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1. Introdución

.- Nº de grupos deste nivel no centro: 2

.- Características dos grupos:

- nº de alumnos/as: 16 e 22

- nº de alumnos/as que permanecen un ano máis no mesmo curso: 1

- Alumnado susceptible de contar con medidas de atención á diversidade: coordinado co DO.

.- Características das instalacións para desenvolver a materia nestes cursos: Ximansio , pistas exteriores, pavillón
municipal.

,- Lingua na que se imparte a materia en cada grupo: Lingua galega

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Adoptar  un  estilo  de  vida  activo  e
saudable,  seleccionando  e  incorporando
intencionalmente  act iv idades  f ís icas  e
deportivas nas rutinas diarias,  a  partir  dunha
análise  crítica  dos  modelos  corporais  e  do
rexeitamento  das  prácticas  que  carezan  de
base  científica  para  facer  un  uso  saudable  e
autónomo do seu tempo libre e así mellorar a
calidade de vida.

3 2-5 4 2-4

OBX2 - Adaptar, con progresiva autonomía na
súa  execución,  as  capacidades  f ís icas,
perceptivo-motrices e coordinativas, así  como
as habilidades e destrezas motrices, aplicando
procesos de percepción, decisión e execución
adecuados á lóxica interna e aos obxectivos de
diferentes  situacións  con dificultade variable,
para  resolver  situacións  de  carácter  motor
vinculadas  con  distintas  actividades  físicas
funcionais, deportivas, expresivas e recreativas
e  para  consolidar  actitudes  de  superación,
crecemento  e  resiliencia  ao  enfrontarse  a
desafíos físicos.

4-5 2-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 -  Compartir  espazos de práctica físico-
deportiva  con  independencia  das  diferenzas
culturais,  sociais,  de  xénero  e  de  habilidade,
priorizando o respecto entre os participantes e
as regras sobre os resultados, adoptando unha
act i tude  c r í t i ca  ante  comportamentos
antideportivos  ou  contrarios  á  convivencia  e
desenvolvendo  procesos  de  autorregulación
emocional  que  canalicen  o  fracaso  e  o  éxito
nestas  s i tuac ións,  para  contr ibu í r  con
progresiva autonomía ao entendemento social e
ao compromiso ético nos diferentes espazos nos
que se participa.

5 3 1-3-5 3

OBX4  -  Practicar,  analizar  e  valorar  distintas
manifestacións da cultura motriz aproveitando
as  posibilidades  e  recursos  expresivos  que
ofrecen o corpo e o movemento, profundando
nas consecuencias do deporte como fenómeno
social  e  analizando  criticamente  as  súas
manifestacións desde a perspectiva de xénero e
desde os intereses económico-políticos  que o
rodean, para alcanzar unha visión máis realista,
contextualizada  e  xusta  da  motricidade  no
marco das sociedades actuais.

3 2-3 1-2-3-4

OBX5  -  Adoptar  un  estilo  de  vida  sostible  e
ecosocialmente responsable aplicando medidas
de  seguridade  individuais  e  colectivas  na
práctica físico-deportiva segundo a contorna e
d e s e n v o l v e n d o  c o l a b o r a t i v a  e
cooperat ivamente  accións  de  servizo  á
comunidade vinculadas á actividade física e ao
deporte,  para  contr ibuír  act ivamente  á
conservación do medio natural e urbano.

5 4 1-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XCondición física, carreiras de
orientación e primeiros auxilios1 24CFbásicas. Adestramento. Orientación.

Primeiros auxilios RCP 34

Deportes individuais e baile
tradicional X2 24

Atletismo: lanzamentos. Actividades
ximnásticas. Expresión e baile tradicional
solto e agarrado

33

XDeportes colectivos e de
adversario3 22Baloncesto, floorball... Deportes de raqueta. 33
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Condición física, carreiras de orientación e primeiros auxilios

Duración

24

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

Manter 15 minutos de carreira sen
paradas regulando o propio esforzo

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e dosificación
do esforzo, alimentación saudable, educación
postural, relaxación e hixiene durante a práctica de
actividades motrices, interiorizando as rutinas
propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Realizar de forma autónoma exercicios de
quentamento

CA1.4 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Participar no uso dalgunha aplicación
dixital

CA2.1 - Actuar de acordo cos protocolos de
intervención ante situacións de emerxencia ou
accidentes aplicando medidas específicas de
primeiros auxilios.

