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1. CONTEXTO	

1.1. Situación do centro 

A denominación oficial é EPAPU ALBEIROS. Trátase dun centro de titularidade pública dependente da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Desde o ano 2002 está situado 

no Parque da Milagrosa. 

 

 

1.2. Centros adscritos 
Polas nosas especiais características, non temos centros adscritos. 

 

 

1.3. Ensinanzas que oferta o centro 
A EPAPU ALBEIROS é un centro de titularidade pública dependente da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia que dende o ano 2002 está situado no Parque da Milagrosa (Concello de Lugo). Este 
centro, polas súas especiais características non conta con centros adscritos. As ensinanzas que oferta o centro son as 
seguintes: 

 
Ø Educación Secundaria de Adultos 

• Modalidade Semipresencial: 
 1º, 2º, 3º, 4º ESA (1 grupo de cada nivel tanto no primeiro coma no segundo cuadrimestre). A 
maiores, en horario de mañá ofértanse este curso un grupo de 3º e outro de 4º tanto no primeiro 
como no segundo cuadrimestre. 

• Modalidade Presencial: 
1º ESA (1 grupo en horario matinal) e 3º ESA (tres grupos, dous en horario matinal e 
outro en horario de tarde) no primeiro cuadrimestre. 
2º ESA (1 grupo en horario matinal) e 4º ESA (tres grupos, dous en horario matinal e 
outro en horario de tarde) no segundo cuadrimestre. 
 

Ø Bacharelato 
• 1º Bacharelato: 2 grupos (CC. e HH.CC.SS.) 

 
• 2º Bacharelato: 2 grupos (CC. e HH.CC.SS.) 

 
Ø Ensinanzas Básicas Iniciais 

• Nivel I: 1 grupo 
 
• Nivel II: 1 grupo 

 
• Español e Galego para inmigrantes (3 grupos, dous en horario matutino, outro en 

horario de tarde e outro en horario nocturno) 
 

Ø Aula Mentor 
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1.4. Características singulares 
  O noso centro é o único na cidade, e mesmo na provincia, destinado en exclusiva ao ensino de persoas 

adultas. Isto provoca que, malia a estarmos situados nunha zona en concreto da cidade, o contorno non é 

un elemento relevante e o noso alumnado procede de toda a cidade e mesmo de vilas máis ou menos 

próximas. 

Existe gran disparidade no nivel socioeconómico e cultural do noso alumnado. As motivacións máis 

frecuentes para decidiren iniciar ou retomar os seus estudos son as seguintes: 

- No caso  do alumnado de Ensinanzas Básicas Iniciais a motivación máis frecuente é acceder a unha 

formación básica da que, por un ou outro motivo, se viron privados durante a súa nenez e 

adolescencia. A media de idade destes homes e mulleres é alta e, en xeral, non proseguen os seus 

estudos. 

- Os alumnos e alumnas matriculados en Español e Galego para Inmigrantes teñen como finalidade 

acadar competencia lingüística en castelán e, en menor medida, en lingua galega. En liñas xerais, o 

seu nivel cultural é baixo dado que moitos deles carecen de estudos tamén no seu país de orixe. 

- O alumnado matriculado en Ensinanza Secundaria Obrigatoria na modalidade presencial presenta 

dous perfís e motivacións moi diferentes. Por unha banda, están os rapaces e rapazas que proceden 

do sistema ordinario e se matriculan para acadar a titulación de Ensinanza Secundaria Obrigatoria 

coa finalidade de acceder a un ciclo formativo de grao medio. Por outra banda, e dun xeito crecente 

nos últimos anos, debido seguramente á falta de emprego, están persoas adultas que deciden 

continuar os seus estudos, ben para promocionar no seu traballo, ben para poderen realizar un ciclo 

formativo ou simplemente para mellorar o seu nivel cultural. 

