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EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

CE 1

Integrar un estil de vida
actiu mitjançant la
pràctica de l’activitat
física i esportiva
autoregulada, i
l’establiment de
connexions entre els
hàbits de
comportament
quotidians i el benestar
físic i mental

CE 2

Resoldre amb èxit 
diferents reptes i 
situacions motrius a 
través de propostes 
físiques i esportives 
específiques aplicant 
les tècniques, 
tàctiques i estratègies
de joc adients.

CE 3

Participar en 
processos de creació 
de naturalesa 
artisticoexpressiva 
mitjançant l’ús del 
cos, el gest i el 
moviment com 
mitjans 
d’autoconeixement 
per a expressar idees 
i sentiments. 

CE 4

Interaccionar de manera
sostenible amb el
patrimoni natural i
cultural mitjançant
activitats físiques i
artisticoexpressives.

CE 5

Seleccionar i fer un ús
crític i segur de les
tecnologies de la
informació i la
comunicació com a
facilitadores de
l’activitat física i d’una
vida activa i saludable.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA // SECUNDÀRIA

// COM ES PRESENTEN LES COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

                       de la competència específica

                     de la competéncia específica

           d'adquisició als cursos 1r i 2n i els cursos 3r i 4t d'ESO  

//Al final dels 2 primers cursos l'alumnat ha de ser capaç de... 

// Durant els 2 últims cursos de secundària...                    

1.

2.

3.

 FORMULACIÓ

DESCRIPCIÓ

GRAU

Sempre vinculades a la resta de components curriculars



Resoldre

reptes i situacions motrius a través de propostes 
físiques i esportives esportives específiques

aplicant les tècniques, tàctiques i estratègies de joc 
adients.

// ANALITZEM UNA COMPETÈNCIA ESPECÍFICA

ACCIÓ

QUÈ - sabers 
bàsics

COM -  manera 
+ situacions
d'aprenentatge

EDUCACIÓ FÍSICA // SECUNDÀRIA

C2.- Resoldre amb èxit diferents reptes i situacions motrius a través de propostes 
físiques i esportives específiques aplicant les tècniques, tàctiques i estratègies 
de joc adients.  



COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES 
DE LA MATÈRIA

COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

D'ALTRES MATÈRIES



CE 1

Integrar un estil de vida
actiu mitjançant la
pràctica de l’activitat
física i esportiva
autoregulada, i
l’establiment de
connexions entre els
hàbits de
comportament
quotidians i el benestar
físic i mental

CE 2

Resoldre amb èxit
diferents reptes i
situacions motrius a
través de propostes
físiques i esportives
específiques aplicant
les tècniques,
tàctiques i
estratègies de joc
adients.

CE 3

Participar en
processos de creació
de naturalesa
artisticoexpressiva
mitjançant l’ús del
cos, el gest i el
moviment com
mitjans
d’autoconeixement
per a expressar idees
i sentiments. 

CE 4

Interaccionar de manera
sostenible amb el
patrimoni natural i
cultural mitjançant
activitats físiques i
artisticoexpressives.

CE 5

Seleccionar i fer un ús
crític i segur de les
tecnologies de la
informació i la
comunicació com a
facilitadores de
l’activitat física i d’una
vida activa i saludable.

EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

CE 1

Integrar un estil de vida actiu mitjançant la pràctica de
l’activitat física i esportiva autoregulada,i l’establiment de
connexions entre els hàbits de comportament quotidians 
i el benestar físic i mental.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA - ESO

CE 1

Integrar un estil de
vida actiu mitjançant la
pràctica de l’activitat
física i esportiva
autoregulada, i
l’establiment de
connexions entre els
hàbits de
comportament
quotidians i el benestar
físic i mental

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació 4t ESO

C1.1 // Seleccionar i utilitzar diferents recursos de 
l'entorn relacionats amb l'activitat física, l'alimentació i 
el benestar personal posant-los al servei de la salut 
física, mental i social.

C1.2 // Dissenyar un pla específic de millora de la 
condició física aplicant mètodes i sistemes de 
desenvolupament físic adaptats a les característiques 
individuals i de l’entorn.

C1.3 // Adoptar un estil de vida actiu amb els seus 
efectes positius sobre la salut, la imatge personal i les 
activitats fisicoesportives, identificant les conductes 
de risc i aplicant diferents tècniques per a compensar 
les tensions pròpies de la vida quotidiana.

Criteris d'Avaluació 2n ESO

C1.1 // Utilitzar els recursos del seu entorn 
relacionats amb l’activitat física, l’alimentació i el 
benestar personal, aplicant propostes bàsiques de 
millora de la salut física, mental i social.

C1.2 // Aplicar els coneixements 
anatomicofisiològics adquirits a la creació d’un pla 
de manteniment i millora de la condició física 
personal.

C1.3 // Relacionar l’estil de vida actiu amb els 
efectes positius sobre la salut i la imatge personal 
amb les activitats fisicoesportives, identificant les 
conductes de risc.



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

C1.2 // 2n ESO

Aplicar els coneixements anatomicofisiològics adquirits a la creació 
d’un pla de manteniment i millora de la condició física personal.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE1.- ESTIL DE VIDA ACTIU 

C1.2 // 4t ESO

Dissenyar un pla específic de millora de la condició física aplicant 
mètodes i sistemes de desenvolupament físic adaptats a les 
característiques individuals i de l’entorn.



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

CE 1

Integrar un estil de vida
actiu mitjançant la
pràctica de l’activitat
física i esportiva
autoregulada, i
l’establiment de
connexions entre els
hàbits de
comportament
quotidians i el benestar
físic i mental

CE 2

Resoldre amb èxit 
diferents reptes i 
situacions motrius a 
través de propostes 
físiques i esportives 
específiques aplicant 
les tècniques, 
tàctiques i estratègies
de joc adients.

CE 3

Participar en
processos de creació
de naturalesa
artisticoexpressiva
mitjançant l’ús del
cos, el gest i el
moviment com
mitjans
d’autoconeixement
per a expressar idees
i sentiments. 

CE 4

Interaccionar de manera
sostenible amb el
patrimoni natural i
cultural mitjançant
activitats físiques i
artisticoexpressives.

CE 5

Seleccionar i fer un ús
crític i segur de les
tecnologies de la
informació i la
comunicació com a
facilitadores de
l’activitat física i d’una
vida activa i saludable.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

CE 2 

Resoldre amb èxit diferents reptes i situacions motrius a
través de propostes físiques i esportives específiques
aplicant les tècniques, tàctiques i estratègies de joc
adients.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA - ESO

CE 2

Resoldre amb èxit
diferents reptes i
situacions motrius a
través de propostes
físiques i esportives
específiques aplicant
les tècniques,
tàctiques i estratègies
de joc adients.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació 2n ESO

C2.1 // Participar activament i col·laborar
en jocs i activitats fisicoesportives practicant
el respecte, la tolerància i el treball en equip.