Realización básica do protocolo de RCP

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Participar no uso dalgunha aplicación
dixital

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e autónoma
medidas específicas para a prevención de lesións
antes, durante e despois da práctica de actividade
física, aprendendo a recoñecer situacións de risco
para actuar preventivamente.

Realizar de forma autónoma exercicios de
quentamento e cumprir as normas das
actividades

CA6.2 - Participar en actividades físico-deportivas en
contornas urbanas e naturais, terrestres ou
acuáticos, gozando destes de maneira sostible,
minimizando o impacto ambiental que estas poidan
producir, sendo conscientes da súa pegada ecolóxica
e desenvolvendo actuacións intencionadas dirixidas
á conservación e á mellora das condicións dos
espazos nos que se desenvolvan.

Realizar unha carreira de orientación
pasando correctamente polos puntos de
control o antes posible

CA6.3 - Participar en actividades físico-deportivas no
medio natural e urbano asumindo responsabilidades
e aplicando normas de seguridade individuais e
colectivas.

Participar activamente nas actividades da
aula

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Saúde física:

-      Control de resultados e variables fisiolóxicas básicas como consecuencia do exercicio físico.

-      Autorregulación do adestramento.

-      Alimentación saudable e análise crítica da publicidade.

-      Educación postural: movementos, posturas e estiramentos ante dores musculares.

-      Pautas para tratar a dor muscular de orixe retardada.

-      Ergonomía en actividades cotiás.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

-      Prácticas insás, mitos e falsas crenzas arredor do corpo e da actividade física.

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.

- Saúde mental:

-      Esixencias e presións da competición.

-      Tipoloxías corporais predominantes na sociedade e análise crítica da súa presenza nos medios de comunicación
e redes sociais.

-      Efectos negativos dos modelos estéticos predominantes e trastornos vinculados ao culto insán ao corpo.

- Ferramentas dixitais para a xestión da actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices:

-      Xestión do risco propio e do dos demais.

-      Medidas colectivas de seguridade.

- Actuacións críticas ante accidentes:

-      Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) ou semiautomático (DESA).

-      Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar).

-      Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (manobra de Heimlich, sinais de ictus e
similares).

- Toma de decisións:

-      Procura de adaptacións para resolver eficientemente tarefas de certa complexidade en situacións motrices
individuais.

-      Resolución coordinada en situacións motrices cooperativas.

-      Elección dunha resposta óptima en función do movemento do rival, así como da situación do móbil, se o hai.

-      Organización anticipada das accións individuais en función das características do contrario en situacións de
oposición de contacto.

-      Delimitación de estratexias previas de ataque e defensa en función das características dos integrantes do
equipo propio e do rival en situacións motrices de colaboración-oposición, de persecución e de interacción cun
móbil.
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Contidos

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
adecuadamente.

- Capacidades condicionais: desenvolvemento das capacidades físicas básicas (forza e resistencia).

-      Sistemas de adestramento.

- Respecto ás normas viarias nos desprazamentos activos cotiáns para unha mobilidade segura e sostible.

- Actitude crítica ante barreiras arquitectónicas e obstáculos da contorna que impidan ou dificulten a actividade
física autónoma e saudable no espazo público e viario.

- O uso da bicicleta como medio de transporte habitual.

- Análise e xestión do risco propio e do dos demais nas prácticas físico-deportivas no medio natural e urbano,
medidas colectivas de seguridade.

- Consumo responsable: uso sostible e mantemento de recursos urbanos e naturais para a práctica da actividade
física.

- Deseño de actividades físicas no medio natural e urbano.

- Coidado e mantemento da contorna próxima como servizo á comunidade durante a práctica de actividade física en
contornas naturais e urbanas, facendo un uso sostible e responsable.

2

Título da UDUD

Deportes individuais e baile tradicional

Duración

24

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Adoptar actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados ao ámbito
do corporal, ao xénero e á diversidade sexual e os
comportamentos que poñan en risco a saúde,
contrastando con autonomía e independencia
calquera información en base a criterios científicos
de validez, fiabilidade e obxectividade.

Participar nas actividades activamente
sen mostrar prexuízos

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo
e asegurar unha participación equilibrada, incluíndo
estratexias de autoavaliación e coavaliación tanto do
proceso coma do resultado.

