
Continguts i criteris d’avaluació de l’àrea d’Educació Física 

Curs 1r ESO 
Bloc 1: Condició física i salut. Curs 1r ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Proves de valoració de les capacitats físiques: resistència aeròbica, 
força resistència, velocitat de reacció i flexibilitat com a mitjà per a determinar 
l’equilibri entre els valors obtinguts i la millora de la condició física i la 
contribució d’esta a la salut i al benestar personal. 

Control de la intensitat de l’esforç per mitjà de la freqüència cardíaca: 
la presa de pulsacions. Càlcul de la zona d’activitat saludable (ZAS). Utilització 
de les noves tecnologies aplicades al desenrotllament i control de l’esforç: 
pulsòmetre i aplicacions informàtiques de seguiment de la pràctica física. 

Sistemes metabòlics d’obtenció d’energia: anaeròbic i aeròbic. 
Característiques que han de tindre les activitats físiques per a ser 

considerades saludables com: intensitat de l’esforç, progressió en la pràctica, 
orientada al procés, satisfactòria, d’acord amb l’edat i les característiques 
personals. L’aparell locomotor: moviments articulars i accions musculars. 
Reconeixement i valoració de la importància de l’adopció d’una postura 
correcta en activitats quotidianes. Relació entre hidratació i pràctica d’activitat 
física. 

Capacitats físiques relacionades amb la salut: resistència aeròbica, força 
general i flexibilitat. Presa de consciència de la mateixa condició física i 
predisposició a millorar-la amb un treball adequat. 

Jocs i activitats de millora de la resistència aeròbica, de força general i 
flexibilitat i buscar la cooperació de l’alumnat en la seua pràctica. 

El calfament: concepte i fases. La tornada a la calma com una part 
fonamental de la sessió, valorar la seua importància com a mitjà de prevenció 
de lesions. 

Classificació i posada en pràctica d’exercicis de calfament general i de 
tornada a la calma, relacionar-los amb la part principal de la sessió. 

Normes del calfament: complet, progressiu, respirar amb normalitat, 
moderat, suficient i ordenat. 

Tornada a la calma: progressiva, de més a menys intensitat i específica 
segons l’exercici realitzat amb estiraments, jocs sensitius i activitats de relaxació. 

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 i utilitzar estos coneixements per a millorar la 
seua salut i la seua condició física. 

 
BL.1.2. Augmentar de forma saludable utilitzant pautes 

personalitzades el nivell de les capacitats físiques, a partir d’un diagnòstic inicial, 
utilitzar mètodes de pràctica acords amb les seues possibilitats anatòmiques, 
fisiològiques i motrius i mostrar una actitud d’autoexigència. 

 
BL.1.3. Classificar adequadament les activitats de calfament i tornada a 

la calma, relacionar-les amb la part principal de la sessió, posar-les en pràctica i 
graduar-ne progressivament la intensitat. 

 
BL.1.4. Identificar les actituds i estils de vida saludables relacionats 

amb la imatge corporal, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport i 
reconéixer-los en la seua vida personal i en el context social actual. 
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Relació dels estils de vida saludables amb la imatge corporal, les 
activitats d’oci i l’activitat físic esportiva i artístic expressiva. 

Pràctica habitual d’activitat físicoesportiva i artisticoexpressiva en la 
seua vida personal i en el context social actual. 

Efectes negatius que tenen sobre la salut  el consum de tabac, alcohol i 
altres drogues. 

Pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut com els exercicis 
contraindicats, el sedentarisme, trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, 
bulímia, dieta desequilibrada), l’obsessió pel resultat i l’abús d’exercici 
(sobreentrenament). 

 

Bloc 2: Jocs i esports. Curs 1r ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Adquisició d’habilitats bàsiques gimnàstiques globals: desplaçaments, 
bots, equilibris, girs, enfilaments, etc. 

Explicació i realització d’activitats cooperatives i competitives 
encaminades a l’aprenentatge dels fonaments tècnics i tàctics d’un esport 
individual, com per exemple activitats aquàtiques, activitats atlètiques, etc. 

Utilització de figures, en funció de les seues possibilitats motrius i 
desenrotllar actituds no competitives de cooperació i participació. 

El moviment coordinat: equilibri i agilitat, com a base per a 
l’experimentació de colps, llançaments i recepcions de mòbils amb una i dos 
mans. 

Pràctica d’activitats cooperatives i competitives encaminades a 
l’aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris dels jocs com el 
colpbol i esports de col·laboració oposició com p. ex. el bàsquet i futbol-sala i 
d’oposició com p. ex. les activitats de lluita, etc. 