C2.2 // Resoldre amb èxit situacions reals
de competició i cooperació senzilles a través
de l’aplicació d’habilitats motrius
específiques i d’estratègies.

C2.3 // Reconèixer els aspectes culturals i
socials que envolten el fenomen esportiu
prenent consciència dels seus valors
positius i dels aspectes que generen
desigualtat en diferents contextos
d’actuació.

Criteris d'Avaluació 4t ESO

C2.1 // Participar activament i col·laborar en
l’organització de jocs i activitats fisicoesportives
afavorint el respecte, la tolerància i el treball en equip.

C2.2 // Resoldre amb èxit diferents situacions reals de
competició i cooperació a través de l’aplicació
d’habilitats motrius específiques i d’estratègies,
fomentant l’autogestió de la pràctica d’activitat física i
esportiva.

C2.3 // Valorar críticament els aspectes culturals i
socials que envolten el fenomen esportiu prenent
consciència dels seus valors positius i dels aspectes
que generen desigualtat en diferents contextos
d’actuació.



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

C2.3 // 2n ESO

Reconéixer els aspectes culturals i socials que envolten el fenomen 
esportiu prenent consciència dels seus valors positius i dels aspectes 
que generen desigualtats en diferents contextos d'actuació.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE2.- REPTES I SITUACIONS MOTRIUS 

C2.3 // 4t ESO

Valorar críticament els aspectes culturals i socials que envolten el 
fenomen esportiu prenent consciència dels seus valors positius i dels 
aspectes que generen desigualtat en diferents contextos d'actuació. 



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

CE 1

Integrar un estil de vida
actiu mitjançant la
pràctica de l’activitat
física i esportiva
autoregulada, i
l’establiment de
connexions entre els
hàbits de
comportament
quotidians i el benestar
físic i mental

CE 2

Resoldre amb èxit 
diferents reptes i 
situacions motrius a 
través de propostes 
físiques i esportives 
específiques aplicant 
les tècniques, 
tàctiques i estratègies
de joc adients.

CE 3

Participar en 
processos de creació 
de naturalesa 
artisticoexpressiva 
mitjançant l’ús del 
cos, el gest i el 
moviment com 
mitjans 
d’autoconeixement 
per a expressar idees 
i sentiments. 

CE 4

Interaccionar de manera
sostenible amb el
patrimoni natural i
cultural mitjançant
activitats físiques i
artisticoexpressives.

CE 5

Seleccionar i fer un ús
crític i segur de les
tecnologies de la
informació i la
comunicació com a
facilitadores de
l’activitat física i d’una
vida activa i saludable.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

CE 3 

Participar en processos de creació de naturalesa
artisticoexpressiva mitjançant l’ús del cos, el gest i el
moviment com mitjans d’autoconeixement per a expressar
idees i sentiments. 

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA - ESO

CE 3

Participar en
processos de creació
de naturalesa
artisticoexpressiva
mitjançant l’ús del cos,
el gest i el moviment
com mitjans
d’autoconeixement per
a expressar idees i
sentiments. 

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació 2n ESO

C3.1 // Crear mitjançant models i la pròpia
creativitat situacions comunicatives amb el
gest, el cos i el moviment corporal. 

C3.2 // Produir moviments creatius amb
suport musical combinant ritmes i segment
corporals i mostrant fluïdesa, desinhibició i
autoconfiança. 

C3.3 // Crear i participar en muntatges
artístics col·lectius comunicant idees,
sentiments i emocions.

Criteris d'Avaluació 4t ESO

C3.1 // . Explorar i generar situacions comunicatives
amb el gest, el cos i el moviment corporal.

C3.2 // Ampliar la qualitat i experiència quant a la
creativitat relacionada amb el moviment, especialment
amb suport musical combinant ritmes i segment
corporals i mostrant fluïdesa, desinhibició i
autoconfiança.

C3.3 // Dissenyar i participar en projectes artístics
multidisciplinars com a mitjà de comunicar idees,
sentiments i emocions.



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

C3.3 // 2n ESO

Crear i participar en muntatges artístics col·lectius comunicant idees,
sentiments i emocions

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE3.- EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 

C3.3 // 4t ESO

Dissenyar i participar en projectes artístics multidisciplinars com a 
mitjà de comunicar idees, sentiments i emocions.



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

CE 1

Integrar un estil de vida
actiu mitjançant la
pràctica de l’activitat
física i esportiva
autoregulada, i
l’establiment de
connexions entre els
hàbits de
comportament
quotidians i el benestar
físic i mental

CE 2

Resoldre amb èxit 
diferents reptes i 
situacions motrius a 
través de propostes 
físiques i esportives 
específiques aplicant 
les tècniques, 
tàctiques i estratègies
de joc adients.

CE 3

Participar en 
processos de creació 
de naturalesa 
artisticoexpressiva 
mitjançant l’ús del 
cos, el gest i el 
moviment com 
mitjans 
d’autoconeixement 
per a expressar idees 
i sentiments. 

CE 4

Interaccionar de manera 
sostenible amb el 
patrimoni natural i 
cultural mitjançant 
activitats físiques i 
artisticoexpressives.

CE 5

Seleccionar i fer un ús
crític i segur de les
tecnologies de la
informació i la
comunicació com a
facilitadores de
l’activitat física i d’una
vida activa i saludable.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

CE 4 

Interaccionar de manera sostenible amb el patrimoni
natural i cultural mitjançant activitats físiques 
i artisticoexpressives.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA - ESO

CE 4

Interaccionar de
manera sostenible amb
el patrimoni natural i
cultural mitjançant
activitats físiques i
artisticoexpressives. 

// CRITERIS D'AVALUACIÓ
Criteris d'Avaluació 2n ESO

C4.1 // . Col·laborar en l’organització i disseny 
d’activitats fisicoesportives inclusives 
respectuoses amb el medi ambient, tenint en 
compte el paisatge i la toponímia de l’entorn

C4.2 // Conèixer i practicar tècniques i 
procediments de primers auxilis, així com els 
protocols de seguretat i d’autoprotecció 
personal inclosa la RCP.

C4.3 // Participar en les activitats 
artisticoexpressives de l’entorn natural i urbà 
valorant la diversitat personal i cultural. 

C4.4 // Implementar de manera col·laborativa 
amb la comunitat educativa mesures 
relacionades amb la mobilitat, el reciclatge i 
l’alimentació per a promoure un centre 
sostenible.

C4.5 // Reconéixer el valor cultural de la Pilota 
Valenciana mitjançant la pràctica i els elements 
socials que envolten aquest esport.