Executar unha composición de baile
tradicional en parella ou grupos
diferenciando partes, movementos,
roles... e seguindo o ritmo

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Executar a técnica básica de lanzamentos
de atletismo:peso...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante o desenvolvemento de
diversas prácticas motrices con autonomía e facendo
uso efectivo de habilidades sociais de diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade
de competencia motriz e situándose activamente
fronte aos estereotipos e ás actuacións
discriminatorias e fronte a calquera tipo de violencia,
facendo respectar o propio corpo e o dos demais.

Participar activamente e interaccionar cos
compañeiros/as

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Valorar e identificar e describir
execucións técnicas de mulleres
deportistas

CA5.1 - Practicar actividades rítmico-musicais con
carácter artístico-expresivo, valorando as súas
orixes, e relacionándoas coa cultura propia, coa
tradicional ou coas procedentes doutros lugares do
mundo.

Desenvolver e valorar actividades de
baile tradicional solto e agarrado

CA5.2 - Crear e representar composicións individuais
ou colectivas con e sen base musical e de maneira
coordinada, utilizando intencionadamente e con
autonomía o corpo e o movemento como ferramenta
de expresión e comunicación a través de diversas
técnicas expresivas específicas e axudando a
difundir e a compartir estas prácticas culturais entre
compañeiros ou outros membros da comunidade.

Crear e representar composicións
individuais ou colectivas con e sen base
musical e de maneira coordinada,
utilizando intencionadamente e con
autonomía o corpo e o movemento como
ferramenta de expresión e comunicación

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde mental:

-      Creación dunha identidade corporal definida e consolidada afastada de estereotipos sexistas.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
adecuadamente.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Habilidades sociais: estratexias de negociación e mediación en contextos motrices.

- Respecto ás regras: xogo limpo nos distintos niveis de deporte e de actividade física.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Igualdade no acceso ao deporte.
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Contidos

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

-      Exemplos de deportistas de Galicia de diferentes sexos, idades e outros parámetros de referencia.

- Usos comunicativos da corporalidade: técnicas específicas de expresión corporal.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

3

Título da UDUD

Deportes colectivos e de adversario

Duración

22

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.2 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Utilizar algunha aplicación dixital nas
aulas de EF

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Participar activamente realizando as
tarefas de clase con esforzo

CA2.4 - Coñecer as normas de seguridade individuais
e colectivas valorando a súa importancia e
aplicándoas na práctica de actividades motrices,
dentro e fóra do centro escolar.

Coñecer, identificar e cumprir a normativa
dos deportes colectivos

CA3.3 - Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada incerteza,
aproveitando eficientemente as propias capacidades
e aplicando de maneira automática procesos de
percepción, decisión e execución en contextos reais
ou simulados de actuación.

Realizar de forma efectiva accións técnico
tácticas nos roles de ataque e defensa en
situacións de xogo modificadas

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Aplicar accións técnico tácticas axeitadas
en cada momento durante o
desenvolvemento de situación de xogo
facilitadas

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices e proxectos para alcanzar o
logro individual e grupal, participando con autonomía
na toma de decisións vinculadas á asignación de
roles, á xestión do tempo de práctica e á
optimización do resultado final.

Colaborar co grupo na execución de
situacións de xogo

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Elección da práctica física: xestión e enfoque dos diferentes usos e finalidades da actividade física e do deporte en
función do contexto, da actividade e dos compañeiros e compañeiras de realización.
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Contidos

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Capacidades condicionais: desenvolvemento das capacidades físicas básicas (forza e resistencia).

- Habilidades motrices específicas en actividades físico-deportivas: execución, identificación e corrección de erros
máis comúns.

- Creatividade motriz: creación de retos e situacións-problemas con resolución posible de acordo cos recursos
dispoñibles.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A finalidade do ensino da Educación física é contribuír a que o alumnado acade os obxectivos xerais de etapa a través
do desenvolvemento das capacidades plasmadas nos estándares de aprendizaxe da materia.

Os  avances  técnicos  e  tecnolóxicos  tenden a  reducir  o  gasto  enerxético  das  persoas  na  realización  das  súas
actividades diarias. As horas de práctica de actividade física para compensar un sedentarismo crecente son escasas.
Neste marco, o enfoque metodolóxico debe contribuír a afianzar a autonomía plena do alumnado para satisfacer as
súas propias necesidades motoras, a facilitarlle a adquisición dos procedementos necesarios para planificar, organizar
e dirixir as súas propias actividades. Así, débese favorecer a competencia do alumnado para aplicar os coñecementos
de forma autónoma, creativa, responsable e crítica tanto no plano persoal coma no social.

