Valoració de la
condició física:
PROVES FÍSIQUES

EDUCACIÓ FÍSICA
Quin nivell físic tinc ?

1. LES QUALITATS FÍSIQUES i QUALITATS PSICOMOTORES
RESISTÈNCIA: s’avalua en quina mesura el cos humà és capaç
d’ aguantar esforços durant un període llarg de temps (caminant,
corrent, nedant, anant en bicicleta, etc). Perquè això sigui possible
cal que l’aparell cardiovascular transporti als músculs el màxim
oxigen possible.
FORÇA: s’avalua en quina mesura el cos humà és capaç de
vèncer càrregues i pesos, començant pel pes del propi cos (fent
abdominals, aixecant pesos, portant càrregues, etc). Perquè això
sigui possible cal que la musculatura corporal estigui prou
desenvolupada i enfortida.
FLEXIBILITAT: s’avalua en quina mesura el cos humà pot
realitzar tots els seus moviments en la seva màxima amplitud i
extensió. Perquè això sigui possible cal que les articulacions es
moguin de manera correcta i que els músculs s’estirin degudament.
VELOCITAT: s’avalua en quina mesura el cos humà és capaç
de realitzar moviments o desplaçar-se amb rapidesa. Per aconseguirho cal que el sistema nerviós sigui capaç d’enviar ordres per
reaccionar tan ràpid com sigui possible.
Coordinació, Agilitat
qualitats psicomotores.
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Equilibri:

són

les

anomenades

COORDINACIÓ: qualitat que ens permet realitzar un moviment de

manera correcta i precisa.
AGILITAT: és la qualitat que fa que poguem fer moviments combinats,

amb canvis de direcció i de sentit constants, de la manera més ràpida
i precisa.
EQUILIBRI: qualitat que ens permet mantenir una posició estàtica o en

moviment.
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2. TEST i PROVES FÍSIQUES

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4r ESO

1r Batx

En 30’’

En 1 minut

En 1 minut

En 1 minut

En 1 minut

POTENCIA DE
CAMES

Salt horitzontal
de parat

Salt horitzontal
de parat

Salt horitzontal
de parat

Salt horitzontal
de parat

Salt al banc en
30seg.

FORÇA DE BRAÇOS

Llançament
assegut 3 kg

Llançament
assegut 3 kg

Llançament
d’esquena 3 Kg.

Llançament
assegut 3 kg.

F-R a la barra

15m

15m

15 m.

30 m.

10 x 5 m

10 x 5 m

10 x 5 m

10 x 5 m

Cursa d’anada i
tornada

Caixó

Caixó

Caixó

Caixó

Caixó

12’ (6+6)

Cooper – 12’

Cooper – 12’

Balke- 15’

Course Navette

Nº salts en 1
minut

Nº salts en 1
minut

Nº salts en 1
minut

Nº salts en 1
minut

Nº salts en 1 minut

ABDOMINALS

VELOCITAT
AGILITAT

FLEXIBILITAT

RESISTÈNCIA

SALTAR CORDA
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