
Continguts i criteris d’avaluació de l’àrea 
Educació Fisicoesportiva i Salut  

Curs 2n 

 
Bloc 1: Condició física i salut Curs 2n 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Proves d’avaluació i autoavaluació de la condició física com a indicador del 

nivell inicial, diferenciant entre la millora del rendiment i la millora de la salut. 

Disseny de plans d’entrenament de millora de la resistència, força, velocitat      

i flexibilitat, en els quals es determina un objectiu esportiu (per exemple, la 

participació en una carrera o en un esdeveniment esportiu popular) per al des- 

envolupament del treball adequat i específic per a aquest objectiu, dins d’una 

perspectiva saludable. 

Principis de l’entrenament, càrrega, freqüència, volum, intensitat i tipus d’acti- 

vitat física aplicats a la planificació de l’entrenament. 

Mètodes i sistemes de control de la intensitat de l’esforç per mitjà de la freqüèn- 

cia cardíaca (pulsòmetre i aplicacions informàtiques), control de pulsacions i 

càlcul de la zona d’intensitat en funció del treball a fer. 

Instruments que s’utilitzaran per a controlar els processos d’adaptació a l’esforç, 

per mitjà de noves tecnologies com el pulsòmetre i les aplicacions informàtiques 

de seguiment de la pràctica física. 

Aparell locomotor: músculs, ossos, articulacions i les accions més importants 

que executen aquests en els exercicis seleccionats per l’alumnat. Anàlisi bio- 

mecànica de moviments i tècniques per mitjà de filmacions. Pautes per al rea- 

justament postural. 

Nutrició i activitat física: equilibri entre la ingesta i la despesa calòrica. Valora- 

ció de l’alimentació tant en l’àmbit personal com en l’esportiu. Anàlisi crítica 

dels diferents tipus de dieta de tendència i identificació dels aspectes positius i 

negatius. Diferenciació entre els productes de la dieta mediterrània, el seu valor 

nutricional i positiu, i els productes processats i l’alt percentatge de sucre. 

Lectura, comparació i exposició de les etiquetes informatives dels productes. 

Tècniques d’activació i recuperació aplicades en la classe d’Educació Física i 

en el seu temps d’oci: escalfament específic, vestuari, hidratació, alimentació, 

estiraments específics, tornada a la calma. Mesures de seguretat i prevenció 

d’accidents en l’ús del material i les instal·lacions. 

Incidència de la pràctica de les activitats fisicoesportives i artístico-expressives 

en les actituds i estils de vida saludables, en la vida personal i el context social. 

Anàlisi dels estils de vida saludables i la seua relació amb la imatge corporal, les 

activitats d’oci, l’activitat fisicoesportiva i la prevenció de malalties. 

Anàlisi crítica dels efectes negatius que tenen sobre la salut alguns hàbits com el 

consum de tabac, d’alcohol i d’altres drogues. 

Aplicació pràctica de les conclusions de l’anàlisi fet adaptant-se a les caracte- 

rístiques i necessitats de diversos col·lectius (infància, preadolescència, tercera 

edat, esportistes d’elit, estudiants, professionals, persones amb diversitat fun- 

cional...). 

Actituds i hàbits que tenen efectes negatius per a la salut com els exercici contra- 

indicats, el sedentarisme, trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, bulímia, 

dieta desequilibrada), l’obsessió pel resultat i l’abús d’exercici (sobre-entrena- 

ment) i el seu tractament en articles tècnics i mitjans de comunicació. 

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

per a la millora de la seua condició física i salut, centrada en un objectiu esportiu 

marcat prèviament, a partir d’una autoavaluació inicial del seu nivell de condi- 

ció física i utilitzant les noves tecnologies, 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 recu- 

peració, adaptant-les a l’objectiu de la part principal de la sessió i controlar la 

progressió de la seua intensitat durant la realització amb mitjans tecnològics. 

 

BL.1.3. Fer una investigació, a partir d’articles tècnics i mitjans de comunicació, 

sobre la relació entre les actituds, hàbits i estils de vida saludables amb aspectes 

rellevants de la condició física i la salut, i determinar-ne la incidència en el 

context social i personal propi. 

