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7.1 CRITERIS D´AVALUACIÓ  

Els criteris d’avaluació que s’exposen a continuació es formulen seguint les           
ordres del Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que establix el              
currículum i desenrotlla l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria         
i el Batxillerat en la Comunitat Valenciana 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 1er ESO. 

 BLOC 1 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT  

1. 1r.EF.BL1.1. Establir la relació de les capacitats físiques amb els sistemes           

metabòlics d’obtenció d’energia i el control de la intensitat de l’activitat física,            

mitjançant proves de valoració, utilitzant aquests coneixements per millorar la salut i            

la condició física.  

2. 1r.EF.BL1.2. Augmentar de manera saludable, utilitzant pautes       

personalitzades, el nivell de les capacitats físiques a partir d’un diagnòstic inicial,            

utilitzant mètodes de pràctica compatibles amb les possibilitats anatòmiques,         

fisiològiques i motrius, i mostrant una actitud d’autoexigència.  

3. 1r.EF.BL1.3. Classificar adequadament les activitats d’escalfament i tornada        

a la calma, relacionant-les amb la part principal de la sessió, i posar-les en pràctica               

graduant progressivament la intensitat.  

4. 1r.EF.BL1.4. Identificar les actituds i els estils de vida saludables relacionats           

amb la imatge corporal, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport, i reconèixer-los             

en la seua vida personal i en el context social actual.  

 

 BLOC 2 JOCS I ESPORTS 

1. 1r.EF.BL2.1. Realitzar habilitats individuals bàsiques implicades en activitats        

fisicoesportives de cooperació, competitives i no competitives, i preservar la          

seguretat individual i col·lectiva mentre les fa.  
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2. 1r.EF.BL2.2. Resoldre situacions motrius que faciliten l’aprenentatge dels        

fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris, aplicant pautes estratègiques d’atac i          

defensa comunes als jocs i esports d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició          

del nivell educatiu.  

3. 1r.EF.BL2.3. Realitzar colps específics de la pilota valenciana amb distints          

mòbils, aplicant-los a un joc d’equip com el raspall bàsic, i practicar jocs populars i               

tradicionals del nostre entorn i del món.  

 

BLOC 3 ACTIVITATS ADAPTADES 

1. 1r.EF.BL.3.1. Col·laborar en l'organització d'algunes activitats físicoesportives       

inclusives en el propi centre o en entorns propers com a rutes amb bicicleta,              

acampades, els grans jocs, activitats d'escalada, de multiaventura i les activitats           

aquàtiques, com a formes d'oci actiu.  

2. 1r.EF.BL.3.2. Realitzar activitats fisicoesportives inclusives del nivell educatiu        

adaptades al medi, en el mateix centre o en entorns propers aplicant-hi les             

tècniques adequades i respectar el lloc de realització.  

 

 BLOC 4 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ  

1. 1r.EF.BL4.1. Col·laborar en la planificació de senzills muntatges artístics         

individuals o col·lectius, i participar-hi comunicant emocions, sentiments i idees amb           

desinhibició i creativitat, per mitjà de tècniques d’expressió corporal que combinen           

espai, ritme i intensitat.  

2. 1r.EF.BL4.2. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts          

diverses, utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtenir informació, i            

aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la             

realització de tasques d’aprenentatge.  
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3. 1r.EF.BL4.3. Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit        

personal, acadèmic, social o professional, amb una pronúncia clara, aplicant-hi les           

normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu, i ajustats a les               

propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera             

organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori.  

4. 1r.EF.BL4.4. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal,        

acadèmic, social o professional, aplicant-hi les estratègies lingüístiques i no          

lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral, fent servir un llenguatge             

no discriminatori.  

5. 1r.EF.BL4.5. Reconèixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del         

nivell educatiu, i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit            

personal, acadèmic, social o professional.  

6. 1r.EF.BL4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i            

digital, utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a            

obtenir informació, i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus             

coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.  

7. 1r.EF.BL4.7. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o         

professional en diversos formats i suports, cuidant- ne els aspectes formals,           

aplicant-hi les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu, i            

ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a             

transmetre de manera organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no           

discriminatori.  

 
 
 
 

 BLOC 5 TRANSVERSAL  
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1. 1r.EF.BL.5.1. Reconéixer les possibilitats de les activitats físicoesportives i         

artísticoexpressives com a formes d'inclusió social, i participar en esports adaptats i            

altres activitats expressives del nivell educatiu mostrant actituds d'empatia i          

col·laboració.  

2. 1r.EF.BL.5.2. Identificar les dificultats i riscos durant la seua participació en           

activitats físicoesportives i artísticoexpressives, relacionant-les amb les seues        

característiques i les interaccions motrius, i aplicar mesures preventives i de           

seguretat en el seu desenvolupament.  