- O alumnado matriculado en Bacharelato ten dúas motivacións principais, ben acceder a un ciclo 

formativo superior, ben acadaren a titulación necesaria para presentarse a algún proceso selectivo 

de emprego convocado pola administración. Unha porcentaxe moi escasa preséntase ás Probas de 

Acceso á Universidade e continúan estudos universitarios. 

 

A peculiaridade máis notable do centro desde o punto de vista organizativo e pedagóxico, no 

relativo ás ensinanzas de bacharelato, é que se trata dun ensino semipresencial, cunha única 
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sesión lectiva semanal por materia. Isto condiciona tanto a metodoloxía didáctica coma os 

instrumentos de avaliación. 

Outra notable peculiaridade do noso alumnado é que realmente, máis que estar matriculado dun curso 

completo, o está de materias, combinando en moitos casos os dous cursos de bacharelato. 

 

1.5. Lingua materna dominante 

        Resulta difícil precisar este aspecto dun xeito rigoroso no centro, dada a irregularidade da asistencia ao 

mesmo e os cambios na matrícula entre o primeiro e o segundo cuadrimestre. É por iso que, da mostra 

enquisada nos cursos de ESA e Bacharelato, podemos extraer as seguintes conclusións: 

• A perda progresiva do uso do galego a favor do castelán no referente ao uso habitual. 

• A diminución do galego tamén no eido familiar, corroborándose a diminución do uso do galego a 

medida que o interlocutor é máis novo. 

• Un uso ambivalente das dúas linguas na relación cos compañeiros de estudos ou traballo, co 

predominio do castelán nas relacións sociais con descoñecidos. 

• A disparidade na valoración do galego desde o punto de vista xeracional. 

• O elevado número que non contesta cando é requirido sobre as razóns polas que non utiliza o galego, 

o que foi interpretado como síntoma das dificultades para exteriorizar os prexuízos. 

• A valoración da idoneidade do galego como vehículo comunicativo e a non desvaloración con 

respecto á aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

Debemos destacar que nos últimos anos se detecta un incremento dos non galegos, tanto procedentes 

doutras autonomías españolas como estranxeiros. 

1.6. Alumnado con NEAE no curso actual 

Non detectamos, polo momento, ningún caso. 
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1.7. Problemas sociais destacados 

  Unha das características do ensino de adultos, como ocorre no resto das ensinanzas especiais, é o elevado 

abandono escolar ou, cando mesmo, a adaptación do alumnado a moi diferentes ritmos de aprendizaxe. É 

por isto polo que si detectamos un importante abandono escolar, motivado de seguro polas necesidades 

destes homes e mulleres de atender a obrigas familiares e laborais, e tamén unha secuenciación dos 

estudos de bacharelato e secundaria en varios cursos académicos. 

O número de poboación inmigrante no centro é moi elevado. Este alumnado está matriculado basicamente 

nos niveis de EBI e Español e galego para inmigrantes, pero tamén se detecta unha porcentaxe importante 

nos niveis inferiores de ESA, nomeadamente no Nivel I e II. Moitos destes/as alumnos/as non dispoñen de 

estudos no seu país de orixe; noutros casos, malia a térenos, prefiren cursalos no centro no canto de 

enfrontarse ao complicado proceso de homologación de estudos. 

Nos niveis de bacharelato a porcentaxe de alumnado inmigrante é moito máis baixa, pero si detectamos 

bastantes casos de alumnos/as de orixe estranxeira, procedentes do sistema ordinario, que deciden retomar 

os seus estudos. 

Os casos de violencia ou acoso escolar non son, ata o momento, significativos no noso centro. 

 

1.8. Obxectivos (adaptados ao contexto do centro e do alumnado) 

O Artigo 26 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo de educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece para o bacharelato que esta etapa 

contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 

así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma 

e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais. 
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c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, 

e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e 

na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación 

e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos saudables. 
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o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

Adaptando estes obxectivos xerais á nosa realidade educativa, prestaremos especial atención aos 

seguintes aspectos: 

 

- Mellorar a competencia lingüística do alumnado nas dúas linguas oficiais da comunidade e nas linguas 

estranxeiras que se imparten no centro. 

