com a mètodes d’alliberament de tensions. 



5. Executar exercicis de condicionament físic (fitnes) amb correcció postural. 
 
6. Dissenyar i portar a terme les fases d’activació i recuperació de la pràctica de l’activitat física, 

tenint en compte la intensitat i la dificultat de l’activitat. 

 

7. Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o d’adversari. 
 
8. Participar en l’organització i posada en pràctica de tornejos o competicions esportives. 
 
9. Realitzar activitats en el medi natural, utilitzant l’equipament, eines i tècniques d’orientació 

adequades. 
 

10. Planificar de forma autònoma activitats en el medi natural. 
 
11. Mostrar una actitud de respecte pel medi natural. 
 
12. Controlar els riscos en les activitats físiques i esportives i assumir la responsabilitat de la 

pròpia seguretat. 
 

13. Crear moviments basats en l’expressió d’emocions. 
 
14. Actuar davant del grup realitzant composicions individuals i col·lectives. 

 
 
 

Es realitzaran diversos controls parcials (habitualment per continguts) que poden ser tant pràctics 

com teòrics. 

 

ITEMS A AVALUAR A L’ESO PERCENTATGES 

Pràctica diària / Proves pràctiques 60% (30%-30%) 

Hàbits i Actitud: retards, absències, comportament 

envers la matèria, companys, professor/a, 

material,...roba adient per realitzar la classe i roba per 

a la higiene personal 

 

 
20% 

Treballs, feines i/o exàmens teòrics (escrits i/o orals) 20% 
 
(obligatòria la seva presentació i/o 

entrega) 

 

En cas que no hi hagi feines 

teòriques, el % passa a la part 

pràctica 

 
 

Per poder aprovar la matèria, es imprescindible la higiene personal, dutxa o canvi de roba.  



Criteris de recuperació 
 

S'aprova la matèria durant els curs si: 
 
1. S'aproven els tres trimestres. 
2. Un trimestre suspès, queda a criteri del professorat corresponent com recuperar-lo. 
3. Dos trimestres suspesos, queda a criteri del professorat corresponent com recuperar-los a Juny. 
4. Tres trimestres suspesos: recuperació de tot el curs a l’avaluació extraordinària. 
 

 

Criteris de promoció 
 
 
Si es té la matèria pendent del curs anterior, aquesta quedarà superada si aprova la del present 

curs. 

 
 

BATXILLERAT 
 

Competències específiques de la matèria 
 
Les competències que l'alumnat ha d'adquirir en el marc de la matèria d'educació física del 

batxillerat es poden sintetitzar en tres: la competència en el domini corporal i postural; la 

competència en l'adquisició d'un estil de vida saludable i la competència en l'ocupació activa del 

temps de lleure. 

 

La competència en el domini corporal i postural implica l'autoconeixement, el desenvolupament de 

les pròpies capacitats físiques, la utilització de les habilitats i destreses motrius en diferents 

situacions i medis, l'expressió i l'autocontrol corporals i la capacitat per gaudir de l'activitat física. 
 

La competència en l'adquisició d'un estil de vida saludable comporta el coneixement, la valoració i la 

pràctica dels hàbits saludables, així com el reconeixement dels riscos que impliquin els hàbits no 

saludables. 
 

La competència en l'ocupació activa del temps de lleure permet la relació respectuosa de la 

persona amb el medi social i natural, ja que comporta l'aprofitament, l'organització i la gestió de 

l'activitat física com a recurs d'ocupació del temps lliure i facilita també la interiorització dels hàbits 

saludables a la vida quotidiana en general. 

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ (segons Currículum batxillerat – Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183) 

1. Realitzar i aplicar de manera autònoma un programa d'activitat física orientat a la salut, 

utilitzant els coneixements adquirits per valorar la condició física inicial i les característiques o 

condicions pròpies, establir objectius adequats, aplicar correctament els principis i mètodes 

d'entrenament i assumir els valors de l'esforç, la constància i la perseverança en la consecució dels 

objectius. 
 

2. Organitzar i dur a terme en grup o de manera autònoma diferents tipus d'activitats físiques, 

aprofitar i optimitzar els recursos disponibles i consensuar les normes a seguir, en diferents àmbits 

(escolar, entorn, etc.). 

 

3. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar adequadament els 

elements tècnics i tàctics dels diferents esports i respectar les normes del joc net i tenir cura dels 

espais i els materials. 

 

4. Crear, organitzar-se i realitzar una composició expressivo corporal en grup, posant en joc els 

coneixements adquirits, mostrant capacitat d'abstracció i expressivitat pròpia, respectant i valorant 

l'aportació dels altres per a la consecució d'un objectiu comú. 



 

5. Cercar informació referent a l'activitat física utilitzant diferents fonts, suports i mitjans, analitzar 

i interpretar la informació i reflexionar de manera crítica sobre diferents aspectes relacionats amb 

l'activitat física, la salut i els hàbits socials. 

 

6. Conèixer i valorar, mitjançant la cerca d'informació, les sortides professionals que estan 

relacionades amb les activitats físiques en els diferents àmbits treballats: salut, lleure i esport. 

 

7. Saber utilitzar i valorar les noves tecnologies de la informació i la comunicació i els mitjans 

audiovisuals en activitats a l'aula i/o activitats complementàries, com a suport per aconseguir els 

objectius de la matèria, així com identificar i valorar diferents aplicacions tecnològiques relacionades 

amb l'activitat física. 

 
 

Es realitzaran diversos controls parcials (habitualment per continguts) que poden ser tant pràctics 

com teòrics. 
 

ITEMS A AVALUAR A BATXILLERAT PERCENTATGES 

Pràctica diària / Controls pràctics 50% 

Treballs, feines i/o exàmens teòrics 50% (obligatòria la seva 

presentació i/o entrega) 

 
A Batxillerat s’avalua al 50% la part pràctica i la part teòrica, sent obligatori per poder ser avaluat: 

 

1. L’assistència i la participació activa del 80% de les classes pràctiques. 

2. Fer tots els controls pràctics i, si escau, teòrics per a lesió, falta justificada oficialment o lliurament 

per a recuperar nota pràctica suspesa. 

3. El lliurament de tots els treballs pràctics. 

4. Fer tots els exàmens teòrics. 

 
 

Criteris de recuperació 
  

S'aprova la matèria durant els curs si: 
 
1. S'aproven els tres trimestres. 
2. Un trimestre suspès, queda a criteri del professorat corresponent com recuperar-lo. 
3. Dos trimestres suspesos, queda a criteri del professorat corresponent com recuperar-los a Juny. 
4. Tres trimestres suspesos: recuperació de tot el curs a l’avaluació extraordinària. Si no aprova 
aquesta, llavors a setembre. 

 

Criteris de promoció 
 
 
 
L'alumnat que suspèn la matèria haurà de fer la feina encomanada durant l'estiu i entregar-la el dia 

de SETEMBRE que es faci l'examen de recuperació com a condició per a poder realitzar aquest 

examen. 
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