Criteris d'Avaluació 4t ESO

C4.1 // Participar de manera activa en l’organització i 
disseny d’activitats fisicoesportives inclusives 
respectuoses amb el medi ambient, tenint en compte el 
paisatge i la toponímia de l’entorn.

C4.2 // Millorar mitjançant la pràctica i la relació amb 
entitats relacionades de l’entorn, les tècniques i 
procediments de primers auxilis, així com els protocols 
de seguretat i d’autoprotecció personal inclosa la RCP.

C4.3 // Descobrir i participar activament en les 
activitats artisticoexpressives de l’entorn natural rural, 
de la nostra costa i urbà valorant la diversitat personal i 
cultural. 

C4.4 // Implementar de manera col·laborativa amb la 
comunitat educativa propostes per a promoure un 
entorn sostenible relacionant aquest fet directament 
amb la matèria d’Educació Física mitjançant la 
mobilitat, el reciclatge i l’alimentació.

C4.5 // Valorar la Pilota Valenciana com a bé d'interés 
immaterial d'especial protecció mitjançant la pràctica 
de les seues diferents modalitats.



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

C4.1. // 2n ESO

Col·laborar en l’organització i disseny d’activitats fisicoesportives
inclusives respectuoses amb el medi ambient, tenint en compte el
paisatge i la toponímia de l’entorn.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE4.- PATRIMONI NATURAL I CULTURAL 

C4.1 // 4t ESO

Participar de manera activa en l’organització i disseny d’activitats
fisicoesportives inclusives respectuoses amb el medi ambient, tenint
en compte el paisatge i la toponímia de l’entorn.



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

CE 1

Integrar un estil de vida
actiu mitjançant la
pràctica de l’activitat
física i esportiva
autoregulada, i
l’establiment de
connexions entre els
hàbits de
comportament
quotidians i el benestar
físic i mental

CE 2

Resoldre amb èxit 
diferents reptes i 
situacions motrius a 
través de propostes 
físiques i esportives 
específiques aplicant 
les tècniques, 
tàctiques i estratègies
de joc adients.

CE 3

Participar en 
processos de creació 
de naturalesa 
artisticoexpressiva 
mitjançant l’ús del 
cos, el gest i el 
moviment com 
mitjans 
d’autoconeixement 
per a expressar idees 
i sentiments. 

CE 4

Interaccionar de manera 
sostenible amb el 
patrimoni natural i 
cultural mitjançant 
activitats físiques i 
artisticoexpressives.

CE 5

Seleccionar i fer un ús 
crític i segur de les 
tecnologies de la 
informació i la 
comunicació com a 
facilitadores de l’activitat
física i d’una vida activa i 
saludable.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

CE 5 

Seleccionar i fer un ús crític i segur de les tecnologies de
la informació i la comunicació com a facilitadores de
l’activitat física i d’una vida activa i saludable.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA - ESO

CE 5

Seleccionar i fer un ús
crític i segur de les
tecnologies de la
informació i la
comunicació com a
facilitadores de
l’activitat física i d’una
vida activa i saludable.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació 2n ESO

C5.1 // Emprar recursos tecnològics relacionats
amb l’activitat, l’esport i la salut, utilitzant
diverses fonts d’informació i tecnologia en funció
de la seua eficiència per a la resolució de
situacions quotidianes.

C5.2 // Conèixer fonts d’informació i de
contingut digital rellevants i fiables, relacionades
amb els sabers de la matèria, emprant
estratègies de recerca i organització de la
informació.

C5.3 // Elaborar col·laborativament continguts
digitals senzills relacionats amb l’activitat física i
la salut, integrant la informació de manera
crítica.

Criteris d'Avaluació 4t ESO

C5.1 // Escollir en funció de la seua idoneïtat els
recursos tecnològics relacionats amb l’activitat, l’esport i
la salut, avaluant les fonts d’informació i innovació.

C5.2 // Diferenciar les fonts d’informació i de contingut
digital rellevants i fiables relacionades amb els sabers de
la matèria, actualitzant les estratègies de recerca i
organització de la informació i la manera d’interacció
netiqueta.

C5.3 // Produir continguts relacionats amb l’activitat
física i la salut en diferents formats digitals, integrant la
informació de manera crítica i participant
col·laborativament en els escenaris de comunicació i
aprenentatge



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

C5.3 // 2n ESO

Elaborar col·laborativament continguts senzills relacionats amb 
l'activitat física i la salut, integrant la informació de manera crítica.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE5.- LES TIC PER UNA VIDA SALUDABLE 

C5.3 // 4t ESO

Produir continguts relacionats amb l'activitat física i la salut en 
diferents formats digitals, integrant la informació de manera crítica i 
participant col·laborativament en els escenaris de comunicació i 
aprenentatge. 



EDUCACIÓ 
FÍSICA

ESO

// CONNEXIONS

// CRITERIS
D'AVALUACIÓ

// SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS



EDUCACIÓ 
FÍSICA

ESO

// CONNEXIONS

// CRITERIS
D'AVALUACIÓ

// SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS



EDUCACIÓ FÍSICA - SECUNDÀRIA

// SABERS BÀSICS - 6 BLOCS

Bloc 1. Vida activa i saludable.

Bloc 2. Organització i gestió de l’activitat física.

Bloc 3. Resolució de problemes en situacions motrius.

Bloc 4. Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius.

Bloc 5. Manifestacions de la cultura motriu.

Bloc 6. Interacció eficient i sostenible amb l’entorn.



EDUCACIÓ FÍSICA 
- SECUNDÀRIA



EDUCACIÓ FÍSICA - ESO

// SABERS
Bloc 1. Vida activa i saludable 
CE1, CE3, CE5

SB.1.1. Salut Física

Bloc 2. Organització i gestió de l'activitat física 
CE1, CE4, CE5

SB.2.1. Mesures preventives i de seguretat 

SB.1.2. Salut Social

SB.2.2. Actuacions bàsiques i crítiques 
davant situacions d'urgència per lesió 
o accident

SB.1.3. Salut Mental SB.2.3. Eines digitals per a la gestió de 
l'activitat física

G1.- Característiques de les activitats físiques saludables.
G2.- Indicadors fisiològics relacionats amb la salut i 
l'exercici físic.
G3.- Coneixement anatòmic, fisiològic i funcional.
G4.- Cura del cos.

G1.- Métodes i tècniques de relaxació.
G2.- Efectes negatius i trastorns vinculats al cos.