 

- Fomentar o interese dos alumnos e alumnas pola lectura como instrumento de aprendizaxe e fonte de 

pracer. 

 

- Incrementar o interese  pola aprendizaxe significativa. 

 

- Fomentar o espírito crítico para o exercicio dunha cidadanía responsable. 

 

- Contribuír ao desenvolvemento persoal do alumnado e impulsar hábitos de vida saudables. 

 

- Fomentar o interese polos coñecementos de tipo científico. 

 

- Asesorar o alumnado cara ás súas posibilidades formativas futuras. 
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2. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

	

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

b 

c 

i 

m 

ñ 

p 

B1.1. Actividade física 
como recurso de lecer 

activo: efectos sobre a 

saúde e como fenómeno 

sociocultural. 

B1.2. Saídas 

profesionais. 

B1.1. Valorar a 
actividade física 

desde a 

perspectiva da 

saúde, a 

satisfacción, a 

autosuperación e 

as posibilidades 

de interacción 
social e de 

perspectiva 

profesional, 

adoptando 

actitudes de 

EFB1.1.1. Deseña, 
organiza e participa en 

actividades físicas, 

como recurso de lecer 

activo, valorando os 

aspectos sociais e 

culturais que levan 

asociadas e as súas 

posibilidades 
profesionais futuras, e 

identificando os 

aspectos organizativos 

e os materiais 

necesarios. 

CSC 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

interese, 

respecto, esforzo 

e cooperación na 
práctica da 

actividade física 

EFB1.1.2. Adopta unha 

actitude crítica ante as 

prácticas de actividade 
física que teñen 

efectos negativos para 

a saúde individual ou 

colectiva, e ante os 

fenómenos 

socioculturais 

relacionados coa 

corporalidade e os 
derivados das 

manifestacións 

deportivas. 

CSC 

a 

b 

c 

h 

m 

n 

ñ 

o 

B1.3. Prevención dos 

elementos de risco 

asociados ás actividades 

físico-deportivas e 

artístico-expresivas, ao 
contorno, á fatiga e aos 

materiais e os 

equipamentos. 

B1.2. Controlar os 

riscos que pode 

xerar a utilización 

dos 

equipamentos, o 
contorno e as 

propias 

actuacións na 

realización das 

actividades físico-

deportivas e 

artístico-

expresivas, 
actuando de 

EFB1.2.1. Prevé os 

riscos asociados ás 

actividades e os 

derivados da propia 

actuación e da do 
grupo. 

CSIEE 

EFB1.2.2. Usa os 

materiais e os 

equipamentos 

atendendo ás súas 

especificacións 

técnicas. 

CSIEE 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

forma 

responsable no 

seu 
desenvolvemento

, tanto 

individualmente 

como en grupo. 

EFB1.2.3. Ten en 

conta o nivel de 

cansazo como un 
elemento de risco na 

realización de 

actividades que 

requiren atención ou 

esforzo. 

CSIEE 

a 

b 

c 

h 

m 

ñ 

o 

B1.4. Actividades físico-

deportivas: regras sociais 

e contorno. 

B1.5. Integración social 

nas actividades físico-

deportivas. 

B1.6. Desenvolvemento 

da capacidade de 

traballo en equipo e de 
cooperación. 

B1.7. Xogo limpo como 
actitude social 

responsable. 

B1.3. Amosar un 

comportamento 

persoal e social 

responsable 
respectándose a 

si mesmo/a, ás 

outras persoas e 

o contorno, no 

marco da 

actividade física. 

EFB1.3.1. Respecta as 

regras sociais e o 

contorno en que se 

realizan as actividades 
físico-deportivas. 

CSC 

EFB1.3.2. Facilita a 

integración doutras 

persoas nas 

actividades de grupo, 

animando á súa 

participación e 

respectando as 
diferenzas. 