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

dirigides a l’alumnat del propi 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. 
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Bloc 2: Jocs i esports Curs 2n 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Disseny, composició i improvisació de coreografies de tendències actuals com 

parkour, capoeira, activitats circenses, etc. Perfeccionament de les habilitats 

específiques i l’equilibri en diferents postures i situacions de cooperació, i des- 

envolupament d’actituds no competitives. 

Disseny i desenvolupament de seqüències didàctiques (activitats, sessions, 

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

social sobre: 

Situacions motrius individuals, com per exemple el triatló i les seues diferents 

modalitats, en un context competitiu que responga als seus interessos físics i 

esportius. 

Situacions d’avantatge respecte a l’adversari en les activitats d’oposició. 

Activitats fisicoesportives en què es produeix col·laboració o col·laboració-opo- 

sició i explicació de l’aportació de cada un. 

Activitats lúdiques i esportives col·lectives, d’oci i de recreació: els esports alter- 

natius (kinbol), els jocs amb material reciclat (construcció de maces, malabars, 

xanques…), els jocs cooperatius i els jocs de confiança. 

Activitats de pilota valenciana, com l’elaboració de monogràfics teòrico-pràctics 

de les distintes modalitats. 

Activitats de fitness en centres esportius pròxims. 

BL.2.1. Improvisar coreografies de tendències actuals perfeccionant les habili- 

tats específiques i l’equilibri en diferents postures i situacions de cooperació, i 

desenvolupar actituds no competitives. 

 

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

tallers...), 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-oposició i activitats lúdiques i esportives d’oci i recreació, així 

com de pilota valenciana, desenvolupant actituds no competitives. 

 
BL.2.3. Organitzar campionats en jornades lúdiques lectives dirigides a l’alum- 

nat del propi centre o de centres pròxims. 
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Bloc 3: Activitats adaptades al medi Curs 2n 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Característiques i tècniques específiques d’activitats d’adaptació al medi: sen- 

derisme, rutes amb bicicleta, orientació esportiva, acampades, grans jocs en la 

naturalesa, escalada, multi-aventura, activitats aquàtiques en instal·lacions i a 

l’aire lliure, activitats nàutiques, desplaçaments i lliscaments en la neu (esquí, 

snowboard, raquetes). Execució de tècniques específiques d’adaptació al medi 

regulant l’esforç en funció de les seues possibilitats. 

Accions per a preservar l’entorn i el medi natural i reduir l’impacte ambiental 

(evitar residus i fomentar-ne la recollida) mentre es fan les activitats d’adaptació 

al medi. 

Pautes per al disseny, organització i exercici d’activitats d’adaptació al medi, 

respectuoses amb el medi natural, dirigides a l’alumnat de cursos inferiors i a 

altres col·lectius de l’entorn social. 

Principis, pautes i actituds adequades per a la inclusió d’altres persones en les 

activitats del grup, per a la qual cosa es detectaran i es superaran les barreres 

per a la participació, s’adaptaran les activitats i es respectaran les diferències. 

Elements que faciliten la inclusió en la realització d’activitats físiques i esporti- 

ves en el medi natural i urbà (pictogrames, barres direccionals, tàndem, cadires 

joëlette, bastons, vela adaptada…). 

Possibles riscos; descripció dels protocols per a activar serveis d’emergència i de 

protecció de l’entorn; adopció de les mesures preventives i de seguretat pròpies 

de les activitats d’adaptació al medi natural i urbà. 

Pràctica de primers auxilis (tècniques amb material i sense). 

Hàbits i actituds de conservació i protecció del medi ambient. Disseny de mate- 

rials informatius, protocols d’actuació i senyalització. 

Les noves tecnologies (GPS, programes i aplicacions informàtiques) i les seues 

possibilitats en l’organització, pràctica i difusió (blog, pàgina web...) d’activitats 

físiques en el medi natural i urbà. 

