
Avaluació formadora
•Permet a l’alumne autorrgular-se

•Proporciona autonomia

•Relacionatda amb l’autoavaluació i 

coavaluació

•Criteris d’avaluació variats encaminats 

al procés d’aprenentatge

Organització dels alumnes
Grups reduïts

Combinació d’agrupaments: 

individual, grups mitjans i grup

classe

Problemàtica social

Infància Adultesa

“Fes salut, guanya vida” Projecte d’Eduació Física a 

1r de batxillerat basat en l’Autogestió
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•Autogestió com a proposta

curricular

•Metodologia activa i

participativa

•Pedagogia crítica
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Hiperglucèmia

Sobrepès

Obesitat

Qualitat de vida

Morbimortalitat

Autoestima

Inactivitat

L’educació física, eina preventiva
Objectius

•Prevenció primària:

•Autonomia en la planificació, gestió i 

pràctica d’activitat física

•Competència en l’ocupació activa del 

temps de lleure

•Competència en l’adquisició d’un 

estil de vida saludable

Continguts

•Salut i estil de vida

•Hàbits saludables: AF i alimentació

•Treball en equip

•Autogestió

•Activitats recreatives i lleure

•Organització d’AF

•Organització d’esdeveniments

Activitats
•Activitats presencials: jocs

reflexius

•Treball autònom guiat: Escenes

•Treball guiat en petit grup:

responsabilitats

•Activitats individuals de treball

autònom: pla d’AF i dieta

Conclusions
Promoció de salut  des de l’Educació 

Física

Experiències prèvies amb resultats 

positius

Canvi educatiu: 

Oportunitat i responsabilitat del 

professorat

Autogestió com a via per aconseguir 

l’autonomia de l’alumnat

Eslògans

Faig salut, guanyo vida

Faig i aprenc

•Perspectiva holística

•Resolució de problemes:

estils G i H

•Treball autònom

•Facebook

Metodologia i Procediments

Instruments d’avaluació

EF
Promoció
d’hàbits
saludables
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