EDUCACIÓ FÍSICA - ESO

// SABERS
Bloc 3. Resolució de problemes 
en situacions motrius 
CE1, CE2, CE5

SB.3.1. Capacitats condicionals

Bloc 4. Autoregulació emocional 
i interacció social en situacions motrius 
CE1, CE3

SB.4.1. Habilitats socials

SB.3.2. Jocs i esports

SB.4.2. Gestió emocional

SB.4.3. El cos com a element comunicatiu
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// SABERS
Bloc 5. Manifestacions de la cultura motriu 
CE2, CE3, CE4, CE5

SB.5.1. Cultura artisticoexpresiva

Bloc 6. Interacció eficient i sostenible amb l'entorn
CE1, CE4, CE5

SB.6.1. Organització d'activitats inclusives 
fisicoesportives i d'oci actiu en el medi rural i 
costaner

G1. Tècniques expressives relacionades amb la dansa, 
teatre i les arts vives
G2. Muntatges i intervencions artístiques individuals
 i col·lectives
G3. La recreació dramàtica
G4. Activitats i arts circenses
G5.El ritme i el cos en moviment
G6.Dansa i balls

SB.5.2. Esport com a manifestació 
cultiural

SB.6.2. Els parcs i espais públics com a espais 
per a la pràctica esportiva i exercici físic.

SB.5.3. Cultura motriu tradicional
G1. Jocs populars
G2. La Pilota Valenciana

SB.6.3. Riquesa natural i topogràfica
G1. L'esport com a manifestació cultural
G2. L'esport inclusiu i adaptat

SB.6.4. Les TIC en les activitats en el medi 
natural
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SB.1.2. Salut Social //

Efectes negatius i conductes de prevenció del consum de tabac, 
alcohol, altres drogues i la ludopatia associada a l'esport.

Ajudes ergogèniques legals i dopatge.

//SABERS / Bloc 1.- Vida activa i saludable 
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SB.2.2. Actuacions bàsiques i crítiques davant situacions d'urgència per lesió o accident //

   Protocols d'actuació (PAS / RICE)

   Dispositius DEA

   Ús de les TIC

   RCP

//SABERS / Bloc 2.- Organització i gestió de l'Activitat Física. 



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

SB.3.2. Jocs i esports //

   Individuals
   Col·lectius
   Adversari
   Fonaments tècnics esportius
   Fonaments tàctics esportius
   Pensament estratègic

//SABERS / Bloc 3.- Resolució de problemes en situacions motrius. 
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SB.4.1. Habilitats socials //

  
    Resolució dialogada i control emocional

    Estratègies de resolució de conflictes: Autonomia emocional

//SABERS / Bloc 4.- Autoregulació emocional i interacció social en
situacions motrius. 



EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

SB.5.1. Cultura artisticoexpressiva //

 G2. Muntatges i intervencions artístiques individuals i col·lectives
        Creativitat i autoconfiança
        Estereotips
        L'ajuda i la seguretat en les activitats expressives
        Projectes interdisciplinaris artístics
        La llum i el so
        Ús de la tecnologia
        Processos de reflexió sobre temàtiques socials
        Ajudes, seguretat i prevenció de riscos en els muntatges artístics

//SABERS / Bloc 5.- Manifestacions de la cultura motriu 
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SB.6.2. Els parcs i espais públics com a espais per a la pràctica esportiva i exercici físic. //

   Mobilitat sostenible. 
 
   Promoció de bones pràctiques.

//SABERS / Bloc 6.- Interacció eficient i sostenible amb l'entorn.
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SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// FUNCIONALS

// SIGNIFICATIVES

// AUTONOMÍA

// DESAFIAMENTS
        REPTES

// TRANSFERIBLES // REFLEXIVES

// ODS I REPTES 
       SEGLE XXI



CRITERIS 
D'AVALUACIÓ

INDICADORS
D'ÈXIT

SABERS 
IMPLICATS

EDUCACIÓ FÍSICA -ESO

// SITUACIONS D'APRENENTATGE: PLOGGING

COMPETÈNCIA
ESPECÍFICA

/

/ /

/ /

BLOC 1/2/6

BLOC 2/6

BLOC 1/2/6

BLOC 1/2/6
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// CONNEXIONS
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D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS
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CE 1

Planificar i posar en
pràctica un programa
saludable d’activitat
física i esportiva
adequat a les
característiques
personals i dirigit al
benestar físic, mental i
social.

CE 2

Dissenyar, practicar i
dirigir diferents
situacions
físicoesportives,
adequant el nivell de
les habilitats i
aplicant els elements
tècnics, tàctics i
reglamentaris
adients.

CE 3

Dissenyar, planificar i 
desenvolupar 
 projectes de 
naturalesa 
artisticoexpressiva 
amb l'ús del cos 
i el moviment 
com a elements 
comunicatius 
de la cultura motriu.

CE 4

Adoptar un estil de vida
saludable i sostenible
aplicant principis d’ètica
ambiental i seguretat
per a transformar
l’entorn.

CE 5

Identificar oportunitats
personals, acadèmiques
i laborals relacionades
amb l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu a
partir d’experiències
personals i mitjançant
l'ús de la tecnologia.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA - BATXILLERAT

CE 1

Planificar i posar en pràctica un programa saludable
d’activitat física i esportiva adequat a les característiques
personals i dirigit al benestar físic, mental i social.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 1

Planificar i posar en
pràctica un
programa saludable
d’activitat física i
esportiva adequat a
les característiques
personals i dirigit al
benestar físic,
mental i social.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

C1.1 // Dissenyar i posar en pràctica de manera autònoma un programa
d'activitat física per a la millora de la condició física i la salut, basat en criteris
científics, i aprofitant responsablement els recursos de l'entorn i les noves
tecnologies.

C1.2 // Incorporar propostes per a la gestió de l'esforç en les activitats físiques,
aplicant els principis i fases de l'entrenament.

C1.3 // Consolidar hàbits d'alimentació saludable atenent a un balanç energètic
equilibrat considerant els principis nutricionals des del consum responsable i
sostenible.

C1.4 // Analitzar críticament els components que participen d'un estil de vida
saludable, a l'àmbit educatiu i l'àmbit sociofamiliar, discriminant les conductes de
risc per a la salut física, mental i social.
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C1.3 // 

Consolidar hàbits d'alimentació saludable atenent a un
balanç energètic equilibrat considerant els principis
nutricionals des del consum responsable i sostenible.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE1.- ESTIL DE VIDA ACTIU 
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CE 1

Planificar i posar en
pràctica un programa
saludable d’activitat
física i esportiva
adequat a les
característiques
personals i dirigit al
benestar físic, mental i
social.

CE 2

Dissenyar, practicar i
dirigir diferents
situacions
físicoesportives,
adequant el nivell de
les habilitats i
aplicant els elements
tècnics, tàctics i
reglamentaris
adients.

CE 3

Dissenyar, planificar i
desenvolupar
projectes de
naturalesa
artisticoexpressiva
amb l'ús del cos i el
moviment com a
elements
comunicatius de la
cultura motriu.

