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  Competències bàsiques de l’educació física a primària 
  Objectius que l’alumnat ha d’assolir al final de l’etapa de l’educació primària

Continguts del document

DIMENSIONS

Agrupació de 
competències 
segons la seva 

afinitat

CONTINGUTS ORIENTACIONS 
METODOLÒGIQUES

ORIENTACIONS 
AVALUACIÓ

Objectes 
d’aprenentatge 

combinats i 
contextualitzats

Criteris per a 
dissenyar 
activitats 

d’aprenentatge

Indicacions per a 
l’avaluació del 
procés d’E-A

Activitat  

física

1. Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats 
físiques. 
2. Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la 
realització d’activitats físiques.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/
primaria/ambit-educacio-fisica/

Hàbits 

saludables

Expressió i 

comunicació 

corporal

Joc motor 

i temps de 

lleure

3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la 
vida quotidiana. 
4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós 
per a la salut.

5. Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos 
expressius del propi cos. 
6. Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació 
corporal per afavorir la relació amb els altres.

7. Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se 
respectuós amb les normes i els companys. 
8. Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una 
forma d’ocupació del temps de lleure.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-educacio-fisica/


Desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física 

Dimensió activitat física
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Competències 

1. Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques. 
2. Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats físiques.

Definició 

Activitat física és tot tipus de moviment 
corporal humà que contribueix a conèixer, 
desenvolupar i enfortir el cos i a 
proporcionar beneficis per a la  
salut i el benestar.

Orientacions metodològiques  

 Les situacions motrius han de ser riques i  
variades. 
 Assolibles per l’alumnat. 
 Propostes inclusives. 
 Situacions d’aprenentatge on l’alumnat    
prengui decisions, amb   enfocaments 
amplis i que possibilitin diversitat de 
respostes. 
 Exigir a cadascú el màxim de les seves 
possibilitats. 
…

 Orientacions per a l’avaluació 

 Activitats obertes i variades. 
 Compartir amb l’alumnat els criteris d’èxit. 
 Les activitats han d’estimular la superació i 
millora personal. 
 Els indicadors es formulen com a conductes 
observables. 
 …

1

2

3

4

 Instruments d’avaluació 

 Rúbrica. 
 Taula d’observació. 
 Simulacions. 
 Blog fet per l’alumnat que reculli  
articles, reflexions, vídeos, etc. 
Full d’autoavaluació i coavaluació. 
 Diana d’avaluació. 
Carpeta d’aprenentatge. 
… 



3 Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Orientacions per a l'avaluació 

 Per avaluar l’adquisició d’ hàbits 
saludables caldrà avaluar el procés. 
 Incloure les famílies.  
 Proposar activitats que comprovin el 
coneixement de què disposa l’alumne  

   entre la pràctica de l’activitat física i 
   els beneficis per a la salut. 

… 

Definició 

Els hàbits saludables són un conjunt 
d’actituds i  maneres de fer relacionats 
amb la higiene, la postura, 
l’alimentació, el descans i la pràctica 
d’activitat física que es posen en 
pràctica de manera regular i que 
perduren en el temps.

Competències 

3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana. 
4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut.

Orientacions metodològiques 

 El docent com a referent quant a 
l’actitud, els hàbits saludables i la 
vestimenta adequada. 
 L’escola com a model de salut integral 
a través de l’ús de metodologies i 
activitats variades. 
 Incidir sobre l’alimentació saludable, la  
hidratació, la pràctica d’activitat física, 
els hàbits higiènics, etc. 
 Dinamitzar la pràctica d’activitat física 
en altres moments (esbarjo, migdia…) 
…

Desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física 

Dimensió hàbits saludables

1

2

3

4

 Instruments d’avaluació 

 Rúbrica. 
 Taula d’observació. 
 Simulacions. 
 Blog fet per l’alumnat que reculli  
articles, reflexions, vídeos, etc. 
 Full d’autoavaluació i coavaluació. 
 Diana d’avaluació. 
 Carpeta d’aprenentatge. 
… 
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Definició 

El cos és una excel·lent eina de 
comunicació i expressió. Els infants 
s’expressen, mostren emocions i es 
relacionen amb els altres de manera 
espontània amb el seu cos.

Orientacions metodològiques 

 Potenciar al màxim la creativitat i la 
imaginació de l’alumnat. 
 Facilitar escenaris on poder 
exterioritzar emocions i sentiments. 
 Organitzar l’alumnat en grups 
heterogenis i estables per afavorir les 
relacions interpersonals. 
 Activitats variades a partir 
d’estímuls sensorials diversos i 
materials diferents. 
…

Orientacions per a l’avaluació 

 Avaluar el procés i l’actitud, no 
només el resultat. 
 Donar valor als recursos expressius 
de què disposa l’alumnat. 
 En fases inicials evitar l’exhibició i 
treballar en petits grups. 
… 

Competències 

5. Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos.  
6. Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació 
amb els altres.

Desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física 

Dimensió expressió i comunicació corporal

1

4

3

2

 Instruments d’avaluació 

 Rúbrica. 
 Taula d’observació. 
 Simulacions. 
 Blog fet per l’alumnat que 
reculli  articles, reflexions, 
vídeos, etc. 
 Full d’autoavaluació i 
coavaluació. 
 Diana d’avaluació. 
 Carpeta d’aprenentatge. 
… 



Competències 

7. Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els 
companys. 
8. Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure.
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Definició 

El joc motor és un instrument per a la 
socialització a través del desenvolupament 
d’hàbits socials interpersonals, el 
descobriment i l’exploració de l’entorn. El 
temps de lleure ha d’esdevenir un escenari 
on poder interactuar i participar de l’activitat 
social.

Orientacions metodològiques 

 Facilitar la participació de l’alumnat en 
jocs cooperatius i competitius. 
 Fugir de normes que excloguin 
participants del joc. 
 Potenciar les estones de gestió 
autònoma del joc per part de l’alumnat. 
 Activitats en espais i associacions de 
l’entorn més proper. 
 Experimentar esports adaptats i jocs 
alternatius. 
…

Orientacions per a l’avaluació  

 Plantejar activitats on poder observar la 
capacitat de participació activa en el joc 
de l’alumnat, la cooperació amb els 
companys, el respecte envers les normes 
i la capacitat de resoldre conflictes. 
 Facilitar espais de reflexió sobre què han 
après. 
 … 

Desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física 

Dimensió joc motor i temps de lleure

3

2

1

4

 Instruments d’avaluació 

 Rúbrica. 
 Taula d’observació. 
 Simulacions. 
 Blog fet per l’alumnat que reculli  
articles, reflexions, vídeos, etc. 
 Full d’autoavaluació i 
coavaluació. 
 Diana d’avaluació. 
 Carpeta d’aprenentatge. 
… 


