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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Educació Física 

GRUP/GRUPS P1 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Alex Montoto/ Ferran Montobbio 

DATA ELABORACIÓ: 07 de Juliol 2021 

 

1. OBJECTIUS 

 
1. Conèixer i valorar el cos i la activitat física com a mitjà d’exploració i ús de les possibilitats motrius, 

de relació amb els altres i com a recurs per a organitzar el temps lliure. 

 

2. Valorar l’activitat física per al benestar, tot reconeixent els efectes de l’exercici físic, de la higiene, 

de l’alimentació i dels hàbits posturals sobre la salut. 

 

3. Utilitzar les capacitats físiques i habilitats motrius per adaptar el moviment a la situació. 

 

4. Adquirir, triar i aplicar principis i regles per a resoldre problemes motors i actuar de forma eficaç i 

autònoma a la pràctica de les activitats físiques, esportives i artístico-expressives. 

 

5. Regular i dosificar l’esforç. 

 

6. Utilitzar els recursos expressius del cos i el moviment, comunicant sensacions, emocions i idees. 

 

7. Participar en activitats físiques compartint projectes, establint relacions de cooperació i evitant 

discriminacions  per característiques personals, de gènere, socials i culturals. 

 

8. Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, lúdiques i esportives com a      elements 

culturals, mostrant una actitud crítica. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
   Primera avaluació 

    22  sessions EF + 11 sessions aquàtiques (09setembre-03 desembre) 

Unitat1: Comencem el curs  4 sessions: 09-09-21/24-09-21 

Unitat 2: Coneixem el nostre cos  8 sessions: 27-09-21/22-10-21 

Unitat 3: Som equilibristes  6 sessions: 25-10-21/19-11-21 

Unitat 4: Girem  4 sessions: 22-11-21/03-12-21 

Activitats aquàtiques 11 sessions 
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     Segona avaluació 

      24 sessions EF + 12  sessions aquàtiques + 6 dies esquí alpí  (06 Desembre-18 de Març)        

Unitat 5: Percebem l’espai i el temps   4 sessions: 06-12-21/ 17-12-21 

Unitat 6: Saltem   8 sessions: 20-12-21/28-01-22 

Unitat 7: Ens desplacem   4 sessions: 31-01-22 /11-02-22 

Unitat 8: Fem construccions   8 sessions: 14-02-22/18-03-22 

Activitats aquàtiques  12 sessions 

Esquí   6 dies d’alpí 

            

    Tercera  avaluació 

      24 sessions EF + 13 activitats aquàtiques + 1  esquí alpí + 1 esquí de fons  (21març-      

23Juny)(Tallers 27-6-21/01-07-22)                           

unitat 9: Ens expressem i ballem   4 sessions: 21-03-22/01-04-22 

Unitat10: Coordinació ull-mà / ull-peu   8 sessions: 04-04-22/13-05-22 

unitat 11: Jocs cooperatius   6 sessions: 16-05-22/03-06-22 

unitat 12: Activitats alternatives   6 sessions: 06-06-22/23-06-22 

Activitats aquàtiques 13 sessions 

Esquí Alpí   1 dia esquí alpí 

Esquí de fons   1 dia esquí de fons 

Tallers   Setmana del 27-06-22/ 01-07-22 

 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Resoldre reptes i situacions motrius senzilles aplicant les habilitats perceptius motrius. 

 

2. Resoldre situacions motrius senzilles aplicant habilitats motrius bàsiques. 

 
3. Utilitzar les possibilitats expressives del cos i del moviment per representar i acompanyar 

estructures rítmiques simples, cançons gesticulades i jocs. 

 

4. Utilitzar nocions, principis i estratègies bàsiques per comunicar-se o resoldre les situacions de joc o 

de moviment. 

 

5. Adoptar hàbits bàsics d’higiene corporal, relacionats amb l’activitat física i la salut. 

 

6. Identificar i respectar les normes de jocs i activitats, l’ús dels materials, els espais, relacionant-los 

amb la seguretat i la salut. 

 
7. Participar amb interès en les activitats físiques compartint projectes, establint relacions de 

cooperació i evitant discriminacions  per característiques personals, de gènere, socials i culturals. 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
A part de les proves físiques específiques de cada contingut procedimental, també forma part de la nota 

final l’observació sistemàtica del procés. 

 

El resultat final de l’assignatura, s’obtindrà a partir de la mitja ponderada de la nota dels procediments 

(70%) i les actituds (30%) que representen un total del 67% de l’educació física, l’activitat de natació 

ocupa el 33% restant. 

 

Al segon trimestre, practiquem l’activitat de l’esquí com a activitat obligatòria dins del currículum 

d’educació física. Aquest contingut rep un percentatge determinat, respecte a la resta de continguts, en 

funció de les hores realitzades al present curs. 

 

Criteris de correcció i puntuació 

 

Segons els criteris anteriorment esmentats valorarem de la següent manera: 

Les proves motrius i les activitats diàries sumaran el 70% de la nota d’educació física, seguint els 

criteris d’execució propis de cada prova.  

Per valorar l’actitud, que contarà el 30 %, es tindran en compte de manera general els següents 

aspectes:  

 Rendiment: esforç i constància  

 Comportament a la classe: atenció, respecte, participació (individual i en grup) i interès per 

aprendre. 

 Responsabilitat envers el treball:  

 

 Presentació de les tasques encomanades amb polidesa/pulcritud i en el termini esta-

blert. 

 Portar el material necessari i/o la informació requerida en la data indicada. 

 

Tenint en compte l’especificitat de l’àrea també hi ha uns ítems propis: 

 Criteris 

1.Portar el material (equipació 

adequada) 

 

 Xandall de l’escola. 

 Sabatilles ben cordades (excepte tipus vans). 

2.Rendiment ( Esforç i constància)  Acceptació de les pròpies possibilitats. 

 Superació de les dificultats pròpies. 

 Motivació. 

 Participació 
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3.Comportament a la classe  Respecte al material, companys i mestre. 

 Actitud esportiva (guanyar i perdre, respecte a les normes, 
respecte al mestre, als companys i al material). 

 Cooperació (capacitat de treball cooperatiu, grau de comuni-
cació amb els companys i companyes,resolució de conflictes). 
 

4. Manca d’atenció  Atenció a les explicacions. 

5.Desplaçament  Escales. 
 

 

En l’avaluació de l’actitud cal tenir en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres alumnes. 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

 

Al llarg del trimestre, s’adapta la dificultat dels diferents continguts i s’ofereixen diverses oportunitats 

per superar-los. 

La qualificació de l’actitud, suposa una repercussió considerable a la nota final de l’assignatura. Com a 

conseqüència, l’aprovat del trimestre següent comporta la superació immediata de l’anterior, és a dir, 

utilitzem l’avaluació contínua. En cas de superar-la, la qualificació serà sempre de SUFICIENT. 

Els alumnes amb alguna lesió es poden trobar amb dos supòsits: que es recuperin durant el mateix 

trimestre o que no es recuperin fins al següent trimestre. En les dues situacions se’ls ajudarà  per què 

puguin assolir els objectius i puguin ser avaluats.   

 
 