3. 1r.EF.BL.5.3. Tenir iniciativa per a emprendre i proposar accions sent          

conscient de les seues fortaleses i febleses, mostrar curiositat i interès durant el             

desenvolupament de tasques i projectes i actuar amb flexibilitat buscant solucions           

alternatives en el nivell educatiu.  

4. 1r.EF.BL.5.4. Buscar i seleccionar informació del nivell educatiu de forma          

contrastada en diverses fonts, organitzar la informació obtinguda mitjançant diversos          

procediments de síntesi, citant-ne adequadament la seua procedència i registrar-la i           

emmagatzemar-la de forma acurada.  

5. 1r.EF.BL.5.5. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu fent servir           

aplicacions informàtiques, col·laborar en entorns virtuals d'aprenentatge i aplicar         

bones formes de conducta en la comunicació (prevenció i denúncia de males            

pràctiques).  

6. 1r.EF.BL.5.6. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes           

en les tasques del nivell educatiu assumint diversos rols amb eficàcia i            

responsabilitat, donar suport als seus companys/as demostrant empatia i         

reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg per a resoldre conflictes amb             

esportivitat.  

7. 1r.EF.BL.5.7. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius del nivell          

educatiu, fent una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats,            

adaptar-ho a canvis i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats, avaluar           
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amb ajuda de guies el procés i el producte final i comunicar de forma personal els                

resultats obtinguts.  

8. 1r.EF.BL.5.8. Reconèixer els estudis i professions de l'àmbit de l'activitat          

física i l'esport, vinculats amb els coneixements del nivell educatiu i identificar les             

competències que requereixen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i           

preferències.  

 

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 2on ESO. 

BLOC 1 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT  

1. BL.1.1. Establir la relació de les capacitats físiques amb els sistemes 

metabòlics d’obtenció d’energia i el control de la intensitat de l’activitat física, per 

mitjà de proves de valoració utilitzant estos coneixements per a millorar la seua salut 

i la seua condició física.  

2. BL.1.2. Descriure el nivell de les seues capacitats físiques a partir d’un 

diagnòstic inicial, incrementar-les de forma saludable, utilitzar pautes 

personalitzades i mètodes de pràctica acords amb les seues possibilitats 

anatòmiques, fisiològiques i motrius, aplicar les noves tecnologies per a controlar els 

processos d’adaptació a l’esforç, i mostrar una actitud d’autoexigència.  

3. BL.1.3. Participar en l’organització de les activitats col·lectives del calfament i 

tornada a la calma, relacionar-les amb la part principal de la sessió i posar- les en 

pràctica graduand progressivament la seua intensitat.  

4. BL.1.4. Descriure les actituds i els estils de vida saludables relacionats amb la 

imatge corporal, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport i evidenciar la seua 

presència en la vida personal i en el context social actual.  
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BLOC 2 JOCS I ESPORTS 

1. BL.2.1. Realitzar habilitats individuals específiques implicades en activitats 

fisicoesportives de cooperació, competitives i no competitives del nivell educatiu i, 

mostrar mentres les realitza, actituds d’esforç i superació preservant la seguretat 

individual i col·lectiva.  

2. BL.2.2. Resoldre situacions motrius que faciliten l’aprenentatge dels 

fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris aplicant pautes estratègiques d’atac i 

defensa comuna als jocs i esports d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició 

del nivell educatiu.  

3. BL2.3. Realitzar amb correcció diferents colps específics de la pilota 

valenciana i aplicar-los al nyago i les seues variants i practicar els jocs populars i 

tradicionals del nostre entorn i del món.  

 

BLOC 3 ACTIVITATS ADAPTADES AL MEDI 

1. BL.3.1.Col·laborar en l’organització alguna de les següents activitats        

fisicoesportives inclusives en entorns pròxims, com les rutes amb bicicleta, les           

acampades, els grans jocs en la naturalesa, activitats d’escalada, de multiaventura i            

les activitats aquàtiques, com a formes d’oci actiu, tenint en compte el paisatge i la               

toponímia de l’entorn en què es realitzen.  

2. BL.3.2. Realitzar activitats fisicoesportives inclusives del nivell educatiu        

adaptades al mig, en entorns pròxims aplicant les tècniques adequades, regulant           

l’esforç en funció de les seues possibilitats i mostrar hàbits de conservació i             

protecció de l’entorn mentres les realitzen.  
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BLOC 4 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ  

1. BL.4.1. Elaborar, amb supervisió, senzills muntatges artístics individuals o         

col·lectius i participar-hi comunicant emocions, sentiments i idees amb         

desinhibició i creativitat, per mitjà de tècniques d’expressió corporal que          

combinen espai, ritme i intensitat, fonamentalment integrades en balls i          

danses.  