Elaboració de materials accessibles en format electrònic (web, blog, vídeo...) 

com a suport a les activitats planificades, com per exemple: bones pràctiques 

sobre l’ús del medi urbà i natural; en la pràctica d’activitats fisicoesportives, 

normes de seguretat segons el tipus d’activitat, mesures a adoptar en accidents 

en funció de l’entorn, etc.). 

BL.3.1. Organitzar i fer 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 per a 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. 

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

i urbà organitzades, així com els materials a utilitzar, a les diverses característi- 

ques i necessitats de les persones que hi participen. 

 
BL.3.3. Organitzar i fer 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). 
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Bloc 4: Expressió corporal i comunicació Curs 2n 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Disseny de muntatges artístics individuals o col·lectius utilitzant elements tèc- 
nics i artístics (vestuari, escenografia, imatge i so, etc.) a partir de gèneres musi- 
cals com obres de teatre, de cinema, videoclips, etc. 
Representació amb desinhibició i creativitat de muntatges artístics individuals o 
col·lectius, combinant espai i ritme i selecció de les tècniques expressives més 
apropiades per a la intencionalitat de la composició. 
Improvisació de situacions expressives i comunicatives, com el matx d’impro- 
visació. 
Utilització de les noves tecnologies en el disseny i l’avaluació de muntatges 
artístics. 
Disseny i desenvolupament de seqüències didàctiques (sessions, activitats o 
tallers) d’un mètode de relaxació (Schultz, Jacobson, Eutonia) i d’altres discipli- 
nes com el ioga, pilates o massatges, dirigides als seus companys o a l’alumnat 
de cursos inferiors, tenint en compte el control postural i el nivell de cansament 
com un element de risc en la realització d’activitats que requereixen atenció o 
esforç. 
Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny i crea- 
ció de presentacions multimèdia. Tractament de la imatge. Producció senzilla 
d’àudio i vídeo. Eines de producció digital en la web. Drets d’autor i llicències 
de publicació. 
Aplicació de les estratègies de comprensió oral: activació de coneixements pre- 
vis, manteniment de l’atenció, selecció de la informació, memorització i retenció 
de la informació. 
Planificació, dramatització i exposició 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. 
Disseny i realització de situacions d’interacció comunicativa (converses, entre- 
vistes, col·loquis, debats, etc.). 
Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; coo- 
peració, normes de cortesia, fórmules de tractament, etc. 
Respecte en l’ús del llenguatge. 
Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu. 
Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. Tècni- 
ques de lectura ràpida i treball de musculatura ocular. 
Tipus de text. 
Aplicació de les estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió 
i reescriptura. 
Formats de presentació. 
Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, con- 
cordança entre els elements de l’oració, ús de connectors oracionals, etc.). 
Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió. 

BL.4.1. Dissenyar de manera autònoma muntatges artístics individuals o col·lec- 
tius utilitzant les noves tecnologies i seleccionant 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 
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 realit- 
zació de tasques d’aprenentatge 

 

BL.4.3. Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit personal, 
acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara, aplicant les nor- 
mes 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. 

 

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 i utilitzant un llenguatge no discri- 
minatori. 

 

BL.4.5. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell edu- 
catiu 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, 
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. 

 

BL.4.7. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional   
en diversos formats i suports, en els quals es cuidaran els aspectes formals, 
s’aplicaran les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu, 
i s’ajustaran a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per 
a transmetre de manera organitzada els seus coneixements amb un llenguatge 
no discriminatori. 
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Bloc 5: Transversal Curs 2n 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Responsabilitat davant de la pròpia seguretat i la dels companys en la pràctica 

d’activitats fisicoesportives i artistico-expressives; s’adoptaran mesures preven- 

tives, s’utilitzarà convenientment l’equip personal, els materials i espais de pràc- 

tica, i s’evitaran les conseqüències que poden tindre les actuacions poc acurades. 

Protocols que s’han de seguir per a activar els serveis d’emergència i de protec- 

ció de l’entorn. Pràctica de primers auxilis. 