As estratexias metodolóxicas que se propoñen para desenvolver o currículo desta materia son as seguintes:

-Atender a diversidade seleccionando actividades con diferente grao de complexidade, de tal maneira que poidan ser
realizadas partindo de distintos niveis.

-Propiciar unha aprendizaxe significativa a partir dunhas experiencias previas que permita a transferencia a outras
situacións posteriores. Para iso debemos

secuenciar as actividades de forma coherente buscando a funcionalidade.

-Impulsar as relacións entre iguais fomentando a cooperación coa organización de tarefas estimulantes en grupo,
distribuíndo as responsabilidades individuais

e evitando calquera tipo de discriminación.

-Fomentar a autonomía, a iniciativa persoal, a creatividade, a responsabilidade, a actitude crítica e a competencia de
aprender a aprender a través da planificación de programas de actividade física partindo dun estado inicial valorado
e tendo en conta os

condicionantes do contorno.

-Favorecer o desenvolvemento persoal e social a través da actividade física e do deporte buscando actividades
significativas e satisfactorias para as

persoas.

-Fomentar a adquisición de sensibilidade e respecto polo medio natural mantendo unha actitude responsable cara á
súa protección a través da realización

de actividades na natureza.

-Promover a utilización das novas tecnoloxías para informarse, comunicarse e avanzar nos coñecementos propios das
ciencias da actividade física e do deporte.

30/11/2022 00:27:58 Páxina 16de10



-Promover a aprendizaxe desde un punto de vista construtivista, activo, levado a cabo polos propios alumnos e
alumnas como principais protagonistas e co persoal docente como guía.

En resumo, tratamos de que o alumnado desenvolva aquelas competencias básicas que lle permitan constituírse en
persoas  autónomas,  capaces  de  aprender  por  si  mesmas,  contribuíndo  á  súa  capacidade  de  tomar  decisións
responsables sobre cuestións relacionadas coa actividade física e a saúde e a xestión activa do tempo libre.

A metodoloxía proposta está baseada nos seguintes principios:

1 A actividade construtiva do alumno.

O  profesor  actuará  como  o  deseñador  presentando  os  novos  contidos  en  función   dos  coñecementos  e  as
experiencias previas dos alumnos, de tal xeito que eles poidan establecer relacións entre estes coñecementos, o que
lles vai permitir a ¿construción das aprendizaxes significativas¿.

2 A aprendizaxe significativa do alumno.

O profesor facilitará situacións nas que se poñan en práctica os coñecementos adquiridos, aplicados en situacións
reais de xogo.

3 Funcionalidade das aprendizaxes.

A funcionalidade non só supón a construción de coñecementos útiles, sino tamén o desenvolvemento de habilidades
e estratexias que permitan ó alumno aprender.

Para acadar estes retos, é preciso propoñer unha ¿metodoloxía activa¿ na que os rapaces sexan os protagonistas dos
seus procesos da aprendizaxe. Non serían pois as metodoloxías baseadas na mera transmisión de conceptos, onde os
rapaces se converten en meros receptores de información.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Instalacións

Ferramentas dixitais

Material e documentos do departamento

Por decisión do departamento non se utiliza ningún libro de texto, o material didáctico utilizado será elaborado e
revisado polo propio departamento.

Ao comezo de cada curso elaborarase un inventario co material específico para a práctica de Educación Física.

Proporase ao alumnado que traian da casa a súa propia ¿esteira¿ e materiais construídos por eles. Tamén se poderá
pedir que traian cordas, peóns, gomas elásticas...

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao comezo de curso o alumnado realizará unha avaliación inicial que constará de diferentes test/probas. En relación
aos contidos teóricos, realizarán un cuestionario de coñecementos básicos comúns ás distintas unidades didácticas,
recollendo como mínimo preguntas sobre o sistema muscular, óseo e condición física. Os resultados desta poderán
levar a modificacións na temporalización dos contidos, o tempo de tratamento de cada un deles para o curso/grupo
ou a  medidas  de  reforzo  de  parte  do  alumnado.  Ademais  poderán  traballarse  nalgunhas  sesións  contidos  do
curso/etapa anterior para reforzar aprendizaxes. Todo isto será recollido no libro de actas do dpto.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

34

UD 2

33

UD 3

33

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

 O  número  mínimo  de  probas  por  avaliación  son  dúas.  A   nota  de  cada  avaliación  dividirase  en  práctica  e
participación, coas seguintes porcentaxes:

Parte práctica  suporá un 60%  do total. Probas prácticas

Parte Participación: será de 40%. Participación activa nas sesións de EF. Descontarase 0.40 puntos por cada negativo
acumulado. Máximo cinco negativos.  Máis de cinco negativos implicará suspenso automático da avaliación. Non se
acumularán negativos dunha avaliación a outra.