2. BL.4.2. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts          

diverses i utilitzar les estratègies de comprensió oral per a obtindre informació            

i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus           

coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.  

3. BL.4.3 Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit personal,         

acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara, i aplicar les           

normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu i ajustar-les             

a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a            

transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge          

no discriminatori.  

4. BL.4.4 Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic,         

social o professional i aplicar les estratègies lingüístiques i no lingüístiques           

del nivell educatiu pròpies de la interacció oral amb la utilització d'un            

llenguatge no discriminatori.  

5. BL.4.5 Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell          

educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit           

personal, acadèmic, social o professional.  

6. BL.4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital,             

utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a           

obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació           

dels seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.  
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7. BL.4.7. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en           

diversos formats i suports, cuidar els seus aspectes formals, aplicar les           

normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i ajustats a les             

propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de            

forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no         

discriminatori.  

 

BLOC 5 TRANSVERSAL  

1. BL.5.1. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives i         

artisticoexpressives com a formes d’inclusió social, i participar en esports          

adaptats i altres activitats expressives del nivell educatiu mostrant actituds          

d’empatia i col·laboració.  

2. BL.5.2. Identificar les dificultats i riscos durant la seua participació en           

activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, relacionar-les amb les seues        

característiques i les interaccions motrius, i aplicar mesures preventives i de           

seguretat en el seu desenrotllament.  

3. BL.5.3. Tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions i ser conscient de             

les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durant el           

desenrotllament de tasques i projectes i actuar amb flexibilitat buscant          

solucions alternatives en el nivell educatiu.  

4. BL.5.4. Buscar i seleccionar informació del nivell educatiu de forma          

contrastada en diverses fonts, organitzar la informació obtinguda per mitjà de           

diversos procediments de síntesi, citant adequadament la seua procedència i          

registrar-la i emmagatzemar-la de forma cuidadosa.  

5. BL.5.5. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu i utilitzar           

aplicacions informàtiques, col·laborar en entorns virtuals d’aprenentatge i        
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aplicar bones formes de conducta en la comunicació (prevenció i denúncia de            

males pràctiques).  

6. BL.5.6 Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes en les             

tasques del nivell educatiu i assumir diversos rols amb eficàcia i           

responsabilitat, donar suport als seus companys/es, demostrar empatia,        

reconèixer les seues aportacions i utilitzar el diàleg per a resoldre conflictes            

amb esportivitat.  

7. BL.5.7. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius del nivell          

educatiu, fer una previsió de recursos i temps ajustada als objectius           

proposats, adaptar-lo a canvis i imprevistos transformar les dificultats en          

possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i             

comunicar de forma personal els resultats obtinguts.  

8. BL.5.8. Reconèixer els estudis i professions de l’àmbit de l’activitat física i            

l’esport, vinculats amb els coneixements del nivell educatiu i identificar les           

competències que demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i           

preferències.  

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 3er ESO. 

BLOC 1 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT  

1. BL.1.1 Analitzar la relació de les capacitats físiques amb els sistemes 

metabòlics d’obtenció d’energia, i el control de la intensitat de l’activitat 

física, per mitjà de proves de valoració i utilitzar estos coneixements per a 

millorar la seua salut i condició física.  

2. BL.1.2. Explicar el nivell de les seues capacitats físiques a partir d’un 

diagnòstic inicial, incrementar-les de forma saludable, utilitzar mètodes de 
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millora d’acord amb les possibilitats anatòmiques, fisiològiques i motrius, 

aplicar les noves tecnologies per a controlar els processos d’adaptació a 

l’esforç i mostrar una actitud d’autoexigència.  

3. BL.1.3. Organitzar activitats col·lectives del calfament i tornada a la 

calma, relacionar-les amb la part principal de la sessió, dirigir la seua 

posada en pràctica i graduar-ne progressivament la intensitat.  

4. BL1.4. Analitzar la relació entre les actituds i estils de vida saludables 

amb la imatge corporal, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport, la 

prevenció de malalties i addiccions i evidenciar estes conductes i els seus 

beneficis en la vida personal i en el context social actual.  

 

BLOC 2 JOCS I ESPORTS 

1. BL.2.1. Realitzar habilitats individuals específiques implicades en 

activitats fisicoesportives de cooperació, competitives i no competitives 

del nivell educatiu, mostrar mentres les realitza actituds d’autoexigència i 

preservar la seguretat individual i col·lectiva.  