Planificació i organització de campionats en jornades lúdiques lectives de 

l’alumnat del propi centre o fins i tot de centres de primària pròxims. 

Planificació i organització d’activitats fisicoesportives i artistico-expressives, en 

què es consideraran els riscos associats i els derivats de la pròpia actuació i de 

la del grup, s’utilitzaran els materials i equipaments, i s’atendran les especifica- 

cions tècniques d’aquests. 

Pensament mitjans-fi. 

Pensament alternatiu. 

Estratègies de planificació, organització i gestió de projectes. 

Selecció de la informació tècnica i recursos materials. 

Procés estructurat de presa de decisions. Calibrat d’oportunitats i riscos. 

Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 

Avaluació de processos i resultats. 

Valoració de l’error com a oportunitat. 

Habilitats de comunicació. 

Imaginació i creativitat. 

Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 

Autoconcepte positiu. Pro-activitat. 

Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’auto-mo- 

tivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat. 

Procés estructurat de presa de decisions. 

Responsabilitat. 

Pensament alternatiu. 

Pensament causal i conseqüencial. 

Sentit crític. 

Cerca i selecció de, per exemple, informació, documents de text, imatges, bandes 

sonores, vídeos... a partir d’una estratègia de filtrat i de manera contrastada en 

mitjans digitals com, per exemple, xarxes socials, bancs de sons, pàgines web 

especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, bases de dades especialitza- 

des... La informació es registrarà en paper de manera acurada o s’emmagatze- 

marà digitalment en dispositius informàtics i serveis de la xarxa. 

Comunicació i ús compartit de la informació amb l’eina tecnològica adequada 

per a la seua discussió o difusió. 

Estratègies de busca i selecció de la informació. 

Procediments de síntesi de la informació. 

Procediments de presentació de continguts. 

Procediments de citació 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, 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. Serveis de la web social com a 

blogs, llocs wiki, fòrums... Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció 

del propi individu i dels altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. 

Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’aquest. 

Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la 

amb el grup. 

Assumpció de diversos rols en equips de treball. Lideratge. 

Pensament de perspectiva. 

Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 

Estratègies de motivació i auto-motivació. 

Tècniques d’escolta activa. 

Diàleg igualitari. 

Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 

Responsabilitat i sentit ètic. 

Estudis i professions vinculats amb els coneixements de l’Educació Física. 

Autoconeixement d’aptituds i interessos. 

Procés estructurat de presa de decisions. 

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

pràctica d’activitats físiques, 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 artistico-expressives del nivell 

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

recursos i temps ajustada als objectius proposats, per a transformar les dificul- 

tats en possibilitats; organitzar la seua posada en pràctica, avaluar el procés i el 

producte final i comunicar de manera creativa els resultats obtinguts. 

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

contrastada en mitjans digitals, organitzar la informació obtinguda per mitjà  

de diversos procediments de síntesi i citar-ne adequadament la procedència, 

registrant-la de manera acurada o emmagatzemant-la digitalment en dispositius 

informàtics i serveis de la xarxa. 

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

utilitzant aplicacions informàtiques i conéixer com aplicar els diferents tipus de 

llicències; col·laborar en entorns virtuals d’aprenentatge seleccionant l’eina de 

comunicació TIC, el servei de la web social o el mòdul 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 aconseguisquen les metes 

comunes; influir positivament en els altres generant implicació en la tasca i uti- 

litzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb 

responsabilitat i sentit ètic. 

 

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

l’Educació Física i l’Esport vinculats amb els coneixements del nivell educatiu i 

d’entorns esportius locals; analitzar els coneixements, habilitats i competències 

necessàries per al seu desenvolupament i comparar-les amb les seues pròpies 

aptituds i interessos per a generar alternatives davant de la presa de decisions 

vocacional. 
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COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM 
CCLI: Competència comunicació lingüística. 
CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 
CD: Competència digital. 
CAA: Competència per a aprendre a aprendre. 
CSC: Competències socials i cíviques. 
SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. 
CEC: Consciència i expressions culturals. 