CE 4

Adoptar un estil de vida
saludable i sostenible
aplicant principis d’ètica
ambiental i seguretat
per a transformar
l’entorn.

CE 5

Identificar oportunitats
personals, acadèmiques
i laborals relacionades
amb l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu a
partir d’experiències
personals i mitjançant
l'ús de la tecnologia.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 2

Dissenyar, practicar i dirigir diferents situacions
físicoesportives, adequant el nivell de les habilitats i aplicant
els elements tècnics, tàctics i reglamentaris adients.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA - BATXILLERAT

CE 2

Dissenyar, practicar
i dirigir diferents
situacions
físicoesportives,
adequant el nivell de
les habilitats i
aplicant els
elements tècnics,
tàctics i
reglamentaris
adients.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

C2.1 // Resoldre amb eficàcia i eficiència motriu diferents situacions de joc i
pràctica esportiva utilitzant els principis tècnics, tàctics i reglamentaris adients,
aplicant pautes de seguretat i d’higiene personal i utilitzant les estratègies
apropiades per a la resolució de conflictes.

C2.2 // Dissenyar i participar en esdeveniments recreatius i esportius aplicant
polítiques sostenibles de gestió i ús de materials i instal·lacions.

C2.3 // Investigar diferents contextos d’activitat física i d’esports atenent als
elements inherents a la justícia social com la participació i la igualtat
d’oportunitats.



EDUCACIÓ FÍSICA - BATXILLERAT

C2.2 // 

Dissenyar i participar en esdeveniments recreatius i
esportius aplicant polítiques sostenibles de gestió i ús de
materials i instal·lacions.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE2.- REPTES I SITUACIONS MOTRIUS 
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CE 1

Planificar i posar en
pràctica un programa
saludable d’activitat
física i esportiva
adequat a les
característiques
personals i dirigit al
benestar físic, mental i
social.

CE 2

Dissenyar, practicar i
dirigir diferents
situacions
físicoesportives,
adequant el nivell de
les habilitats i
aplicant els elements
tècnics, tàctics i
reglamentaris
adients.

CE 3

Dissenyar, planificar i
desenvolupar
projectes de
naturalesa
artisticoexpressiva
amb l'ús del cos i el
moviment com a
elements
comunicatius de la
cultura motriu.

CE 4

Adoptar un estil de vida
saludable i sostenible
aplicant principis d’ètica
ambiental i seguretat
per a transformar
l’entorn.

CE 5

Identificar oportunitats
personals, acadèmiques
i laborals relacionades
amb l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu a
partir d’experiències
personals i mitjançant
l'ús de la tecnologia.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 3

Dissenyar, planificar i desenvolupar projectes 
de naturalesa artisticoexpressiva amb l'ús del cos 
i el moviment com a elements comunicatius 

de la cultura motriu.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 3

Dissenyar, planificar
i desenvolupar
projectes de
naturalesa
artisticoexpressiva
amb l'ús del cos i el
moviment com a
elements
comunicatius de la
cultura motriu.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

C3.1 // Crear i executar propostes artisticoexpressives mostrant domini dels
elements corporals i escènics des d’una perspectiva de gènere i inclusiva.

C3.2 // Practicar diverses activitats motrius adoptant un comportament personal
i social respectuós i responsable, mostrant actituds d’empatia i inclusió davant la
diversitat i autoregulant les emocions.

C3.3 // Organitzar i participar en partides de Pilota Valenciana reconeixent els
seus valors intrínsecs.
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C3.3 // 

Organitzar i participar en partides de Pilota Valenciana

reconeixent els seus valors intrínsecs.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE3.- CULTURA MOTRIU
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CE 1

Planificar i posar en
pràctica un programa
saludable d’activitat
física i esportiva
adequat a les
característiques
personals i dirigit al
benestar físic, mental i
social.

CE 2

Dissenyar, practicar i
dirigir diferents
situacions
físicoesportives,
adequant el nivell de
les habilitats i
aplicant els elements
tècnics, tàctics i
reglamentaris
adients.

CE 3

Dissenyar, planificar i
desenvolupar
projectes de
naturalesa
artisticoexpressiva
amb l'ús del cos i el
moviment com a
elements
comunicatius de la
cultura motriu.

CE 4

Adoptar un estil de vida
saludable i sostenible
aplicant principis d’ètica
ambiental i seguretat
per a transformar
l’entorn.

CE 5

Identificar oportunitats
personals, acadèmiques
i laborals relacionades
amb l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu a
partir d’experiències
personals i mitjançant
l'ús de la tecnologia.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 4

Adoptar un estil de vida saludable i sostenible aplicant
principis d’ètica ambiental i seguretat per a transformar
l’entorn.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 4

Adoptar un estil de
vida saludable i
sostenible aplicant
principis d’ètica
ambiental i
seguretat per a
transformar
l’entorn.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

C4.1 // Organitzar i practicar activitats fisicoesportives inclusives en el medi
natural i urbà amb seguretat i eco-responsabilitat fomentant l’oci actiu i estils de
vida sostenibles.

C4.2 // Identificar i aplicar actuacions saludables i sostenibles per a la protecció,
conservació i millora de l’entorn natural i urbà, establint relacions amb entitats
relacionades amb l’educació ambiental i la sostenibilitat.

C4.3 // Practicar i aplicar normes de seguretat i tècniques de primers auxilis i
supervivència en contextos naturals i urbans per a controlar els riscos intrínsecs
de les activitats respecte als equipaments, l’entorn i l’actuació i interacció dels
participants.
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C4.1 // 

Organitzar i practicar activitats fisicoesportives inclusives
en el medi natural i urbà amb seguretat i eco-
responsabilitat fomentant l’oci actiu i estils de vida
sostenibles.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE4.- MEDI NATURAL I URBÀ 
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CE 1

Planificar i posar en
pràctica un programa
saludable d’activitat
física i esportiva
adequat a les
característiques
personals i dirigit al
benestar físic, mental i
social.

CE 2

Dissenyar, practicar i
dirigir diferents
situacions
físicoesportives,
adequant el nivell de
les habilitats i
aplicant els elements
tècnics, tàctics i
reglamentaris
adients.

CE 3

Dissenyar, planificar i
desenvolupar
projectes de
naturalesa
artisticoexpressiva
amb l'ús del cos i el
moviment com a
elements
comunicatius de la
cultura motriu.

CE 4

Adoptar un estil de vida
saludable i sostenible
aplicant principis d’ètica
ambiental i seguretat
per a transformar
l’entorn.