2. BL.2.2. Solucionar situacions motrius que faciliten l’aprenentatge dels 

fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris de jocs i esports d’oposició, 

col·laboració o col·laboració oposició, del nivell educatiu i aplicar amb 

autonomia les estratègies més adequades en funció dels estímuls més 

rellevants.  

3. BL.2.3.Utilitzar els colps específics i els elements tècnics, tàctics i 

reglamentaris de pilota valenciana en raspall al carrer i trinquet, nyago i 

frare i practicar jocs populars del nostre entorn i del món.  
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BLOC 3 ACTIVITATS ADAPTADES AL MEDI 

1. BL.3.1. Organitzar, amb supervisió del docent, activitats fisicoesportives 

inclusives en el medi 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.  

2. BL.3.2. Realitzar activitats fisicoesportives inclusives del nivell educatiu 

en el medi natural, i aplicar les tècniques adequades, regular l’esforç en 

funció de les seues possibilitats i mostrar hàbits de conservació i 

protecció de medi natural mentres les realitzen.  

 

 

 

BLOC 4 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ  

1. BL.4.1. Dissenyar, a partir d’una proposta donada, senzills muntatges         

artístics individuals o col·lectius, representar-los i utilitzar tècniques        

d’expressió corporal amb desinhibició i creativitat.  

2. BL.4.2. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts          

diverses i utilitzar les estratègies de comprensió oral per a obtindre           

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels           

seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.  

3. BL.4.3 Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit        

personal, acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara,         

aplicar les normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell            

educatiu i ajustades a les propietats textuals de cada tipus i situació            
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comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus         

coneixements amb un llenguatge no discriminatori.  

4. BL.4.4 Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal,        

acadèmic, social o professional i aplicar les estratègies lingüístiques i no           

lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral amb la           

utilització d'un llenguatge no discriminatori.  

5. BL.4.5. Reconèixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell          

educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit           

personal, acadèmic, social o professional.  

6. BL.4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i            

digital, utilitzar les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu          

per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut,            

l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques         

d’aprenentatge.  

7. BL.4.7. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o         

professional en diversos formats i suports, cuidar els seus aspectes          

formals, aplicar les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell           

educatiu , i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació             

comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus         

coneixements amb un llenguatge no discriminatori.  

 

BLOC 5 TRANSVERSAL  

1. BL.5.1. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives i 

artisticoexpressives com a formes d’inclusió social, participar en esports 

adaptats i altres activitats expressives del nivell educatiu, i mostrar 

actituds d’empatia i col·laboració.  
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2. BL.5.2. Analitzar les dificultats i riscos durant la seua participació en 

activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, relacionar-les amb les 

seues característiques i les interaccions motrius, i aplicar mesures 

preventives i de seguretat en el seu desenrotllament.  

3. interaccions motrius, i aplicar mesures preventives i de seguretat en el seu 

desenrotllament.  

4. BL.5.3. Tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions i ser 

conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés 

durant el desenrotllament de tasques i projectes, actuar amb flexibilitat i 

buscar solucions alternatives en el nivell educatiu.  

5. BL.5.4. Buscar i seleccionar informació del nivell educatiu de forma 

contrastada en diverses fonts, organitzar la informació obtinguda per mitjà 

de diversos procediments de síntesi, citar adequadament la seua 

procedència i registrar-la i emmagatzemar-la de forma cuidadosa.  

6. BL.5.5. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu i utilitzar 

aplicacions informàtiques, col·laborar en entorns virtuals d’aprenentatge i 

aplicar bones formes de conducta en la comunicació (prevenció i denúncia 

de males pràctiques).  

7. BL.5.6. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes 

en les tasques del nivell educatiu i assumir diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat, donar suport als seus companys, demostrar empatia, 

reconèixer les seues aportacions i utilitzar el diàleg per a resoldre 

conflictes amb esportivitat.  

8. BL.5.7. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius del nivell 

educatiu, fer una previsió de recursos i temps ajustada als objectius 

proposats, adaptar-ho a canvis i imprevistos i transformar les dificultats en 

possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i 

comunicar de forma personal els resultats obtinguts.  
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9. BL.5.8. Reconèixer els estudis i professions de l’àmbit de l’activitat física i 

l’esport, vinculats amb els coneixements del nivell educatiu i identificar les 

competències que demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses 

i preferències.  

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 4rt ESO. 

BLOC 1 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT  

1. BL.1.1 Millorar de forma autònoma i saludable la seua condició física a 

partir d’una avaluació personal de les seues capacitats físiques utilitzant 

activitats i exercicis de resistència, de tonificació i flexibilitat i una 

adequada hidratació i alimentació en funció del seu nivell, avaluar-la, 

utilitzar les noves tecnologies i identificar les adaptacions orgàniques.  

