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1aavaluació (del13/09/21 finsal22/12/21); 14setmanes.Lliuramentdenotes: 22de
desembre. 
Continguts 
Criterisd
 ’avaluació. 

BLOC2.ORGANITZACIÓBÀSICADEL

COSHUMÀ 
L’organitzaciógeneraldelcoshumà:
1.
Interpretarelfuncionamentdelcoshumàcom
cèl·lules,teixits,òrgans,sistemesiaparells  elresultatdelaintegracióanatòmicaifuncionaldels

elementsqueconformenelsdiferentsnivellsenquè
s’organitza,queelcaracteritzencomunaunitat
estructuralifuncional 
BLOC4.ELSISTEMA

CARDIOPULMONAR 

Adaptaciócardiovascularirespiratòriaa
1.Identificarelpaperdelsistemacardiopulmonaren
l’exercici 
elrendimentdelesactivitatsfísiques 
2.Relacionarelsistemacardiopulmonaramblasaluti
reconèixerhàbitsicostums 
saludablesperalsistemacardiorespiratori 

BLOC5.ELSISTEMAD’APORTACIÓI

UTILITZACIÓDEL’ENERGIA 
1. Elmetabolismeenergètic 
1.Argumentarelsmecanismesenergèticsque
2. Reconeixementivaloraciódeles
intervenenenunaacciómotora 
causesmetabòliquesques’associena 2.Reconèixerelsprocessosdedigestióiabsorció
lafatigamuscular 
d’alimentsalimentsinutrientsiexplicar 
3. L’aparelldigestiuil’adaptació
lesestructuresorgàniquesquehiestanimplicades 
d’aquestal’exercicifísic 
3.Valorarelshàbitsnutricionalsqueincideixen
favorablementenlasalut 
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2aavaluació( del10/01/22finsal13/04/22);13setmanes.Lliuramentdenotes:13d’abril. 
Continguts 

Criterisd’avaluació 

BLOC6.ELSSISTEMESDE

COORDINACIÓIDEREGULACIÓ 
1. Descripcióiorganitzaciógeneraldel 1.Reconèixerelssistemesdecoordinacióiregulació
sistemanerviósiendocrí 
delc
 oshumàiespecificar-nel’estructurailafunció 
2. Descripciódelcontrolneuronali

endocrídelmoviment. 
BLOC3.ELSISTEMALOCOMOTOR 
1. Elsossos.Característiquesi
funcions. 
2. Lesarticulacions 
3. Elsmúsculsdelcoshumà.Tipusde
músculs. 
4. Lacontracciómuscular 
5. Principismecànicsdel’equilibri
postural. 
6. Descripciódelaposturacorporali
delpaperqueexerceixenla
prevenciódeleslesions. 





1.Reconèixerl’estructuraielfuncionamentdel
sistemalocomotorhumàen 
movimentspropisdelesactivitatsartístiquesiraonar
lesrelacionsfuncionalsque 
s’estableixenentrelespartsqueelcomponen 
2.Analitzarl’execuciódemovimentsaplicantels
principisanatòmicsfuncionals,lafisiologiamusculari
lesbasesdelabiomecànica,iestablintrelacions
raonades 
3.Valorarlacorreccióposturaliidentificarelsmals
hàbitsposturalsafidefer 
feinadeformaseguraievitarlesions 
4.Identificarleslesionsméscomunesdel’aparell
locomotorenlesactivitats 
artístiquesirelacionar-lesamblesprincipalscauses
quelesprovoquen 

3aavaluació(del25/04/22finsal23/06/22);9setmanes. 
Continguts 

Criterisd’avaluació 

BLOC1.LESCARACTERÍSTIQUESDEL

MOVIMENT 
1. Reconeixementdelscanvisquees
1.Analitzarelsmecanismesqueintervenenenuna
produeixenenl’aprenentatgemotor  acciómotora 
2. Dominimotoricorporaldesd’un
plantejamentprevial’acció
mitjançantelsmecanismesde
percepció,decisióiexecuciód’una
activitatmotriu 
BLOC7.EXPRESSIÓICOMUNICACIÓ

CORPORALS 
1. Valoraciódelacapacitatidelsusos 1.Reconèixerlescaracterístiquesprincipalsdela
expressiusicomunicatiusdelcos 
motricitathumanaielpaperqueaquestafaenel
desenvolupamentpersonalidelasocietat 
2.Identificarlesdiferentsaccionsquepermetena
l’ésserhumàsercapaçd’expressar-secorporalmenti
derelacionar-seambelseuentorn 
BLOC8.ELEMENTSCOMUNS 


ESTREBALLARÀATOTSELSBLOCS
ANTERIORSDEFORMATRANSVERSAL 
1. Utilització de les TIC per ampliar 1. Utilitzar les tecnologies de l’informació i la
els coneixements relacionats amb comunicació per millorar el propi procés
lesactivitatsquotidianes. 
d’aprenentatge,cercarfontsd’informacióadequadesi
2. Elaboració de presentacions en participar en entorns col·laboratius amb interessos
diferentssuportsmultimèdia. 
comuns. 
3. Selecció, organització i anàlisi 2. Aplicar destreses de recerca experimentals
d’informació científica relacionada senzilles i coherents amb els procediments de la
amblapràcticad’activitats. 
ciència i emprar-les en la resoluciódeproblemesque
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4. Recerca d’informació i anàlisi i
valoració
dels
resultats
de
recerques biomèdiques relacionades
amb l’anatomia, la fisiologia, la
nutricióilabiomecànica. 
5. Elaboració i posada en pràctica de
feinesengrup. 
6. Valoraciódelsaspectesdelarelació
enlafeinaenequip. 

tractendelfuncionamentdelcoshumàilasalut. 
3. Demostrar, de manera activa, motivació, interès i
capacitatperferfeinaengrupiperassumirtasquesi
responsabilitats. 


Instrumentsd
 ’avaluació 

Criterid
 eq
 ualificació 
( %d
 elan
 ota)
60%d
 elan
 ota 

● Provese scritesi/oo
 rals( 2o
 3
 p
 era valuació) 
●
●
●
●
●
●

Treballsp
 roposatsp
 erf era c asa 
Activitatsd
 ’aulaindividualsie np
 etitg rup 
Intervencionsa c lasse 
Informesd
 ’activitatsc omplementàries 
Quadernd
 ec lasse( id
 elaboratori) 
Actitude nversl’assignatura 




40%d
 elan
 ota 




Observacions( procedimentsia ctitudsg eneralsp
 era t ote
 lc urs): 

Pere xemple:E scripturaa
 mblletrac laraillegible;p
 resentaciód
 elst reballsid
 euresd
 ’unam
 anera
claraio
 rdenada;r ealitzaciód
 eleslectureso
 bligatòries;a
 tenciód
 urantlese xplicacions;
presentaciód
 elst reballse ld
 iaa
 ssenyalat.... 
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