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Dimarts 13 d’Abril - SSTT i Consell Esportiu del Tarragonès



1. QUÈ ENTENEM PER AUTOREGULACIÓ
2. QUÈ IMPLICA (CANVIS, DECISIONS…) 

POTENCIAR L’AUTOREGULACIÓ A L’AULA  

5’



➢ Avaluant (regulant) més 
i qualificant només 
quan calgui.

➢ Quan l'alumne està 
preparat i podrà tenir 
èxit.

➢ Al final del procés per 
comprovar el grau 
d'assoliment.

➢ Assegurant-se que els 
alumnes han participat 
i s'han fet seus els 
criteris de qualitat.

@RosaSensatAxA

FUNCIONS DE L’AVALUACIÓ





1. Cada equip selecciona un curs, un criteri d’avaluació i una 
competència

1r ESO
16. Realitzar activitats amb suport musical mostrant respecte per les diferències individuals. 
(C8)

2n ESO
9. Mostrar actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en els esports i jocs col·lectius. (C4)

3r ESO
12. Posar en pràctica activitats en el medi natural, utilitzant l’equipament, eines i tècniques 
d’orientació adequats. (C6)

4t ESO
5. Executar exercicis de condicionament físic (fitnes) amb correcció postural. (C1)



2. Cada equip anota les seves decisions en els documents 
compartits equips 

● Objectius = https://docs.google.com/document/d/1tfIRo-sH-4mw6COW6MtXqzXQr2OtNvvcU66JmC50oz8/edit?usp=sharing
● Planificació= https://docs.google.com/document/d/1iIfCskjrc5wdF18tRo09uh5wxZt65m6LjBS2iN1Bpc4/edit?usp=sharing
● Criteris = https://docs.google.com/document/d/1PwrTC8j6dAVZT8LIJ7EQPhJhRoEtLk9ZqXDLEpqbM48/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1tfIRo-sH-4mw6COW6MtXqzXQr2OtNvvcU66JmC50oz8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iIfCskjrc5wdF18tRo09uh5wxZt65m6LjBS2iN1Bpc4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PwrTC8j6dAVZT8LIJ7EQPhJhRoEtLk9ZqXDLEpqbM48/edit?usp=sharing


3. Cada equip fa un retorn de les seves conclusions i rep un 
feedback dels companys/es

Tempos:
1- Treball en equips (sales): 35’ 
2- Feedback (sala gran):  45’ (10’ per equip + 5’ feedback dues estrelles i un 
desig)

● Objectius (Equip Planificar els dona feedback)
● Planificar (Equip Criteris els dona feedback)
● Criteris (Equip Objectius els dona feedback)



TANCAMENT: One minute paper 
Reflexiona i escriu durant un minut sobre algunes de les següents qüestions:

❏ Què he après durant la sessió d’avui?

❏ El que encara no tinc clar és …

❏ Allò que m’agradaria provar a l’aula és...

http://www.youtube.com/watch?v=9_R3_CThc38


“De l’aprendre fent a l’aprendre pensant 
sobre el que fem”  Héctor Ruiz

                                                                Héctor Ruiz, 2019

Seguirem aprenent plegats/des



Moltes gràcies
Sites #EFteam: 

https://sites.google.com/view/efteam/home

https://sites.google.com/view/efteam/home

