
 

 
 

 

ADAPTACIÓ PROGRAMACIÓ AFD32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot seguint la resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 i 18 d’abril de                

2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa             

de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària             

obligatòria i de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2019-2020, s’han de modificar les                

programacions docents per al període que resta del curs 2019-20 atenent les dificultats per              

mantenir la seqüència de continguts per a cada curs derivades de la suspensió de les activitats                

lectives presencials. 

 

 



 
Mòdul: Condicionament físic a l’aigua 
 

 
2. Criteris d’avaluació i qualificació tercer trimestre. 
 

Donada la nova situació, i d’acord amb les instruccions de Conselleria, els alumnes hauran de 
realitzar les tasques de manera virtual i aquestes serviran per mantenir, recuperar o pujar la 
mitjana de les dues avaluacions passades. 

Els alumnes han de complir amb les competències clau del mòdul d’acord al que marca el 
currículum. Aquestes competències seran treballades setmanalment i avaluades amb un màxim 
de 2 punts sobre la nota final de la primera i la segona avaluació. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Mòdul: Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical 

 
2. Criteris d’avaluació i qualificació tercer trimestre. 

Donada la nova situació, i d’acord amb les instruccions de Conselleria, els alumnes hauran de 
realitzar les tasques de manera virtual i aquestes serviran per mantenir, recuperar o pujar la 
mitjana de les dues avaluacions passades. 

Els alumnes han de complir amb les competències clau del mòdul d’acord al que marca el 
currículum. Aquestes competències seran treballades setmanalment i avaluades amb un màxim 
de 2 punts sobre la nota final de la primera i la segona avaluació. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Mòdul: Fitnes en sala d’entrenament polivalent 

 
 
2. Criteris d’avaluació i qualificació tercer trimestre. 

Donada la nova situació, i d’acord amb les instruccions de Conselleria, els alumnes hauran de               
realitzar les tasques de manera virtual i aquestes serviran per mantenir, recuperar o pujar la               
mitjana de les dues avaluacions passades. 

Els alumnes han d’assolir les competències clau essencials del mòdul d’acord al que marca el               
currículum i que no s'han assolit en les dues primeres avaluacions. Aquestes competències seran              
treballades setmanalment i avaluades amb un màxim de 2 punts sobre la nota final de la primera i                  
la segona avaluació. 
 

Mitjançant l’instrument d’avaluació que es troba a continuació, es podrà realitzar una avaluació             
sobre l’assoliment que ha fet l’alumnat de las capacitats terminals. 

Competències i 
criteris de 

qualificació 

Grau d’assoliment 

Baix (fins 0.75 punts) Adequat (fins 1.25 punts) Bo (fins 2 punts) 

h (40%) 
k (40%) 

No seqüencia els 
exercicis de les 

sessions o activitats de 
condicionament físic 

en sala d'entrenament 
polivalent respectant 

els objectius i la 
dinàmica de la 

intensitat en les fases 
de les sessions 

Seqüencia els exercicis 
de les sessions o 

activitats de 
condicionament físic en 

sala d'entrenament 
polivalent respectant els 
objectius i la dinàmica de 
la intensitat en les fases 

de les sessions 

Dissenya i seqüencia els 
exercicis de les sessions 

o activitats de 
condicionament físic en 

sala d'entrenament 
polivalent per a tot tipus 

de participants, 
respectant els objectius i 

la dinàmica de la 
intensitat en les fases de 

les sessions. 

n (20%) No organitza el treball 
dels tècnics que 
intervenen en els 
esdeveniments de 

condicionament físic 

Organitza el treball dels 
tècnics que intervenen 
en els esdeveniments i 

programes de 
condicionament físic 

Coordinar el treball dels 
tècnics que intervenen en 

els esdeveniments i 
programes de 

condicionament físic, 
organitzant-los en funció 

de les activitats. 

 



 
Mòdul: Habilitats socials 

 
2. Criteris d’avaluació i qualificació tercer trimestre.  

Donada la nova situació, i d’acord amb les instruccions de Conselleria, els alumnes hauran de               
realitzar les tasques de manera virtual i aquestes serviran per mantenir o pujar la mitjana de les                 
dues avaluacions passades. 

Els alumnes han d’assolir les competències clau essencials del mòdul d’acord al que marca el               
currículum. Aquestes competències seran treballades setmanalment i avaluades amb un màxim           
de 2 punts sobre la nota final de la primera i la segona avaluació. 
 

CP O Resultats 
d’aprenentatge

Criteris d’avaluació 

k 
l 
m 
 

 
m 
n 
ñ 

1.Dinamitza el 
treball del grup, 
aplicant les 
tècniques 
adequades i 
justificant la seva 
selecció en funció 
de les 
característiques, 
situació i objectius 
del grup. 

  

1.a. Descriu els elements bàsics d'un grup, la seva estructura i dinàmica així com 
els factors que poden modificar-les. 

1.b. Analitza i selecciona les diferents tècniques d’agrupació, dinamització i 
funcionament de grups. (*) 

1.c. Explica els avantatges del treball en equip davant la individualitat. 
1.d. Diferencia els diversos rols que poden donar-se en un grup i les relacions 
entre ells. 

1.e. Identifica les principals barreres de comunicació grupal. 
1.f. Planteja diferents estratègies d’actuació per aprofitar la funció de lideratge i 
els rols en l'estructura i funcionament del grup. 

1.h.Defineix el repartiment de tasques com a procediment per al treball grup. 
1.i. Valora la importància d'una actitud tolerant i d'empatia per aconseguir la 
confiança del grup. 