2. BL.1.2. Dissenyar de forma autònoma activitats en les fases d’activació i 

recuperació, relacionar-les amb la part principal de la sessió i posar-les 

en pràctica graduand progressivament la seua intensitat.  

3. BL.1.3 Debatre sobre la relació entre les actituds i estils de vida 

saludables amb la imatge corporal, les activitats d’oci, l’activitat física i 

l’esport, la prevenció de malalties i addiccions i els hàbits positius i 

negatius, els efectes sobre la condició física i la salut, i avaluar la seua 

pràctica habitual en la vida personal i en el context social.  

 

BLOC 2 JOCS I ESPORTS 
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1. L.2.1. Realitzar amb eficàcia i precisió habilitats individuals específiques 

integrades en activitats fisicoesportives de cooperació, competitives i no 

competitives del nivell educatiu i mostrar mentres les realitza actituds de 

col·laboració, i preservar la seguretat individual i col·lectiva.  

2. BL.2.2. Resoldre situacions motrius que faciliten l’aprenentatge dels 

fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris els jocs i esports d’oposició, 

col·laboració o col·laboració-oposició, del nivell educatiu, i aplicar0 amb 

autonomia les estratègies més adequades en funció dels estímuls més 

rellevants.  

3. BL.2.3. Adaptar amb correcció els colps específics, la tàctica (traure i 

restar) i el reglament de pilota valenciana en les modalitats de raspall al 

carrer, al trinquet, a ratlles, nyago i frare.  

 

BLOC 3 ACTIVITATS ADAPTADES AL MEDI 

1. BL.3.1. Organitzar activitats físiques i esportives inclusives i respectuoses 

amb l’entorn i el medi natural com a senderisme, orientació i altres 

activitats, com ara formes d’oci actiu, tenint en compte el paisatge i la 

toponímia de l’entorn en què es realitzen.  

2. BL.3.2. Realitzar activitats fisicoesportives inclusives del nivell educatiu 

en el medi natural amb eficàcia i precisió, mostrar hàbits de conservació i 

protecció del medi ambient, i aplicar protocols de seguretat i primers 

auxilis.  

 

BLOC 4 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ  

1. BL.4.1. Dissenyar, de forma autònoma, senzills muntatges artístics        

individuals o col·lectius i representar-los amb desinhibició i creativitat,         
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seleccionant les tècniques més apropiades a la intencionalitat de la          

composició.  

2. BL.4.2. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts          

diverses utilitzant les estratègies de Comprensió oral per a obtindre          

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels           

seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.  

3. BL.4.3 Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit        

personal, acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara,         

aplicant les normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell            

educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació            

comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus         

coneixements amb un llenguatge no discriminatori.  

4. BL.4.4 Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal,        

acadèmic, social o professional aplicant les estratègies lingüístiques i no          

lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral utilitzant un           

llenguatge no discriminatori.  

5. BL.4.5. Reconèixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell          

educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit           

personal, acadèmic, social o professional.  

6. BL.4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i            

digital, utilitzar les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu          

per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut,            

l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques         

d’aprenentatge.  

7. BL.4.7. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o         

professional en diversos formats i suports, cuidar els seus aspectes          

formals, aplicar les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell           

educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació            
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comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus         

coneixements amb un llenguatge no discriminatori.  

 

 

BLOC 5 TRANSVERSAL  

1. BL.5.1. Col·laborar en la planificació i organització d’activitats físic 

esportives i artístic expressives considerant, els riscos que pot generar la 

utilització dels equipaments, actuant de forma responsable.  

2. BL.5.2. Assumir la responsabilitat de la pròpia seguretat en la pràctica 

d’activitat física, tenint en compte els factors inherents a l’activitat i adoptar 

mesures preventives per a evitar les conseqüències que poden tindre les 

actuacions poc acurades sobre la la seua seguretat i la d’altres 

participants.  

3. BL.5.3. Tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions i ser 

conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés 

durant el desenrotllament de tasques i projectes i actuar amb flexibilitat 

buscant solucions alternatives en el nivell educatiu.  

4. BL.5.4. Buscar i seleccionar informació del nivell educatiu de forma 

contrastada en diverses fonts, organitzar la informació obtinguda per mitjà 

de diversos procediments de síntesi, citar adequadament la seua 

procedència, registrar-la i emmagatzemar-la de forma cuidadosa.  

5. BL.5.5. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu i utilitzar 

aplicacions informàtiques, col·laborar en entorns virtuals d’aprenentatge i 

aplicar bones formes de conducta en la comunicació (prevenció i denúncia 

de males pràctiques).  