CE 5

Identificar oportunitats
personals, acadèmiques
i laborals relacionades
amb l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu a
partir d’experiències
personals i mitjançant
l'ús de la tecnologia.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA - BATXILLERAT

CE 5

Identificar oportunitats personals, acadèmiques i laborals
relacionades amb l'activitat física, l'esport i l'oci actiu a
partir d’experiències personals i mitjançant l'ús de la
tecnologia.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



EDUCACIÓ FÍSICA - BATXILLERAT

CE 5

Identificar
oportunitats
personals,
acadèmiques i
laborals
relacionades amb
l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu a
partir d’experiències
personals i
mitjançant l'ús de la
tecnologia.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

C5.1 // Participar en propostes reals o simulades relacionades amb l’activitat
física i la salut, l’esport, les activitats artisticoexpressives o la natura, analitzant
les possibilitats de l’entorn més pròxim i tenint en compte la sostenibilitat.

C5.2 // Detectar i curar continguts amb l’ús de la tecnologia com a element
facilitador per a la creació d’escenaris de pràctica activa saludable.

C5.3 // Col·laborar en propostes informatives d’eixides acadèmiques i laborals i
en visites a espais relacionats amb l'activitat física, l'esport i l'oci actiu.
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C5.3 // 

Col·laborar en propostes informatives d’eixides
acadèmiques i laborals i en visites a espais relacionats
amb l'activitat física, l'esport i l'oci actiu.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE4.- MEDI NATURAL I URBÀ 
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// SABERS BÀSICS - 6 BLOCS

Bloc 1. Vida activa i saludable.

Bloc 2. Organització i gestió de l’activitat física.

Bloc 3. Resolució de problemes en situacions motrius.

Bloc 4. Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius.

Bloc 5. Manifestacions de la cultura motriu.

Bloc 6. Interacció eficient i sostenible amb l’entorn.



EDUCACIÓ FÍSICA - BATXILLERAT

// SABERS
Bloc 1. Vida activa i saludable 
CE1, CE3, CE4, CE5

SB.1.1. Salut Física

Bloc 2. Organització i gestió de l'Activitat 
física CE1, CE2, CE4, CE5

SB.2.1. Mesures preventives i de 
seguretat G1. Característiques de les activitats físiques saludables

G2. Cura del cos
G3. Coneixement anatòmic, fisiològic i funcional
G4. Cura del cos

SB.1.2. Salut Social

SB.1.3. Salut Mental
G1. Mètodes i tècniques de relaxació i meditació.
G2. Ús i abús de la tecnología.

SB.2.2. Eines digitals per a la gestió 
de l'activitat física

SB.2.3. Ordenació de l'activitat física i 
l’esport
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// SABERS
Bloc 3. Resolució de problemes en situacions
motrius 
CE1, CE2, CE4, CE5

Bloc 4. Autoregulació emocional 
i interacció social en situacions motrius 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5

SB.4.2. Habilitats socials

SB.4.1. Gestió emocional

SB.4.3. Justicia social a l'esport i 
activitat física

Resolució dialogada i control emocional
Estratègies de resolució de conflictes: Autonomia 
emocional

L'estrès
La frustració

L'expressió de missatges i emocions 
La comunicació no verbal conscient i inconscient.
Contextualitzacions de la comunicació corporal en la vida 
quotidiana.

Individuals

Col·lectius

Adversari

Jocs i esports inclusius, adaptats i 
específics.

Lògica interna dels jocs i esports.

Aspectes reglamentaris.
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// SABERS
Bloc 5. Manifestacions de la cultura motriu 
C1,CE2, CE3, CE4, CE5

SB.5.1. Elements comunicatius i 
cultura artisticoexpressiva

Bloc 6. Interacció eficient i sostenible amb l'entorn
CE1, CE4, CE5

SB.6.1. Iniciatives i activitats saludables i 
sostenibles en el medi natural i urbà

SB.5.3. Esport com a manifestació 
cultural

SB.6.2. Alimentació saludable i sostenibleSB.5.2. Cultura motriu tradicional
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SB.1.3. Salut mental

G1. Mètodes i tècniques de relaxació i meditació.

   Mètodes de relaxació i respiració.
   Tècnica bàsica de meditació.
   Hàbits de descans.

G2. Ús i abús de la tecnología.

Efectes de l’ús excessiu de la tecnologia.
Netiqueta aplicada a l’activitat física i l’esport

//SABERS / Bloc 1.- Vida activa i saludable 
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SB.2.3. Ordenació de l'activitat física i l’esport //

  
   Organització d’esdeveniments esportius i d’activitat física en general.

   Gestió de grups: estil de lideratge, organització i dinamització de grups.

//SABERS / Bloc 2.- Organització i gestió de l'Activitat física
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   Individuals

   Col·lectius

   Adversari

   Jocs i esports inclusius, adaptats i específics.

   Lògica interna dels jocs i esports.

   Aspectes reglamentaris.

//SABERS / Bloc 3.- Resolució de problemes en situacions motrius.
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SB.4.3. Justicia social a l'esport i activitat física //

  
   Valors esportius i olímpics.

   Identificació de conductes contràries a la convivència.

//SABERS / Bloc 4.- Autoregulació emocional i interacció social en
situacions motrius 
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SB.5.2. Cultura motriu tradicional //

  
  La Pilota Valenciana com a bé d’interés cultural.

  Modalitats de pilota valenciana de joc directe i indirecte.

//SABERS / Bloc 5.- Manifestacions de la cultura motriu.
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SB.6.2. Alimentació saludable i sostenible //

  
   Característiques i valoració d’una dieta equilibrada.

   Consum responsable: alternatives sostenibles per a una dieta saludable, variada i           
equilibrada.

   Ultraprocessats: conseqüències per a la salut. Anàlisi crítica.

//SABERS / Bloc 6.-  Interacció eficient i sostenible amb l'entorn.
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/
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/
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D'APRENENTATGE
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// SABERS
BÀSICS
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CE 1

Implementar i valorar
un programa d’activitat
física i esportiva
saludable, adequat a les
característiques
personals i dirigit al
benestar físic, mental i
social.

CE 2

Planificar i promoure
situacions
físicoesportives
aplicant els elements
tècnics, tàctics i
reglamentaris
adients.

CE 3

Analitzar i promoure
projectes de
naturalesa
artisticoexpressiva
amb l'ús del cos i el
moviment com a
elements
comunicatius de la
cultura motriu.

CE 4

Dissenyar, adoptar i
valorar actuacions que
fomenten estils de vida
saludables i sostenibles
amb seguretat i eco-
responsabilitat dirigits a
transformar i millorar
l’entorn natural i urbà.

