
PROVES GESO 
 
 
CONTINGUTS 
 
FEM SALUT IV  
 
CONDICIÓ FÍSICA I SALUT 
 
-Realització de l’escalfament general i específic  segons l’activitat a realitzar. 
 
-Valoració de l’escalfament com a prevenció de lesions. 
 
-Reconeixement del treball de resistència aeròbica, de flexibilitat i de força 
resistència sobre l’estat de salut: efectes beneficiosos, riscos i prevenció. 
 
-Aplicació dels sistemes d’entrenament de les qualitats físiques (resistència, 
força, flexibilitat i velocitat) en general, adaptant-los a les característiques i 
nivell físic dels alumnes. 
 
-Planificació autònoma de l’activitat física a partir de pautes bàsiques de com 
entrenar-la correctament sense risc per a la salut i identificar característiques 
de l’entrenament correctes o incorrectes quan l’alumne es troba en una situació 
real d’entrenament (gimnàs, club, o fins i tot lliure). 
 
-Aplicació de les normes bàsiques de seguretat i prevenció de riscos abans, 
durant i després de la realització d’activitat física. 
 
-Reconeixement de les actuacions bàsiques a prendre davant un contratemps o 
una lesió durant la pràctica d’activitat física. 
 
-Valoració dels efectes negatius de determinats hàbits sobre la condició física i 
la  salut. Actitud crítica envers aquests hàbits. 
 
-Valoració de la respiració i la relaxació de forma global, segmentària,  i al 
mateix temps que l’alumne aprengui a realitzar els exercicis de forma autònoma 
al servei d’una millora en la qualitat de vida.  
 
JOCS I ESPORTS 
 
-Planificació de jocs i esports individuals, d’adversari i col·lectius, d’oci i 
recreació. 
 
-Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels fonaments tècnics i 
reglamentaris d’un esport individual (atletisme: salts i llançaments) i d’un esport 
d’adversari (bàdminton). 
 
-Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels fonaments tècnics, 
tàctics i reglamentaris d’ esports col·lectius com el bàsquet, handbol, voleibol i 
futbol. 



 
 
-Participació en la planificació i organització de campionats en que s’utilitzin 
sistemes de puntuació que potenciïn les actituds, valors i respecte de les 
normes. 
 
-Valoració dels jocs i esports com a activitats d’oci i temps de lleure. 
 
EXPRESSIÓ CORPORAL  
 
-Creació de composicions coreogràfiques de grup amb el suport d’una 
estructura musical, incloent els elements: temps, espai i intensitat. 
 
ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL 
 
-Planificació  d’activitats en el medi natural per a la millora de la condició física. 
 
-Presa de consciència de l ’impacte que tenen certes activitats físiques sobre 
l’entorn. 
 
-Valoració de la relació entre l’activitat física, la salut i el medi natural. 
 
-Cerca d’informació sobre l ’indret on es vol realitzar la sortida i l’itinerari. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
-Planificar escalfaments autònoms per a una activitat concreta de condició 
física. 
 
-Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, a partir 
del coneixement de sistemes i mètodes d’entrenament. 
 

 Valoració del nivell inicial i final de les qualitats físiques bàsiques i 
orientades a la salut. 

 Valoració de la pràctica dels diferents sistemes i mètodes 
d’entrenament. 

-Elaboració d’un pla de treball per a la millora de la condició física. 
 Planificació d’una qualitat física. 

-Realitzar exercicis de condicionament  físic atenent a criteris de correcció 
postural  com a estratègia per a la prevenció de lesions i per obtenir millors 
resultats. Utilització de material el més variat possible per experimentar aquest 
tipus de treball amb tot un ventall de possibilitats. 
 

 Valoració de la pràctica d’exercicis de condicionament físic controlant 
la correcció postural per evitar possibles lesions, durant i després de 
la pràctica i al mateix temps obtenir millors resultats. 



-Organitzar activitats esportives individuals, col·lectives o d’adversari. 
 
-Organitzar torneigs o competicions esportives. 
 
-Participar de forma constructiva en la creació i realització de coreografies amb 
suport musical. 
 
-Utilitzar la respiració i la relaxació com a mètodes d’alliberament de tensions. 
 
-Planificar una activitat en el medi natural, seleccionant  l’equipament adient, 
seguint les normes bàsiques de seguretat i cercant informació significativa de la 
zona en relació amb les activitats a realitzar. 
 
 
PROVA  
 
-La prova a realitzar té una durada de 60 minuts i és de caire teòric. 
 

- Per tal de superar-la l‘alumnat ha de: 
 

1. Fer un exercici general o específic (segons s’indiqui) en el qual destaqui 
quin tipus de lesions es poden prevenir realitzant-lo. 

2. Elaboració d’un sistema d’entrenament d’una qualitat física tenint 
presents un seguit de pauses que se li indiqui (edat dels practicants, 
nivell de condició física...). 

3. Planificar un entrenament tenint presents bones pràctiques de l’exercici 
físic. 

4. Comentar quines són les actuacions bàsiques davant d’una lesió, que a 
la prova li serà especificada. 

5. Esmentar aspectes perjudicials per a la salut i per a la condició física. 
6. Elaborar activitats de jocs i esports d’adversari. 
7. Elaborar activitats d’esports individuals. 
8. elaborar activitats d’esports col.lectius. 
9. Elaborar activitats de jocs i esports d’oci i recreatius. 
10. Organitzar un campionat d’un joc o esport individual, d’adversari, 

col.lectiu o d’oci i recreació fomentant la participació de tothom. 
 
 


