
 

 

CRITERIS AVALUACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA. 

 

DIMENSIÓ CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

 

 

 

Activitat física 

Orientar-se a l’espai en relació a un mateix i 

als altres  en les diverses activitats físiques. 

Orientar-se a l’espai en relació als altres i als 

objectes en les diverses activitats físiques. 

 

Ajustar els moviments corporals a les 

necessitats de les diferents activitats físiques 

Equilibrar el cos realitzant diferents postures. Ajustar el moviment corporal a les pròpies 

capacitats. 

Implicar-se en la millora de la condició física 

en funció de les pròpies capacitats. QFB 

Desplaçar-se, girar, llençar, rebre i controlar 

objectes de forma diversa. 

Desplaçar-se, girar, llençar, rebre i controlar 

objectes de forma coordinada. 

Desplaçar-se, girar, llençar, rebre i controlar 

objectes de forma coordinada adaptant-se a 

diferents situacions de joc. 

 

Hàbits saludables  

Seguir les normes d’higiene personal associades a la realització de l’activitat física. 

 Incorporar conductes actives d’acord amb el 

valor de l’exercici físic per a la salut. 

Identificar  conductes actives d’acord amb el 

valor de l’exercici físic per a la salut 

 

Expressió i 

comunicació 

corporal 

Sincronitzar els moviments corporals davant 

d’estímuls auditius o visuals mitjançant 

estructures rítmiques senzilles. 

Proposar estructures rítmiques senzilles i 

reproduir-les corporalment. 

Construir  composicions col·lectives utilitzant 

els recursos expressius del cos. 

Representar personatges i situacions 

mitjançant el cos i el moviment. 

Representar emocions i històries utilitzant els 
recursos expressius del cos. 

Comunicar i representar personatges i 
situacions complexes utilitzant els recursos 
expressius del cos. 

Joc motor i Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques respectant les normes i els companys/es.. Organitzar, participar i gaudir dels jocs i les 
activitats físiques respectant les normes i els 
companys. 



 

 

temps lleure  Col·laborar en els jocs col·lectius mostrant 

respecte i responsabilitat. 

Coopera i s’esforça en les activitats físiques 

mostrant un actitud positiva vers els 

companys/es. 

Actuar d’acord amb valors com l’esforç 
personal i la cooperació en les activitats 
físiques mostrant respecte vers els 
companys/es. 

 