CE 5

Explorar i planificar
actuacions i projectes
futurs en els àmbits
personal, laboral i
acadèmic relacionats
amb l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu,
mitjançant experiències
viscudes i l'ús de les
noves tecnologies.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



CE 1

Implementar i valorar un programa d’activitat física i
esportiva saludable, adequat a les característiques
personals i dirigit al benestar físic, mental i social.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 1

Implementar i
valorar un programa
d’activitat física i
esportiva saludable,
adequat a les
característiques
personals i dirigit al
benestar físic,
mental i social.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

C1.1 // Aplicar de manera autònoma un programa d’activitat física adequat al nivell
de condició física i a les necessitats i interessos propis, valorant-ne els components
que contribueixen al benestar físic, mental i social.

C1.2 // Difondre propostes d'intervenció d'activitats físiques i hàbits saludables,
dins i fora del centre.

C1.3 // Identificar i valorar els components d'un estil de vida saludable a l'àmbit
educatiu i l'àmbit sociofamiliar, discriminant les conductes de risc per a la salut
física, mental i social. 
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C1.1 // 

Aplicar de manera autònoma un programa d’activitat física
adequat al nivell de condició física i a les necessitats i
interessos propis, valorant-ne els components que
contribueixen al benestar físic, mental i social.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE1.- ESTIL DE VIDA ACTIU 
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CE 1

Implementar i valorar
un programa d’activitat
física i esportiva
saludable, adequat a les
característiques
personals i dirigit al
benestar físic, mental i
social.

CE 2

Planificar i promoure
situacions
físicoesportives
aplicant els elements
tècnics, tàctics i
reglamentaris
adients.

CE 3

Analitzar i promoure
projectes de
naturalesa
artisticoexpressiva
amb l'ús del cos i el
moviment com a
elements
comunicatius de la
cultura motriu.

CE 4

Dissenyar, adoptar i
valorar actuacions que
fomenten estils de vida
saludables i sostenibles
amb seguretat i eco-
responsabilitat dirigits a
transformar i millorar
l’entorn natural i urbà.

CE 5

Explorar i planificar
actuacions i projectes
futurs en els àmbits
personal, laboral i
acadèmic relacionats
amb l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu,
mitjançant experiències
viscudes i l'ús de les
noves tecnologies.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 2

Planificar i promoure situacions físicoesportives aplicant
els elements tècnics, tàctics i reglamentaris adients.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 2

Planificar i
promoure situacions
físicoesportives
aplicant els
elements tècnics,
tàctics i
reglamentaris
adients.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

C2.1 // Afrontar situacions motrius en diferents contextos, adaptant els elements
tècnics, tàctics i reglamentaris a les condicions canviants de l’activitat, i utilitzant
les habilitats socials per a la resolució de conflictes.

C2.2 // Organitzar i adaptar esdeveniments recreatius i esportius aplicant
polítiques sostenibles de gestió i ús de materials i instal·lacions.

C2.3 // Promoure situacions d’activitat física i esportiva en diferents contextos
atenent als elements inherents de justícia social com la participació i la igualtat
d’oportunitats.
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C2.2 // 

Organitzar i adaptar esdeveniments recreatius i esportius

aplicant polítiques sostenibles de gestió i ús de materials i

instal·lacions.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE2.- REPTES I SITUACIONS MOTRIUS 
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CE 1

Implementar i valorar
un programa d’activitat
física i esportiva
saludable, adequat a les
característiques
personals i dirigit al
benestar físic, mental i
social.

CE 2

Planificar i promoure
situacions
físicoesportives
aplicant els elements
tècnics, tàctics i
reglamentaris
adients.

CE 3

Analitzar i promoure
projectes de
naturalesa
artisticoexpressiva
amb l'ús del cos i el
moviment com a
elements
comunicatius de la
cultura motriu.

CE 4

Dissenyar, adoptar i
valorar actuacions que
fomenten estils de vida
saludables i sostenibles
amb seguretat i eco-
responsabilitat dirigits a
transformar i millorar
l’entorn natural i urbà.

CE 5

Explorar i planificar
actuacions i projectes
futurs en els àmbits
personal, laboral i
acadèmic relacionats
amb l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu,
mitjançant experiències
viscudes i l'ús de les
noves tecnologies.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 3

Analitzar i promoure projectes de naturalesa
artisticoexpressiva amb l'ús del cos i el moviment com a
elements comunicatius de la cultura motriu.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 3

Analitzar i promoure
projectes de
naturalesa
artisticoexpressiva
amb l'ús del cos i el
moviment com a
elements
comunicatius de la
cultura motriu.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

C3.1 // Desenvolupar i valorar propostes artisticoexpressives
mostrant domini delselements corporals i escènics des d’una
perspectiva de gènere i inclusiva. 

C3.2 // Organitzar i practicar diverses activitats motrius
adoptant un comportament personal i social respectuós i
responsable, mostrant actituds d’empatia i inclusió davant la
diversitat i autoregulant les emocions. 

C3.3 // Organitzar partides i participar en la difusió de les
diferents modalitats de Pilota Valenciana com a bé d’interès
cultural.
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C3.2 // 

Organitzar i practicar diverses activitats motrius adoptant
un comportament personal i social respectuós i
responsable, mostrant actituds d’empatia i inclusió davant
la diversitat i autoregulant les emocions. 

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE3.- CULTURA MOTRIU 
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CE 1

Implementar i valorar
un programa d’activitat
física i esportiva
saludable, adequat a les
característiques
personals i dirigit al
benestar físic, mental i
social.

CE 2

Planificar i promoure
situacions
físicoesportives
aplicant els elements
tècnics, tàctics i
reglamentaris
adients.

CE 3

Analitzar i promoure
projectes de
naturalesa
artisticoexpressiva
amb l'ús del cos i el
moviment com a
elements
comunicatius de la
cultura motriu.

CE 4

Dissenyar, adoptar i
valorar actuacions que
fomenten estils de vida
saludables i sostenibles
amb seguretat i eco-
responsabilitat dirigits a
transformar i millorar
l’entorn natural i urbà.

CE 5

Explorar i planificar
actuacions i projectes
futurs en els àmbits
personal, laboral i
acadèmic relacionats
amb l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu,
mitjançant experiències
viscudes i l'ús de les
noves tecnologies.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 4

Dissenyar, adoptar i valorar actuacions que fomenten
estils de vida saludables i sostenibles amb seguretat i
eco-responsabilitat dirigits a transformar i millorar
l’entorn natural i urbà.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

AFSDP - 2n BATXILLERAT



CE 4

Dissenyar, adoptar i
valorar actuacions
que fomenten estils
de vida saludables i
sostenibles amb
seguretat i eco-
responsabilitat
dirigits a
transformar i
millorar l’entorn
natural i urbà.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

C4.1 // Practicar i avaluar activitats físiques i esportives inclusives en el medi
natural i urbà dissenyades amb eco-responsabilitat i fomentant els estils de vida
sostenibles.