CSC 

b 

d 

e 

B1.8. Emprego das 

tecnoloxías axeitadas 

para a obtención e o 

tratamento de datos, 

para a procura, a 

selección e a crítica de 

B1.4. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación 

para mellorar o 

seu proceso de 

EFB1.4.1. Aplica 

criterios de procura de 

información que 

garantan o acceso a 

fontes actualizadas e 

rigorosas na materia. 

CD 

CCL 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

f 

g 

l 

m 

ñ 

información sobre a 

materia, e para a 

comunicación de 
proxectos, resultados e 

conclusións de traballos. 

aprendizaxe, 

aplicando criterios 

de fiabilidade e 
eficacia na 

utilización de 

fontes de 

información e 

participando en 

ámbitos 

colaborativos con 

intereses 
comúns. 

EFB1.4.2. Comunica e 

comparte a 

información coa 
ferramenta tecnolóxica 

axeitada, para a súa 

discusión ou a súa 

difusión. 

CD 

CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

b 

d 

m 

n 

ñ 

p 

B2.1. Composicións 

individuais e colectivas 

nas actividades físicas 

artístico-expresivas. 

B2.1. Crear e 

representar 

composicións 

corporais 

individuais ou 

colectivas con 

orixinalidade e 
expresividade, 

aplicando as 

técnicas máis 

apropiadas á 

intencionalidade 

da composición. 

EFB2.1.1. Colabora no 

proceso de creación e 

desenvolvemento das 

composicións ou 

montaxes artísticas 

expresivas. 

CCEC 

EFB2.1.2. Representa 

composicións ou 
montaxes de expresión 

corporal individuais ou 

colectivas, 

axustándose a unha 

intencionalidade de 

carácter estética ou 

expresiva. 

CCEC 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

EFB2.1.3. Adapta as 

súas accións motoras 

ao sentido do proxecto 
artístico expresivo. 

CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

b 

d 

l 

m 

ñ 

B3.1. Beneficios da 

práctica regular de 

actividade física e 

valoración da súa 

incidencia sobre a saúde. 

B3.2. Hixiene postural na 

actividade física e en 

distintos campos 

profesionais. 

B3.3. Alimentación e 

actividade física. 

B3.4. Metodoloxías 

específicas de 

recuperación tras o 

exercicio físico. 

B3.1. Mellorar ou 

manter os 

factores da 

condición física e 

as habilidades 

motoras cun 

enfoque cara á 
saúde, 

considerando o 

propio nivel e 

orientándoos cara 

ás súas 

motivacións e 

cara a posteriores 

estudos ou 
ocupacións. 

EFB3.1.1. Integra os 

coñecementos sobre 

nutrición e balance 

enerxético nos 

programas de 

actividade física para a 

mellora da condición 
física e saúde. 

CMCCT 

EFB3.1.2. Incorpora na 

súa práctica os 

fundamentos posturais 

e funcionais que 

promoven a saúde. 

CMCCT 

EFB3.1.3. Utiliza de 

forma autónoma as 

técnicas de activación 
e de recuperación na 

actividade física. 

CMCCT 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

EFB3.1.4. Alcanza os 

seus obxectivos de 

nivel de condición 
física dentro das 

marxes saudables, 

asumindo a 

responsabilidade da 

posta en práctica do 

seu programa de 

actividades. 

CMCCT 

b 

d 

i 

l 

m 

ñ 

B3.5. Aceptación da 

responsabilidade no 
mantemento e na mellora 

da condición física. 

B3.6. Criterios 

fundamentais e métodos 

básicos para a 

planificación e o 

desenvolvemento da 

actividade física para a 

saúde. 

B3.2. Planificar, 

elaborar e pór en 
práctica un 

programa persoal 

de actividade 

física que incida 

na mellora e no 

mantemento da 

saúde, aplicando 
os sistemas de 

desenvolvemento 

das capacidades 

físicas 

EFB3.2.1. Aplica os 

conceptos aprendidos 
sobre as 

características que 

deben cumprir as 

actividades físicas cun 

enfoque saudable á 

elaboración de 

deseños de prácticas 
en función das súas 

características e dos 

seus intereses 

persoais. 

