
CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER D’ESO

1. Relacionar les activitats físiques amb els efectes que produeixen en els diferents aparells i sistemes del cos 
humà, especialment aquells que són més rellevants per a la salut. Presentar planificació personal sobre la 
condició física para la salud. 

2. Incrementar la resistència aeròbica, la força muscular i la flexibilitat respecte al seu nivell inicial. Realitzar un
treball aeròbic sense pauses de 25 'de durada.

3. Conèixer les característiques i les pautes d'elaboració d'un escalfament general i específic;  fer un vídeo en
grup al voltant, a més de posar exercicis saludables pel cos.

4. Explicar el nivell de les seves capacitats físiques a partir d`un diagnòstic inicial, incrementant-les de forma 
saludable, utilitzant mètodes de millora d`acord amb les possibilitats anatòmiques, fisiològiques i motrius 
aplicant les noves tecnologies per controlar els processos d´adaptació a l´esforç, mostrant una actitud de 
autoexigència. Aconseguir els paràmetres bàsics en les proves físiques que s´adjunten sota*.

5. Crear i realitzar un projecte artístic a partir de la expressió corporal i mitjanant  base musical a on se mostra
un lloc, una ciutat, regió etc.

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. Preparar i presentar a la resta de la classe un esport alternatiu com projecte genuí i a on se desenvolupa les
principals activitats modificades per aprendre i gaudir el joc. Project jocs alternatius.

8. Realitzar activitats físic-esportives inclusives del nivell educatiu en el mitjà natural,  aplicant les tècniques
adequades, regulant l`esforç en funció de les seves possibilitats i mostrar hàbits de conservació i protecció de
mitjà natural mentre les realitzen. Realitzar i crear una ruta en el medi natural a través d`aplicacions.

9. Dissenyar, a partir d´una proposta donada, senzills muntatges artístics individuals o col·lectius i representar-
los utilitzant tècniques d´expressió corporal amb deshinibicio i creativitat. 

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

11. 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.

12. 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.