C4.2 // Promoure actuacions saludables i sostenibles per a la protecció,
conservació i millora de l’entorn natural i urbà, establint relacions amb entitats
relacionades amb l’educació ambiental i la sostenibilitat i avaluant el seu impacte
en la comunitat.

C4.3 // Analitzar, practicar i aplicar protocols de seguretat i tècniques de primers
auxilis i supervivència en contextos naturals i urbans per a controlar els riscos
intrínsecs de les activitats respecte als equipaments, l’entorn i l’actuació i
interacció dels participants. 
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C4.2 // 

Promoure actuacions saludables i sostenibles per a la
protecció, conservació i millora de l’entorn natural i urbà,
establint relacions amb entitats relacionades amb
l’educació ambiental i la sostenibilitat i avaluant el seu
impacte en la comunitat.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE4.- MEDI NATURAL I URBÀ 
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CE 1

Implementar i valorar
un programa d’activitat
física i esportiva
saludable, adequat a les
característiques
personals i dirigit al
benestar físic, mental i
social.

CE 2

Planificar i promoure
situacions
físicoesportives
aplicant els elements
tècnics, tàctics i
reglamentaris
adients.

CE 3

Analitzar i promoure
projectes de
naturalesa
artisticoexpressiva
amb l'ús del cos i el
moviment com a
elements
comunicatius de la
cultura motriu.

CE 4

Dissenyar, adoptar i
valorar actuacions que
fomenten estils de vida
saludables i sostenibles
amb seguretat i eco-
responsabilitat dirigits a
transformar i millorar
l’entorn natural i urbà.

CE 5

Explorar i planificar
actuacions i projectes
futurs en els àmbits
personal, laboral i
acadèmic relacionats
amb l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu,
mitjançant experiències
viscudes i l'ús de les
noves tecnologies.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 5

Explorar i planificar actuacions i projectes futurs en els
àmbits personal, laboral i acadèmic relacionats amb
l'activitat física, l'esport i l'oci actiu, mitjançant
experiències viscudes i l'ús de les noves tecnologies.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE 5

Explorar i planificar
actuacions i projectes
futurs en els àmbits
personal, laboral i
acadèmic relacionats
amb l'activitat física,
l'esport i l'oci actiu,
mitjançant
experiències viscudes i
l'ús de les noves
tecnologies.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

C5.1 // Elaborar una proposta en l'àmbit del centre o col·laborant amb entitats de
l'entorn relacionada amb l'activitat física i la salut, l'esport, les activitats
artisticoexpressives o la natura, analitzant les possibilitats de l'entorn més pròxim i
tenint en compte la sostenibilitat.

C5.2 // Participar en la creació i difusió de continguts relacionats amb escenaris de
pràctica activa saludable utilitzant les tecnologies digitals.

C5.3 // Preparar experiències informatives d’eixides acadèmiques i laborals,
relacionades amb l'activitat física, l'esport i l'oci actiu.
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C5.1 // 

Elaborar una proposta en l'àmbit del centre o col·laborant
amb entitats de l'entorn relacionada amb l'activitat física i
la salut, l'esport, les activitats artisticoexpressives o la
natura, analitzant les possibilitats de l'entorn més pròxim i
tenint en compte la sostenibilitat.

//CRITERIS D'AVALUACIÓ / CE5.- ÀMBIT LABORAL I TIC 
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// CONNEXIONS

// CRITERIS
D'AVALUACIÓ

// SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS

ACTIVITAT FÍSICA 
PER A LA SALUT

I EL DESENVOLUPAMENT
PERSONAL
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// SABERS BÀSICS - 4 BLOCS

Bloc 1. Vida activa i saludable.

Bloc 2. Organització i gestió de l’activitat física i l'esport

Bloc 3.  Manifestacions de la cultura motriu.

Bloc 4. Interacció eficient i sostenible amb l’entorn.
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// SABERS

Bloc 1. Vida activa i saludable 
CE1, CE3, CE4, CE5

SB.1.1. Salut Física

Bloc 2. Organització i gestió de l'Activitat
física i l'esport
 CE1, CE2, CE4, CE5

SB.2.1. Mesures preventives i de seguretat 

SB.1.2. Salut Social

SB.1.3. Salut Mental

SB.2.2. Eines digitals per a la gestió
de l'activitat física

SB.2.3. Jocs i esports
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// SABERS
Bloc 3. Manifestacions de la comunicació i
de la cultura motriu 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5

Bloc 4. Interacció eficient i sostenible amb
l'entorn 
CE1, CE4, CE5

SB.4.2. Alimentació saludable i
sostenible

SB.4.1. Iniciatives i activitats saludables i
sostenibles en l'entorn

SB.4.3. Tecnología i medi natural

SB.3.1. Gestió emocional i habilitats
comunicatives

SB.3.2. Elements comunicatius i
cultura artisticoexpressiva

SB.3.3. Cultura motriu tradicional
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SB.1.1. Salut física //

G1. Característiques de les activitats físiques saludables

   Mètodes d’avaluació i autoavaluació de les capacitats físiques i coordinatives per a la millora
   personal i l’accés laboral.
   Actituds, hàbits posturals i ergonomia   
   Programes d’activitat física (FITT-PV). Sistemes d’entrenament.
   Tecnologies facilitadores de l’avaluació i anàlisi fisiològica de l’exercici físic.

G2. Cura del cos

   Mites i falses creences de l’activitat física, l’esport, la nutrició i altres continguts relacionats
   amb la cura del cos en altres àmbits.
   Mètodes i tècniques de recuperació de lesions i l’esforç.

//SABERS / Bloc 1.-  Vida activa i saludable.
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SB.2.1.  Mesures preventives i de seguretat //
  
   
   Protocols, normes de seguretat i tècniques per a la prevenció i actuació en una situació
   d’emergència a les nostres pràctiques i en la vida quotidiana.
 

   Política crítica i sostenible sobre la gestió de materials i espais per a la pràctica física i
   esportiva.

//SABERS / Bloc 2.-  Organització i gestió de l'Activitat física i l'esport.
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SB.3.3.  Cultura motriu tradicional //
  
   
   Contribucions de l’esport a la inclusió.
 

   La Pilota Valenciana com a bé d’interès cultural. Pilota com a esport professional.

   Intervencions en el desenvolupament esportiu local.

//SABERS / Bloc 3.-  Manifestacions de la comunicació i de la cultura
motriu .
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SB.4.3.  Tecnología i medi natural //
  
   
   Tecnologia i aplicacions facilitadores de la pràctica física i esportiva al medi natural, urbà i
   per al temps d’oci.

//SABERS / Bloc 4.-   Interacció eficient i sostenible amb l'entorn 
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MOLTES GRÀCIES 