Preparació i pràctica de jocs i esports adaptats com p. ex. el golbol per 
a desenrotllar comportaments inclusius entre l’alumnat. 

Valoració de les possibilitats lúdiques del joc i l’esport com a dinàmica 
de grups i gaudi personal. 

Estratègies bàsiques dels jocs i esports d’oposició: enfrontament, 
espais d’acció pròxims, temps limitat, crear desequilibris en l’oponent. 

Estratègies bàsiques dels jocs  i esports de col·laboració oposició: 
participants, espai i temps de joc i utilització d’objectes, comunicació i 

BL.2.1. Realitzar habilitats individuals bàsiques implicades en activitats 
fisicoesportives de cooperació, competitives i no competitives, i preservar la 
seguretat individual i col·lectiva mentres les realitza. 

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

fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris i aplicar pautes estratègiques d’atac i 
defensa comuna als jocs i esports d’oposició, col·laboració o col·laboració-
oposició del nivell educatiu. 

 
BL.2.3. Realitzar colps específics de la pilota valenciana amb distints 

mòbils, i aplicar-los a un joc d’equip com el raspall bàsic i practicar  jocs 
populars i tradicionals del nostre entorn i del món. 
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contracomunicació motriu, subrols estratègics, tècnica. 

Colps específics de la pilota valenciana amb distints mòbils, aplicant-los a un 
joc d'equip com el raspall bàsic. 
Història de la Pilota Valenciana, com a part d'un patrimoni cultural que fa 
falta preservar. 
Jocs populars i tradicionals del nostre entorn i del món: de percepció, de 
persecució, de botar i muntar, d'habilitat i llançament, etc. 
Els jocs populars i tradicionals per a potenciar la inclusió i respecte a les 
tradicions i la  multiculturalitat. 

 

Bloc 3: Activitats adaptades al medi. Curs 1r ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Aspectes a considerar en l’organització d’activitats fisicoesportives en 
el mateix centre o en entorns pròxims: senderisme, orientació, les rutes amb 
bicicleta, les acampades, els grans jocs, activitats d’escalada, de multiaventura i 
les activitats aquàtiques. 

Elements importants del paisatge i de la toponímia: flora i fauna de 
l’entorn pròxim, com a lloc per a la realització de les dites activitats. 

Possibilitats de pràctica que oferix el mateix centre i l’entorn pròxim. 
Tècniques bàsiques de les activitats realitzades: senderisme, orientació, 

bicicleta, acampada, escalada, activitats aquàtiques. 
Revisió i respecte de les normes per a la conservació i millora del 

mateix centre i l’entorn pròxim, en la pràctica d’activitats fisicoesportives, i 
establir normes de seguretat en funció del lloc de realització i del tipus 
d’activitat. 

Confecció de mapes bàsics i les seues possibilitats d’utilització en la 
pràctica d’orientació. Col·laboració en l’organització i realització de recorreguts 
amb els dits mapes en el mateix centre. 

BL.3.1. Col·laborar en l’organització d’algunes activitats 
fisicoesportives inclusives en el mateix centre o en entorns pròxims com ara  
rutes amb bicicleta, acampades, els grans jocs, activitats d’escalada, de 
multiaventura i les activitats aquàtiques, com a formes d’oci actiu. 

 
BL.3.2. Realitzar activitats fisicoesportives inclusives del nivell educatiu 

adaptades al medi, en el mateix centre o en entorns pròxims i aplicar les 
tècniques adequades i respectar el lloc de realització. 
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Bloc 4: Expressió corporal i comunicació. Curs 1r ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Col·laboració en la planificació de senzills muntatges artístics 
individuals o col·lectius. 

BL.4.1. Col·laborar en la planificació de muntatges artístics individuals 
o col·lectius senzills i  participar-hi comunicant emocions, sentiments i idees 
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Participació en senzills muntatges artístics i comunicar emocions, 
sentiments i idees amb desinhibició i creativitat. 

Utilització de tècniques d’expressió corporal que combinen espai, 
ritme i intensitat: mim, drama, ball, dansa, etc. 

Aplicació de la respiració com un element del ritme i del benestar 
individual. 

Ocupació d’un mètode de relaxació (Jacobson, ioga, eutonia, Schultz, 
massatge) per a controlar el propi cos i ser aplicat a distintes situacions 
pràctiques de la vida. 

Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, 
manteniment de l’atenció, selecció de la informació, memorització i retenció de 
la informació. 