En calquera caso, e a criterio do profesorado, poderá facer exames de recuperación en calquera momento do curso
co ánimo de facilitar a progresión do alumnado, sempre que o considere oportuno. O aprobado, en calquera caso,
será un 5 (cinco).

No caso de que un alumno/a copie nun exame suspenderá automaticamente esa proba de avaliación

nos casos no que o alumnado sexa visto utilizando medios fraudulentos para superar as probas prácticas ou teóricas
da área (copiando a través de calquera medio): retiraráselle o exame, que terá automaticamente suspenso con un 0
e terá que presentarse á recuperación. O mesmo pasará con aquel alumnado que entrega traballos que sexan plaxios
de fontes de información ou de traballos de outros/as compañeiros/as.

Avaliación de xuño: Para o alumnado que teña as materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a
terceira avaliación parcial,  realizará actividades de recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos
ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

-O alumnado que non acade a cualificación de 5 na terceira avaliación deberá presentarse a unhas probas/exames
finais que abranguerán toda ou parte da materia, segundo o caso (o alumnado poderá examinarse de contidos
teórico-prácticos non superados nas anteriores avaliacións mantendo a cualificación das xa superadas) e neles
valoraranse os contidos prácticos e teóricos da materia impartidos ao longo de todo o  curso. As sesións de clase
entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicaranse a facer tarefas de reforzo para repasar os contidos.
A nota final deste alumnado calcularase do seguinte xeito:

As porcentaxes aplicables nos exames para toda a materia son:

Exame/s práctico/s 100%.

O aprobado será un 5. A nota obterase da suma entre as distintas probas.

Os alumnos/as exentos de toda práctica  serán avaliados mediante a proba teórica (100%) que poderá incluír
cuestións sobre observación e análise das probas prácticas dos compañeiros. Mínimo para aprobar un 5.
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Os alumnos lesionados ou con diversidade funcional que podan facer algunha actividade física poderán ter probas
prácticas adaptadas á súa lesión, coas porcentaxes xa mencionadas.

-O alumnado cunha nota igual ou superior a 5 na terceira avaliación dedicará as sesións de clase entre a terceira
avaliación parcial e a avaliación final a realizar tarefas de ampliación dos contidos. Estas tarefas poderán subir a
cualificación final de xuño ata 1 punto con respecto da obtida na terceira avaliación.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

En canto a avaliación de pendentes,  os/as alumnos/as  con Educación Física pendente  dun  curso inferior, serán
considerados aprobados se  superan a área ou materia de Educación Física do curso  superior.

1 . Contidos esixibles.

Serán os propios do curso. Se o profesorado considera oportuno seleccionar só unha parte dos contidos para avaliar
ao alumnado, este deberá ser informado previamente.

2. Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos anteriores.

Estarán formados por actividades e exercicios prácticos relativos ós contidos non superados e, tamén por exercicios
teóricos relativos ós mesmos. Este programa será voluntario, o profesorado ofertará un horario de polo menos un
recreo cada dúas semanas para levalo a cabo se así o solicita o alumnado.

3. Actividades de avaliación.

Os alumnos con materias pendentes terán unha proba por trimestre composta por un exame práctico e
preguntas teóricas que correspondan aos mínimos esixibles.

4 . Criterios  para  superar  as  materias  pendentes:  Os  recollidos  na  programación  do  curso  e  nivel  que
corresponda.

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO (ALUMNADO REPETIDOR)

O alumnado repetidor terá reforzo na materia de EF durante todo o curso. As actividades de reforzo afectarán a
elementos non prescritivos do currículo. Na avaliación inicial ou nas avaliacións dos trimestres de cada curso e grupo
tratarase isto co titor/a, dpto orientación e profesorado. Será marcado no xade no lugar indicado para iso.

6. Medidas de atención á diversidade

Alumnos/as con diversidade funcional física ou lesións temporais ou permanentes

¿ Os alumnos/as que non poidan realizar a parte práctica, serán valorados coas mesmas porcentaxes da parte teórica
e participación que os alumnos/as que realicen a parte práctica. No caso de ser posible na parte práctica se lle farán
as adaptacións (traballos, fichas, exposicións, probas de observación e análise da práctica dos compañeiros/as ou de
vídeos, exercicios adaptados, etc...) que o profesor e departamento de educación física estime oportuno.

