
Nivell 1 Marxa nòrdica – Bloc específic 

NORMATIVA D’AVALUACIÓ 

Per superar el bloc específic del primer nivell de marxa nòrdica és necessari aprovar 

l’avaluació teòrica, la pràctica, els treballs i haver complert amb l’assistència obligatòria.  

El bloc està dividit en cinc àrees que cal aprovar individualment de la següent manera: 

  Avaluació 
teòrica 

Avaluació 
pràctica 

Entrega 

Àrea 1. Fonaments de la marxa nòrdica X   

Àrea 2. Formació tècnica i metodològica de 
l’ensenyament de la marxa nòrdica 

X  X 

Àrea 3. Conducció en activitats de marxa 
nòrdica 

X X X 

Àrea 4. Medi físic i humà X   

Àrea 5. La marxa nòrdica a nivell federatiu. Els 
elements de promoció esportiva de marxa 
nòrdica 

X  X 

 

ASSISTÈNCIA: 

L’assistència a les sortides pràctiques és obligatòria.  

L’assistència en les sessions teòriques és obligatòria, permetent-se l’absència fins al 20 

%. En cas de faltar més del 40 % es perdrà tota opció d’avaluació i s’haurà de repetir el 

curs. 

En cas de faltar entre un 20 i 40 % d’alguna de les àrees, caldrà que l’alumne tingui 

una qualificació superior a 6 sobre 10 en les preguntes corresponents a les mateixes. 

L’assistència a les avaluacions és obligatòria  

AVALUACIÓ ORDINÀRIA  

De 9 a 14 h. Avaluació pràctica. Sortida avaluativa de conducció de grups. 

En cas de no superar-la caldrà recuperar-la a l’avaluació extraordinària.  

De 16 a 20 h. Avaluació teòrica. Cada àrea s’avaluarà individualment, caldrà aprovar-

les totes per superar el bloc. En cas de no superar-ne alguna es podrà recuperar aquella 

àrea en concret a l’avaluació extraordinària 

 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA  

 

En cas de no haver superat o entregat algun dels treballs en el termini establert, es podrà 

entregar a l’avaluació extraordinària. L’alumne no serà apte del bloc fins a la data 
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l’avaluació extraordinària (en cas de ser avaluat positivament), per tant, no podrà 

inscriure’s al bloc comú fins aleshores.  

No superar l’avaluació extraordinària implica haver de repetir el bloc.  

 

 

 

 