6. BL.5.6. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes 

en les tasques del nivell educatiu, assumir diversos rols amb eficàcia i 
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responsabilitat, donar suport als seus companys, demostrar empatia, 

reconèixer les seues aportacions i utilitzar el diàleg per a resoldre 

conflictes amb esportivitat.  

7. BL.5.7. Planificar activitats fisicoesportives i artisticoexpressives del nivell 

educatiu, i fer una previsió de recursos i temps ajustada als objectius 

proposats, adaptar-lo a canvis i imprevistos i transformar les dificultats en 

possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i 

comunicar de forma personal els resultats obtinguts.  

8. BL.5.8. Reconèixer els estudis i professions de l’àmbit de l’activitat física i 

l’esport, vinculats amb els coneixements del nivell educatiu i identificar les 

competències que demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses 

i preferències.  

 
 

1.1. CRITERIS D´AVALUACIÓ 1er BATXILLERAT 

 

Bloc 1: Condició física i salut. 

BL.1.1. Planificar i posar en pràctica un programa personal d’activitat física per a 

millorar la seua condició física i salut i utilitzar les noves tecnologies, a partir d’una 

avaluació de les seues capacitats físiques amb l'aplicació de sistemes de millora de 

les capacitats físiques implicades, i els principis de freqüència, volum i intensitat, 

integrar coneixements d’alimentació, activació i recuperació i avaluar les millores 

obtingudes. 

 

BL.1.2 Dissenyar de forma autònoma activitats en les fases d’activació i recuperació, 

relacionar-les amb la part principal de la sessió i posar-les en pràctica graduand 

progressivament la seua intensitat. 
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BL.1.3 Debatre sobre la relació entre les actituds i els estils de vida saludables amb 

la imatge corporal, les activitats d’oci, les activitats físiques i l’esport, la prevenció de 

malalties i addiccions, els hàbits positius i negatius i els seus efectes sobre la 

condició física i la salut, i avaluar el seu impacte en el context social i econòmic. 

Bloc 2: Jocs i esports. 

BL.2.1. Realitzar amb fluïdesa i control habilitats individuals específiques integrades 

en activitats fisicoesportives de cooperació, competitives i no competitives del nivell 

educatiu i mostrar mentres les realitza actituds d’autoexigència i col·laboració i 

preservar la seguretat individual i col·lectiva. 

BL.2.2. Resoldre situacions motrius dels jocs i esports d’oposició, col·laboració o 

col·laboració oposició, en contextos de competició, aplicant els fonaments tècnics, 

tàctics i reglamentaris més adequats, en funció dels estímuls rellevants. 

BL.2.3. Organitzar partides de pilota valenciana i  jugar amb correcció a raspall al 

carrer, al trinquet, a ratlles, nyago, frare, escala i corda, galotxa. 

Bloc 3: Activitats adaptades al medi 

BL.3.1. Organitzar activitats físiques i esportives inclusives i respectuoses amb 

l’entorn i el medi natural i argumentar sobre el seu impacte ambiental, econòmic i 

social. 

BL.3.2. Realitzar activitats fisicoesportives inclusives del nivell educatiu en el medi 

natural amb eficàcia, precisió i control i utilitzar les noves tecnologies (GPS) mostrar 

hàbits de conservació i protecció del medi ambient, i aplicar protocols de seguretat i 

primers auxilis. 

Bloc 4: Expressió corporal i comunicació 
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BL.4.1. Dissenyar de forma autònoma muntatges artístics individuals o col·lectius, 

utilitzar les noves tecnologies, representar-los amb desinhibició i creativitat  i 

seleccionar les tècniques més  apropiades a la intencionalitat  de la composició. 

BL.4.2 Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses i 

utilitzar les estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la 

reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la realització de 

tasques d’aprenentatge 

aplicar les normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu i 

ajustar-les a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a 

transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori. 

BL.4.4. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, social 

o professional i aplicar  les estratègies lingüístiques i no lingüístiques  del nivell 

educatiu pròpies de la interacció oral amb la utilització d'un llenguatge no 

discriminatori. 

BL.4.5. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu i 

utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de 

l'àmbit  personal, acadèmic, social o professional. 

BL.4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, 

utilitzar les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a obtindre 

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus 

coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge. 

BL.4.7 Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en 

diversos formats i suports, cuidar els seus aspectes formals, i aplicar les normes de 

correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu  i ajustar-los a les propietats 
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textuals de cada tipus i  situació comunicativa, per a transmetre de forma 

organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 

BL.4.3. Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit personal, 

acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara. 