¿ Os traballos serán sobre os contidos que non poida realizar na parte práctica.

¿ Os alumnos/as terán que xustificar esta condición cun certificado médico oficial ou informe médico que indique:  a
súa lesión, enfermidade ou patoloxía, exercicios que non pode facer e  posibles actividades de rehabilitación.

Dentro das posibilidades que temos de atención á diversidade podemos distinguir:

Reforzos. Afectarán a elementos non prescritivos do currículo. Na avaliación inicial ou nas avaliacións dos trimestres
de cada curso e grupo tratarase isto co titor/a, dpto orientación e profesorado. Será marcado no xade no lugar

30/11/2022 00:27:59 Páxina 16de13



indicado para iso.

Adaptación curricular. O modelo aberto e flexible de elaboración do currículo permite realizar adaptacións que, a
través de modificacións no currículo de cada área, flexibilicen as condicións do proceso de ensino para posibilitar a
aprendizaxe de cada alumno

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - COMPRENSIÓN DE
LECTURA X X X

ET.2 - EXPRESIÓN ORAL E
ESCRITA X X X

ET.3 - COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL X

ET.4 - COMPETENCIA DIXITAL X

ET.5 - EMPRENDEMENTO
SOCIAL E EMPRESARIAL X

ET.6 - FOMENTO DO ESPÍRITU
CRÍTICO E CIENTÍFICO X

ET.7 - EDUCACIÓN
EMOCIONAL E EN VALORES X X X

ET.8 - IGUALDADE DE
XÉNERO X X X

ET.9 - CREATIVIDADE X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Ver observaciónsCarreiras orientación

Ver observaciónsRCP na aula

Ver observaciónsCompostaxe e horta escolar

Ver observaciónsActividades naúticas

Ver observaciónsSaúde: actividades, visitas, comidas

Ver observaciónsTenis na escola

Ver observaciónsSa ídas  ao  med io :  ac t i v idades ,  l impezas ,
espeleoloxía...

Ver observaciónsCamiño de Santiago. Viaxe á neve

Ver observaciónsActividades de baile e expresión. visita ao MPG
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Actividade Descrición

Ver observaciónsColaboración nas actividades do EDLG

Observacións:
*A  temporalización  destas  actividades  dependerá  das  circunstancias  climatolóxicas,  dispoñibilidade  de
instalacións, etc
*Detalladas no plan de extraescolares.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

RESULTADOS DE APRENDIZAXE.  Propostas de mellora nas actas de departamento.

TEMPORALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN E DAS UNIDADES DIDÁCTICAS. Revisión nas actas de departamento.

DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DAS UNIDADES DIDÁCTICAS. Revisión nas actas de departamento.

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS DA PROGRAMACIÓN. Nas clases de EF e na web do centro.

O proceso de ensino buscará o axuste, as correccións precisas e as medidas que se consideren oportunas en cada
momento.

Os instrumentos empregados serán o libro de actas do dpto de EF e a memoria de dpto.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento da programación é indispensable para ir avaliando procedementos, actividades... e así ir facendo as
modificacións que se consideren oportunas para finalmente reflexionar acerca das posibles propostas de mellora. O
coñecemento dos resultados obtidos neste proceso de seguimento e avaliación tamén establecerán un novo punto de
partida de cara ao próximo curso e cara a unha nova intervención docente.

Proponse facer o seguimento e a avaliación da programación nos seguintes prazos:

- Ao remate de cada unidade didáctica: avaliarase a eficacia das actividades plantexadas, as dificultades atopadas...
Se é preciso recollerase nas actas do dpto.

- Ao finalizar o trimestre, onde analizaranse as unidades didácticas levadas a cabo, factores favorables e dificultades
atopadas na temporalización das mesmas e resultados acadados polo alumnado. No libro de actas do dpto.

- Ao finalizar o curso escolar.

As propostas de mellora reorientarán e modificarán a nova programación, se é o caso, e unha vez discutido no seno
do departamento (reorientarán as estratexias para desenvolver contidos,  reforzarán aspectos varios,  variarán
procedementos,  etc....)  sempre  buscando a  optimización  do  proceso  e  o  aproveitamento  dos  recursos.  Estas
propostas deberán quedar reflictidas na memoria final do departamento.
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9. Outros apartados
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