Planificació de textos orals. 
Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses. 
Normes gramaticals. 
Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i 

cohesió. 
Respecte en l’ús del llenguatge. 
Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, entrevistes, 

col·loquis, debats, etc.). 
Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i 

conclusió; cooperació, normes de cortesia, fórmules de tractament, etc. 
Respecte en l’ús del llenguatge. 
Glossari termes conceptuals del nivell educatiu. 
Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. 
Tipus de text. 
Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i 

reescriptura. 
Formats de presentació. 
Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de 

puntuació, concordança entre els elements de l’oració, ús de connectors 
oracionals, etc.). 

Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i 
cohesió. 

Respecte en l’ús del llenguatge. 

amb desinhibició i creativitat, per mitjà de  tècniques d’expressió corporal que 
combinen espai, ritme i intensitat. 

 
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. 

 
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 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. 

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

acadèmic, social o professional, aplicar  les estratègies lingüístiques i no 
lingüístiques  del nivell educatiu pròpies de la interacció oral i utilitzar 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, 
aplicar les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu 
ajustades a les propietats textuals de cada tipus i  situació comunicativa, per a 
transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no 
discriminatori. 
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Bloc 5: Elements transversals a l’assignatura. Curs 1r ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Exposició i pràctica de jocs i esports recreatius que permeten satisfer 
les necessitats personals en relació amb les capacitats físiques i habilitats 
específiques, conscienciar de la importància d’estes activitats com a marc de 
relació amb els altres i de foment de l’amistat i camaraderia en l’àmbit personal, 
social i cultural. 

Col·laboració en el disseny d’activitats esportives en el centre. 
Comprensió del repte que suposa competir amb els altres sense que 

això implique actituds de rivalitat, entenent l’oposició com una estratègia del joc 
i no com una actitud contra els altres. Sensibilitzar de la importància de 
l’esportivitat per damunt de la busca desmesurada de resultats. 

Elecció d’algunes activitats fisicoesportives i identificar els riscos que 
comporten. Identificació dels protocols per a activar servicis d’emergència i de 
protecció de l’entorn. 

Aplicació de  les mesures preventives i de seguretat  de les activitats 
plantejades. Primers auxilis. 

Iniciativa i innovació 
Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat 

d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat. 

Pensament alternatiu. 
Sentit crític. 
Ferramentes digitals de busca i visualització. Busca en p. ex. banc de 

sons, pàgines web especialitzades en Educació Física, diccionaris i enciclopèdies 
en línia, bases de dades especialitzades, etc. Emmagatzematge de la informació 
digital. Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast 
d’informació. 

Estratègies de busca i selecció de la informació. 
Procediments de síntesi de la informació. 
Procediments de presentació de continguts. 
Procediments de cita i paràfrasi. Bibliografia i bibliografia web. 
Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i 

comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, 

BL.5.1. Reconéixer 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 i mostrar actituds 
d’empatia i col·laboració. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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). 

 
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/companyes, demostrar 
empatia, reconéixer les seues aportacions i utilitzar el diàleg per a resoldre 
conflictes amb esportivitat. 

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

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

CSC 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
CD 
CAA 
CCLI 
 
 
CD 
CSC 
 
 
 
CAA 
SIEE 
CSC 
 
 
SIEE 
CAA 



aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes...; compartir 
informació i recursos; i construir un producte o meta col·lectiu. Correu 
electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge com ara 
blogs, fòrums, wikis... Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció de 
l'individu i d’altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. Anàlisi del 
públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d'este. 

Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny 
de presentacions multimèdia. 

Identificació del repte que suposa competir amb els altres, i 
fonamentar els seus punts de vista o aportacions en els treballs de grup i 
admetre la possibilitat de canvi davant d’altres arguments vàlids amb solidaritat, 
tolerància, respecte i amabilitat. 

Valora, atén i escolta de forma activa les aportacions enriquidores dels 
companys o les companyes en els treballs en grup, relaciona dinàmiques de 
grups amb la forma de resolució de conflictes. 

Planteja els seus punts de vista o aportacions en els treballs de grup i 
admet la possibilitat de canvi davant d’altres arguments vàlids. 

Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 
Assumpció de distints rols en equips de treball. 
Pensament de perspectiva. 
Diàleg igualitari. 
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 
Pensament mitjans-fi. 
Estratègies de planificació, organització i gestió. 
Selecció de la informació, tècnica i recursos materials. 
Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 
Avaluació de processos i resultats. 
Valoració de l’error com a oportunitat. 
Habilitats de comunicació. 

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. 

 


