
 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA GRADACIÓ DEL NIVELL D’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA CONTINGUTS CLAUS 

ACTIVITAT 
FÍSICA 

SALUDABLE 

Competència 1. Aplicar un pla de treball de millora o 
manteniment de la condició física individual amb 
relació a la salut. 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 CC1. Qualitats físiques.  
CC2. La sessió i el pla de treball. 1.1. Portar a terme un pla de 

treball general per al 
manteniment  o millora de la 
condició física. 

1.2. Portar a terme un pla de 
treball específic per a la 
millora de la condició física 

1.3. Elaborar i portar a terme un pla 
de treball específic per a la millora de 
la condició física, adaptat a les 
característiques individuals  i de 
l’entorn.   

Competència 2. Valorar els efectes d’un estil de vida 
actiu a partir de la integració d’hàbits saludables en la 
pràctica d’activitat física. 

2.1. Identificar i conèixer les 
conductes de risc per a la salut en 
la pràctica d’activitat física i 
seguir els hàbits que les 
prevenen. 

2.2. Seguir els hàbits 
saludables de la pràctica 
d’activitat física i relacionar-
los amb els efectes 
beneficiosos i perjudicials 
dels diferents estils de vida. 

2.3. Seguir hàbits saludables de la 
pràctica d’activitat física, valorar-los 
críticament i relacionar-los de manera 
raonada amb els efectes beneficiosos 
i perjudicials dels diferents estils de 
vida. 

CC1. Qualitats físiques.  
CC2. La sessió i el pla de treball.  
CC3. Hàbits de salut.  
CC4. Estereotips del cos i de gènere 
en els mitjans de comunicació.  
CCD25. Ergonomia: salut física. 

ESPORT 

Competència 3.  Aplicar de manera eficaç les 
tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports. 

3.1. Aplicar eficaçment tècniques 
i tàctiques bàsiques dels esports 
en situacions senzilles. 

3.2. Aplicar eficaçment 
tècniques i tàctiques 
bàsiques de l’esport en 
situacions complexes 

3.3. Aplicar eficaçment tècniques i 
tàctiques dels esports en situacions 
reals de competició. 

CC5. Esports individuals. 
CC6. Esports d’adversari.  
CC7. Esports col·lectius. 

Competència 4. Posar en pràctica els valors propis de 
l’esport en situació de competició. 

 CC5 / CC6 / CC7 
CC8. Valors i contravalors de la 
societat aplicats a l’esport.  
CC13. Esport i gènere  

ACTIVITAT 
FÍSICA I TEMPS 

DE LLEURE 

Competència 5. Gaudir amb la pràctica d’activitats 
físiques recreatives, amb una atenció especial a les que 
es realitzen en el medi natural. 

 CC8 / CC13 
CC9. Activitats en el medi natural. 
CC10. Esport per a tothom.  
 

Competència 6. Planificar i organitzar activitats en 
grup amb finalitat de lleure. 

6.1. Planificar i organitzar 
activitats  senzilles en temps de 
lleure tenint en compte els 
aspectes de seguretat propis de 
l’activitat 

6.2. Planificar i organitzar 
activitats  en temps de 
lleure, preveient els 
aspectes de seguretat de 
l’activitat. 

6.3. Planificar i organitzar activitats 
en temps de lleure, preveient i 
aplicant els aspectes de seguretat i 
de  control de l’activitat. 

CC8 / CC9 / CC10 / CC13 
CCD13. Fonts d’informació digital: 
selecció i valoració. 

EXPRESSIÓ I 
COMUNICACIÓ 

CORPORAL 

Competència 7. Utilitzar els recursos expressius del 
propi cos per a l’autoconeixement i per comunicar-se 
amb els altres. 

7.1. Utilitzar recursos expressius 
senzills del propi cos per a 
l’autoconeixement i comunicar 
idees, sentiments i emocions en 
situacions concretes. 

7.2. Utilitzar recursos 
expressius del propi cos per a 
l’autoconeixement i 
comunicar idees, sentiments 
i emocions en situacions 
diverses. 

7.3. Utilitzar recursos expressius del 
propi cos, de manera creativa i 
estètica per comunicar idees, 
sentiments i emocions. 

CC8 / CC13 
CC11. Comunicació i llenguatge 
corporal.  
CCD10. Llenguatge audiovisual: 
imatge fixa, so i vídeo. 

Competència 8. Utilitzar activitats amb suport 
musical, com a mitjà de relació social i integració 
comunitària. 

8.1. Participar en balls i danses 
col·lectius senzills, adaptant la 
seva execució a la dels companys 
i a la música. 

8.2. Participar en balls i 
danses col·lectius 
complexos, mostrant 
fluïdesa en els moviments de 
tot el cos. 

8.3. Compondre i executar 
coreografies col·lectives mostrant 
fluïdesa i originalitat en els 
moviments de tot el cos. 

CC8 / CC11 / CC13 
CC12. Ritme i moviment.  
CCD10. Llenguatge audiovisual: 
imatge fixa, so i vídeo. 


