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PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ
El procés d’avaluació consta de les fases següents:

AVALUACIÓ INICIAL



Test de proves d’habilitats i destreses bàsiques ( equilibris, salts, girs i
desplaçaments)
Preguntes orals d’esquema corporal.

AVALUACIÓ FORMATIVA
Durant cada trimestre avaluem el procés d’aprenentatge de l’alumne/a a través de:


El treball personal de l’alumne/a durant el trimestre



Esforç i actitud durant el desenvolupament de les classes.



Petit treball individual o en grup( en les trimestres que sigui necessari) en la
qual s’hagi d’aplicar els continguts treballats durant el trimestre.



Realització d’una sèrie de proves físiques, coordinatives i d’expressió
corporal.

L’avaluació final del trimestre serà la suma ponderada del resultat obtingut per
a cadascun dels blocs de continguts que es plasmarà en una nota numèrica d’acord
amb el següent barem:

AVALUACIÓ FINAL
La nota final es calcula fent la mitjana de les notes de les avaluacions del curs.
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ACTIVITAT FÍSICA
HÀBITS SALUDABLES
EXPRESSIÓ I
COMUNICACIÓ
CORPORAL
JOC I LLEURE

1r Trimestre
40%
30%
-

2n Trimestre
40%
30%
-

3r Trimestre
70%

30%

30%

30%
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Orientar-se a l’espai en relació a la posició de persones i d’objectes
utilitzant les nocions topològiques.



Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les
possibilitats i limitacions corporals i de moviment.



Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma
diversa mitjançant un moviment corporal coordinat.



Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic
per a la salut, mostrant interès per la cura del propi cos.



Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les corporalment.



Representar emocions i històries reals o imaginàries utilitzant els
recursos expressius del cos.



Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i
respecte de les normes.



Participar de forma activa i amb esforç en activitats diverses,
individuals i en grup, mostrant una actitud d’acceptació vers els
companys.
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