
CRITERIS D’AVALUACIÓ QUART D’ESO

Criteris d´avaluació en 4art. ESO

1. Millorar de forma autònoma i saludable la seva condició física a partir d´una avaluació personal de les seves 
capacitats físiques utilitzant activitats i exercicis de resistència, de tonificació i flexibilitat i una adequada 
hidratació i alimentació en funció del seu nivell i avaluar-la utilitzant les noves tecnologies, identificant les 
adaptacions orgàniques. Aconseguir els paràmetres basics en les proves físiques que s´adjunten sota*.

2. Dissenyar de forma autònoma activitats en les fases d`activació i recuperació, relacionant-les amb la part 
principal de la sessió i posar-les en pràctica graduant progressivament la seva intensitat. Presentar en vídeo un 
escalfament específic per grups.

3. Debatre sobre la relació entre les actituds i estils de vida saludables amb la imatge corporal, les activitats d
´oci, activitat física, prevenció de malalties i addicions. A més, hàbits positius i negatius i els seus efectes 
sobre la condició física i la salut, i avaluar la seva pràctica habitual en la seva vida personal i el context social.

4. Analitzar els efectes beneficiosos i prevenció que el treball regular de resistència aeròbica, flexibilitat i de 
força resistència coportin per a l´estat de salut. Presentar planificació personal sobre la condició física para la 
salut. 

5. Reflexionar sobre la importància que te per a la salut una alimentació equilibrada a partir del càlcul de la 
ingesta i la despesa calòrica, dels racions diàries cada grup d´aliments i dels activitats diàries realitzades.

6. Solucionar situacions motrius que facilitin l`aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris de 
jocs i esports d`oposició, col·laboració o col·laboració-oposició, del nivell educatiu aplicant amb autonomia, 
les estratègies més adequades en funció dels estímuls més rellevants. Aconseguir dominar els principis tàctics 
rellevants del jocs col·lectius.

7. Participar en l`organització i posada en practica de tornejos en que es practiquen esports i jocs realitzades al 
llarg de l´etapa.

8. Organitzar activitats físiques i esportives inclusives i respectuoses amb l'entorn i el mitjà natural com a 
senderisme, orientació i altres activitats, com a formes d'oci actiu, tenint en compte el paisatge i la toponímia 
de l'entorn en què es realitzen.

9. Dissenyar, de forma autònoma, senzills muntatges artístics individuals o col·lectius i representar-los amb 
desinhibició i creativitat, seleccionant les tècniques més apropiades a la intencionalitat de la composició. 
Musical. 

10. Crear i realitzar un projected´un anunci mitjanant l`expressió corporal.

11. Utilitzar els tipus de respiració i els tècniques i mètodes de relaxació com a mitjà per a la reducció de 
desequilibris i l'alleugeriment de tensions produïdes en la vida quotidiana.

12. Adoptar en general una actitud positiva i participativa seguint els indicacions del professor, sent respectuós i 
col·laborador amb la resta dels companys i acudint a classe de manera puntual i regular. 

13. Dissenyar un projecte d`investigació sobre Salud integral i posar-lo en pràctica i a nivell teòric. 

14. Escollir i dissenyar per grups una activitat de wellness i portar-la a classe per la resta de companys. Projecte 
Wellness.

15. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu utilitzant aplicacions informàtiques, col·laborar en entorns
virtuals d'aprenentatge i aplicar bones formes de conducta en la comunicació (prevenció i denúncia de males 
pràctiques).



16. Participar en equips de treball per aconseguir metes comunes en les tasques del nivell educatiu assumint 
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat recolzar als seus companys demostrant empatia i reconeixement les
seves aportacions i utilitzar el diàleg per resoldre conflictes amb esportivitat.

17. Demostrar uns coneixements suficients dels continguts teòrics-pràctic de l' assignatura a través de les 
activitats en grups o individual encomanades a través de Google-Classroom de la assignatura.