Bloc 5: Elements transversals a l’assignatura 

BL.5.1.Assumir la responsabilitat de la mateixa seguretat en la pràctica d’activitat 

física, tenint en compte els factors inherents a l’activitat  i adoptar  mesures 

preventives per a evitar  les conseqüències que poden tindre les actuacions poc 

acurades sobre la seua seguretat  i d’altres participants. 

BL.5.2. Gestionar de forma eficaç  activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, 

fer propostes creatives i confiar en les seues possibilitats, mostrar energia i 

entusiasme durant el seu desenrotllament,  prendre decisions raonades, assumir 

riscos i responsabilitzar-se de les seues accions i de les conseqüències. 

 

BL.5.3. Buscar i seleccionar a partir d’una estratègia de filtrat  i de forma contrastada 

en mitjans digitals, organitzar la informació obtinguda per mitjà de diversos 

procediments de síntesi, citar adequadament la seua procedència, registrar-la de 

forma cuidadosa o emmagatzemar-la digitalment en dispositius informàtics i servicis 

de la xarxa 

BL.5.4. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu  amb sentit estètic, 

utilitzar aplicacions informàtiques, conèixer com aplicar els diferents tipus de 

llicències; col·laborar en entorns virtuals d’aprenentatge i seleccionar la ferramenta 

de comunicació TIC, servici de la web social o mòdul en entorns virtuals 
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d’aprenentatge més apropiat  i aplicar bones formes de conducta en la comunicació 

(prevenció i denúncia de males pràctiques). 

BL.5.5. Organitzar un equip de treball, distribuir responsabilitats i gestionar recursos 

perquè tots els seus membres participen i arriben a les metes comunes, influir 

positivament en els altres, generar implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari 

per a resoldre conflictes i discrepàncies, i actuar amb responsabilitat i sentit ètic. 

BL.5.6. Planificar activitats fisicoesportives i artisticoexpressives del nivell educatiu i 

fer una previsió de riscos en la utilització d’equipaments i espais, recursos i temps 

ajustada als objectius proposats, assignar  responsabilitats,    adaptar-les a canvis i 

imprevistos considerant diverses alternatives per a transformar les dificultats en 

possibilitats,  avaluar el procés i el producte final i comunicar de forma creativa els 

resultats obtinguts. 

 

 

 

11.11 CRITERIS D'AVALUACIÓ 2n BATXILLER 

Bloc 1. Condició física i salut. Curs 2n 

BL.1.1. Dissenyar i posar en pràctica una planificació d’entrenament personal per a 

la millora de la seua condició física i salut centrat en un objectiu esportiu marcat prè- 

viament i utilitzant les noves tecnologies, a partir d’una autoavaluació inicial del seu 

nivell de condició física, que incloga: sistemes i mètodes de millora de les capacitats 

físiques implicades, principis d’entrenament, control d’intensitat, pautes de nutrició i 

autoavaluació dels resultats. 

BL.1.2. Dissenyar de manera autònoma activitats en les fases d’activació i 

recuperació, adaptar-les a l’objectiu de la part principal de la sessió i controlar la 
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progressió de la intensitat durant la realització de les activitats amb mitjans 

tecnològics. 

BL.1.3. Dur a terme una investigació, a partir d’articles tècnics i mitjans de comuni- 

cació, sobre la relació entre les actituds, els hàbits i els estils de vida saludables 

amb aspectes rellevants de la condició física i la salut, i determinar-ne la incidència 

en el mateix context social i personal. 

BL.1.4. Organitzar exposicions, xarrades, debats, tallers i jornades lúdiques dirigides 

a l’alumnat del mateix centre i a altres col·lectius de l’entorn social sobre activitats 

fisicoesportives i expressives, i altres elements que incideixen en la millora de la 

salut. 

Bloc 2. Jocs i esports. Curs 2n 

BL.2.1. Improvisar coreografies de tendències actuals i perfeccionar les habilitats 

espe- cífiques i l’equilibri en diferents postures i situacions de cooperació mentre es 

desenvo-lupen actituds no competitives. 

BL.2.2. Dissenyar i desenvolupar seqüències didàctiques (activitats, sessions, 

tallers, etc.), dirigides a l’alumnat del mateix centre i a altres col·lectius de l’entorn 

social, de situacions motrius individuals, activitats d’oposició, col·laboració o 

col·laboració-opo- sició i activitats lúdiques i esportives d’oci i recreació, així com de 

pilota valenciana, mentre es desenvolupen actituds no competitives. 

BL.2.3. Organitzar campionats en jornades lúdiques lectives dirigides a l’alumnat del 

mateix centre o de centres pròxims. 