1.k. Respecta les opinions diferents a la pròpia i els acords de grup. 
1.m. Identifica els factors de cohesió, comunicació i motivació en el grup. 



  n o 2. Condueix 
reunions analitzant 
les diferents 
formes o estils 
d’intervenció i 
d’organització en 
funció de les 
característiques 
dels destinataris i 
el context. 

2.a.Descriu els diferents tipus i funcions de les reunions. 
2.b.Descriu les etapes del desenvolupament d'una reunió. 
2.c.Aplica tècniques de moderació de reunions, justificant-les. 
2.d.Demostra la importància de la capacitat d'exposar idees de manera clara i 
concisa. 
2.e.Descriu els factors de risc, els sabotatges possibles d'una reunió, justificant les 
estratègies de resolució. 
2.f.Valora la necessitat d'una informació bona i diversa en la convocatòria de 
reunions. 
2.g.Descriu la importància de la motivació i de les estratègies emprades, per 
aconseguir la participació a les reunions. 
2.h. Descriu altres tècniques de discussió i intercanvi d’informació. (*) 
2.i.Aplica tècniques de recollida d'informació i avaluació de resultats d'una reunió. 
(*) 

k 
l 
m 
n 

m 
n 
ñ 
o 

3. Implementació 
d'estratègies de 
gestió de conflictes 
i presa de 
decisions. 

3.b.Respecta les opinions dels altres respecte a les possibles vies de solució de 
problemes i conflictes. 
3.c.Aplica correctament tècniques de mediació i negociació. 
3.e.Planifica la tasca de presa de decisions i l'autoavaluació del procés. 
3.f.Valora la importància de l'intercanvi comunicatiu a la presa de decisions. 

  

El criteris de qualificació dels Resultats d’Aprenentatge vinculats amb les competències 
professionals es: 

·       RA 1 = 50 % 

·       RA 2 = 25 % 

·       RA 3 = 25 % 

 
  



 

Mòdul: Valoració de la condició física i intervenció en accidents 

 
2. Criteris d’avaluació i qualificació tercer trimestre. 
 

Resultats d´aprenentatge i criteris d´avaluació  

Relaciona els nivells d'intensitat de l'exercici físic amb les adaptacions fisiològiques           
dels sistemes cardiorespiratori i de regulació, analitzant el comportament dels          
mateixos. 

● Identifica i explica la fisiologia dels sistemes cardio respiratori i de regulació indicant les              
interaccions entre les estructures que els integren i la seva repercussió en el rendiment              
físic. 

● Descriu els mecanismes d'adaptació funcional a l'esforç físic dels sistemes cardio           
respiratori i de regulació. 

● Descriu els efectes de la pràctica sistematitzada d'exercici físic sobre els elements            
estructurals i funcionals dels sistemes cardiorespiratori i de regulació. 

●  

Elabora i executa programes de condicionament físic bàsic, aplicant els fonaments           
dels diferents sistemes de millora de les capacitats físiques bàsiques. 

● Descriu l'evolució de les capacitats físiques i perceptiu motrius en funció de l'edat, així com               
la seva relació amb el gènere. 

● Descriu els diferents mètodes per al desenvolupament de les capacitats físiques           
perceptiu-motrius. 

● Demonstra i executa exercicis bàsics de condicionament físic i de millora de les capacitats              
perceptiu-motrius. 

 
 
 
 
Realitza proves de determinació de la condició física i biològica, adequades als paràmetres              

que s'avaluaran, aplicant els protocols de cada una d'elles i en condicions de seguretat 

● Confecciona una bateria de proves d'aptitud física i biològica adaptada a un perfil d'usuari i               
als mitjans disponibles i tenint en compte les condicions en les quals cada una d'elles és                
contraindicat. 

● Presa de decisions per a la selecció d’exercicis i tests d’avaluació de la condició física més                
adequats a les característiques dels participants. 



Realitza la valoració inicial de l'assistència en una urgència, analitzant els riscos, els 
recursos disponibles i el tipus d'ajuda necessària. 
 

● S'ha justificat la forma d'assegurar la zona i les maniobres necessàries per a 
accedir a la persona accidentada, proposant la millor forma d'accés identificant els            
possibles riscos. 

● S'han seguit les pautes d'actuació segons protocol, per a la valoració inicial d'una persona              
accidentada. 

● S'han identificat situacions de risc vital i s'han definit les actuacions que comporten. 
● S'han discriminat els casos o les circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir i les               

tècniques que no ha d'aplicar el primer intervinent de forma autònoma. 
● S'han determinat les prioritats d'actuació en funció de la gravetat i el tipus de lesions, i les                  

tècniques de primers auxilis que s'han d'aplicar. 
 
Donada la nova situació, i d’acord amb les instruccions  de Conselleria, els alumnes hauran de 
realitzar les tasques de manera virtual i aquestes serviran per mantenir, recuperar o pujar la 
mitjana de les dues avaluacions passades. MÁXIM 2 PUNTS 
Els alumnes han de complir amb les competències del mòdul d’acord al que marca el currículum. 
Aquestes competències seran treballades setmanalment i tendrán un pes a damunt la nota final de 
un 10% per tasca entregada a temps, corregida si cal i revisada. 
El % final d’aquest tercer trimestre serà: 
70% tasques i treballs específics. ( Formularis, mapes conceptuals. debats, pràctiques videos,  
20% Participació online de les activitats de classe 
10% Qüestionari final. 
Per realitzar el questionari final l’alumne haurà d’haver entregat un mínim del 80% de les tasques. 
Els alumnes superaran  el mòdul quan la seva qualificació sigui igual o superior a 5. 
 
 
 
 
2.1. Criteris de Recuperació  
L´alumnat que no ha superat qualque avaluació anterior , es farà un reforç individual a la tercera 
avaluació i faran tasques de seguiment per poder superar els mínims establerts a l'apartat anterior. 
 
 
 
 


