
DEPARTAMENT  EDUCACIÓ FÍSICA 
Institut Joan Guinjoan i Gispert 

 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ I MILLORA 

1 ESO DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE. 

Criteri d’avaluació 6. Valorar les activitats físiques       
i esportives com una eina de millora per a la salut           
individual, acceptant el nivell assolit, dins de la        
situació de confinament actual. 

 

 

RECUPERACIÓ. Realitzar un diari setmanal sobre les activitats físiques realitzades, cal           
detallar el dia, l’activitat, la duració i el nombre de persones que la realitzen. També cal                
enviar una fotografia o petit vídeo de cadascuna de les activitats realitzades en el diari               
setmanal. Aquest diari s’ha de mantenir actualitzat i enviar al professor/a corresponent al             
final de cada setmana.  
 
MILLORA. Presentar el diari setmanal com a molt tard cada dilluns abans de les 13:00h,               
adjuntat almenys una foto o vídeo de cada activitat. Es valorarà la presentació i l’adequació               
de les activitats al criteri d’avaluació.  

2 ESO 
DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE. 

Criteri d’avaluació 2. Desenvolupar el nivell      
individual de condició física per a un estil de vida          
actiu i saludable, dins de la situació de        
confinament actual. 

RECUPERACIÓ. Realitzar un diari setmanal sobre les activitats físiques realitzades, cal           
detallar el dia, l’activitat, la duració i el nombre de persones que la realitzen. També cal                
enviar una fotografia o petit vídeo de cadascuna de les activitats realitzades en el diari               
setmanal. Aquest diari s’ha de mantenir actualitzat i enviar al professor/a corresponent al             
final de cada setmana.  
 
MILLORA. Presentar el diari setmanal com a molt tard cada dilluns abans de les 13:00h,               
adjuntat almenys una foto o vídeo de cada activitat. Es valorarà la presentació i l’adequació               
de les activitats al criteri d’avaluació.  

3 ESO 
DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE. 

Criteri avaluació 3. Autoregular el nivell individual       
de condició física per millorar la salut, participant        
en les activitats que es proposen dins de la         
situació de confinament actual.  

RECUPERACIÓ. Realitzar un diari setmanal sobre les activitats físiques realitzades, cal           
detallar el dia, l’activitat, la duració i el nombre de persones que la realitzen. També cal                
enviar una fotografia o petit vídeo de cadascuna de les activitats realitzades en el diari               
setmanal. Aquest diari s’ha de mantenir actualitzat i enviar al professor/a corresponent al             
final de cada setmana.  
 
MILLORA. Presentar el diari setmanal com a molt tard cada dilluns abans de les 13:00h,               
adjuntat almenys una foto o vídeo de cada activitat. Es valorarà la presentació i l’adequació               
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de les activitats al criteri d’avaluació.  

4 ESO 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE. 

Criteri d’avaluació 2. Incrementar el nivell      
individual de condició física per millorar la salut en         
la situació de confinament actual.  

RECUPERACIÓ. Realitzar un diari setmanal sobre les activitats físiques realitzades, cal           
detallar el dia, l’activitat, la duració i el nombre de persones que la realitzen. També cal                
enviar una fotografia o petit vídeo de cadascuna de les activitats realitzades en el diari               
setmanal. Aquest diari s’ha de mantenir actualitzat i enviar al professor/a corresponent al             
final de cada setmana.  
 
MILLORA. Presentar el diari setmanal com a molt tard cada dilluns abans de les 13:00h,               
adjuntat almenys una foto o vídeo de cada activitat. Es valorarà la presentació i l’adequació               
de les activitats al criteri d’avaluació.  

1 BAT DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE 

Criteri d’avaluació 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.  

 
RECUPERACIÓ. Presentar un diari setmanal sobre les activitats físiques realitzades, cal           
detallar el dia, l’activitat, la duració i el nombre de persones que la realitzen. També cal                
enviar una fotografia o petit vídeo de cadascuna de les activitats realitzades en el diari               
setmanal.  
 
MILLORA. Presentar el diari setmanal com a molt tard cada diumenge abans de les 23:59h,               
acompanyat d’un vídeo on es vegin cadascuna de les sessions d’entrenament recollides en             
el diari setmanal.  
Es valorarà l’adequació del treball al criteri d’avaluació.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 
EXTRAORDINÀRIA 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

1 ESO 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE 

Criteri d’avaluació 6. Valorar les activitats físiques       
i esportives com una eina de millora per a la salut           
individual, acceptant el nivell assolit, dins de la        
situació de confinament actual. 

ESCALFAMENT AUTÒNOM 

 

Rutina 6 d’exercicis durant 15 min. 

 

TORNADA A LA CALMA (ESTIRAMENTS) 

 
 

2 ESO DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE 

Criteri d’avaluació 2. Desenvolupar el nivell      
individual de condició física per a un estil de vida          
actiu i saludable, dins de la situació de        
confinament actual. 

ESCALFAMENT AUTÒNOM 

 

RUTINA 6 D’EXERCICIS DURANT 20 min 

 

TORNADA A LA CALMA (ESTIRAMENTS) 

3 ESO DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE 

Criteri avaluació 3. Autoregular el nivell individual       
de condició física per millorar la salut, participant        
en les activitats que es proposen dins de la         
situació de confinament actual.  

ESCALFAMENT AUTÒNOM 

 

RUTINA 8 EXERCICIS DURANT 30 min. 

 

TORNADA A LA CALMA (ESTIRAMENTS) 

4 ESO DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE 

Criteri d’avaluació 2. Incrementar el nivell      
individual de condició física per millorar la salut en         

ESCALFAMENT AUTÒNOM 

 

RUTINA 8 EXERCICIS DURANT 30 min. Identificant els grups musculars treballats. 

 



 
 

la situació de confinament actual.   

TORNADA A LA CALMA (ESTIRAMENTS) 

1 BAT DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE 

Criteri d’avaluació 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.  

 

ESCALFAMENT AUTÒNOM 

 

RUTINA 8 EXERCICIS DURANT 30 min. Justificant l’elecció dels exercicis i identificant els grups 

musculars treballats. 

 

TORNADA A LA CALMA (ESTIRAMENTS) 

 

 