Bloc 3. Activitats adaptades al medi. Curs 2n 

BL.3.1. Organitzar i dur a terme amb precisió i control activitats físiques i esportives 

d’adaptació al medi natural i urbà, organitzar-les de manera inclusiva per a l’alumnat 

del centre i altres col·lectius de l’entorn social, planificar la pràctica de les tècniques 

específiques, les actuacions de protecció i conservació del medi ambient i les 

mesures preventives i de seguretat necessàries, així com avaluar les actituds dels 

participants. 
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BL.3.2. Adequar les activitats físiques i esportives d’adaptació al medi natural i urbà 

organitzades, així com els materials que cal utilitzar, a les diverses característiques i 

necessitats de les persones que hi participen. 

BL.3.3. Organitzar i dur a terme activitats d’adaptació al medi natural i urbà utilitzant 

les noves tecnologies i promoure’n la difusió entre la comunitat educativa a través 

de mitjans digitals (pàgines web, blogs, aplicacions informàtiques, etc.). 

Bloc 4. Expressió corporal i comunicació. Curs 2n 

BL.4.1. Dissenyar de manera autònoma muntatges artístics individuals o col·lectius 

amb l’ajuda de les noves tecnologies i seleccionar els elements tècnics i artístics i 

les tècniques expressives més apropiades a la intencionalitat de la composició, així 

com representar-los públicament amb desinhibició i creativitat. 

BL.4.2. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses 

utilitzantles estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-les en 

la reflexiósobre el contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la realització de 

tasques d’apre-nentatge. 

BL.4.3. Expressar oralment textos planificats prèviament, de l’àmbit personal, 

acadèmic,social o professional, amb una pronunciació clara, aplicar les normes de la 

prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu i ajustar-los a les propietats 

textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera 

organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 

BL.4.4. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, social 

o professional i aplicar les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell 

educatiu pròpies de la interacció oral amb un llenguatge no discriminatori. 

BL.4.5. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu i 

utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit personal, acadèmic, 

social o professional. 

BL.4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, 

utilitzantles estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a obtindre 
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informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus 

coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge. 

BL.4.7. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en 

diversosformats i suports mentre es presta atenció als aspectes formals, i aplicar les 

normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i ajustats a les 

propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera 

organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 

Bloc 5. Transversal. Curs 2n 

BL.5.1. Assumir la responsabilitat de la seua pròpia seguretat i la dels companys en 

la pràctica d’activitat física, tenint en compte els factors inherents a l’activitat, i 

adoptar mesures preventives, utilitzant els protocols establits, per a evitar les 

conseqüències que poden tindre les actuacions poc acurades sobre la seua pròpia 

seguretat i la d’altres participants. 

BL.5.2. Planificar activitats fisicoesportives i artístic-expressives del nivell educatiu 

amb una previsió de riscos en la utilització d’equipaments i espais, recursos i 

tempsajustada als objectius proposats, per a transformar les dificultats en 

possibilitats, organit- zar-ne la posada en pràctica, avaluar el procés i el producte 

final i comunicar de maneracreativa els resultats obtinguts. 

BL.5.3. Buscar i seleccionar a partir d’una estratègia de filtració i, de manera con- 

trastada en mitjans digitals, organitzar la informació obtinguda per mitjà de diversos 

procediments de síntesi, amb la citació adequada de la procedència, el registre 

acurat o l’emmagatzematge digital d’aquesta informació en dispositius informàtics i 

serveis de la xarxa. 

BL.5.4. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu amb sentit estètic amb 

l’aju-da d’aplicacions informàtiques, i conéixer com aplicar els diferents tipus de 

llicències; col·laborar en entorns virtuals d’aprenentatge amb la selecció de les 

ferramentes de comunicació TIC, el servei de la web social o el mòdul en entorns 
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virtuals d’aprenen- tatge més apropiat, i aplicar bones formes de conducta en la 

comunicació (prevenció i denúncia de males pràctiques). 

BL.5.5. Organitzar un equip de treball amb la distribució de responsabilitats i la 

gestió de recursos perquè tots els seus membres hi participen i assolisquen les 

metes comunes, influir positivament en els altres de manera que es genere 

implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 

discrepàncies amb responsabilitat i sentit ètic. 

BL.5.6. Identificar els entorns laborals, professions i estudis de l’àmbit de l’educació 

física i l’esport vinculats als coneixements del nivell educatiu, així com els entorns 

esportius locals; analitzar els coneixements, les habilitats i les competències 

necessaris per al seu desenvolupament i comparar-les amb les seues aptituds i els 

seus interessos per a generar alternatives davant de la presa de decisions 

vocacional. 

 