CMCCT 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B3.7. Manexo e control 

dos compoñentes 

fundamentais da carga 
na práctica da actividade 

física: o volume, a 

intensidade e a 

densidade do esforzo. 

B3.8. Probas de 

avaliación das 

capacidades físicas e 

coordinativas orientadas 

á saúde. 

B3.9. Plan persoal de 

acondicionamento físico 

orientado á saúde. 

B3.10. Análise da 

influencia dos hábitos 

sociais cara a un estilo 

de vida activo. 

implicadas, tendo 

en conta as súas 

características e 
nivel inicial, e 

avaliando as 

melloras obtidas. 

EFB3.2.2. Avalía as 

súas capacidades 

físicas e coordinativas 
considerando as súas 

necesidades e 

motivacións, e como 

requisito previo para a 

planificación da súa 

mellora. 

CMCCT 

EFB3.2.3. Concreta as 

melloras que pretende 

alcanzar co seu 
programa de 

actividade. 

CMCCT 

EFB3.2.4. Elabora e 

leva á práctica o seu 

programa persoal de 

actividade física, 

conxugando as 

variables de 
frecuencia, volume, 

intensidade e tipo de 

actividade. 

CMCCT 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

EFB3.2.5. Comproba o 

nivel de logro dos 

obxectivos do seu 
programa de 

actividade física, 

reorientando as 

actividades nos 

aspectos que non 

chegan ao esperado. 

CMCCT 

EFB3.2.6. Formula e 

pon en práctica 

iniciativas para 
fomentar o estilo de 

vida activo e para 

cubrir as súas 

expectativas. 

CMCCT 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

b 

d 

m 

B4.1. Xogo, actividades 

deportivas individuais e 

de adversario, e 

actividades físicas no 
medio natural. 

B4.1. Resolver 

situacións 

motoras en 

diferentes 
contextos de 

práctica aplicando 

EFB4.1.1. Perfecciona 

as habilidades 

específicas das 

actividades individuais 
que respondan aos 

seus intereses. 

CAA 

CSIEE 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

ñ 

p 

B4.2. Perfeccionamento 

técnico e aplicación de 

normas tácticas 
fundamentais para a 

realización de xogos, 

actividades deportivas 

individuais e de 

adversario/a, e deporte 

alternativo practicadas 

nas etapas anteriores. 

B4.3. Planificación e 

realización de 

actividades físicas en 

contornos non estables. 

habilidades 

motoras 

específicas 
individuais ou de 

adversario/a con 

fluidez, precisión 

e control, 

perfeccionando a 

adaptación e a 

execución dos 

elementos 
técnicos 

desenvolvidos no 

curso anterior. 

EFB4.1.2. Adapta a 

realización das 

habilidades específicas 
aos condicionantes 

xerados polos 

compañeiros e as 

compañeiras, e polas 

persoas adversarias, 

nas situacións 

colectivas. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

EFB4.1.3. Resolve con 

eficacia situacións 
motoras nun contexto 

competitivo. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.4. Pon en 

práctica técnicas 

específicas das 

actividades en ámbitos 

non estables, 

analizando os 
aspectos organizativos 

necesarios. 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

c 

m 

B4.4. Aplicación do 

coñecemento dos 

fundamentos básicos 

técnicos, tácticos e 

regulamentarios dos 

xogos, das actividades 

B4.2. Solucionar 

de xeito creativo 

situacións de 

oposición, 

colaboración ou 

colaboración-
oposición en 

EFB4.2.1. Desenvolve 

accións que conduzan 

a situacións de 

vantaxe con respecto á 

persoa adversaria, nas 

actividades de 
oposición. 

CAA 

CSIEE 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

p deportivas e do deporte 

alternativo. 

contextos 

deportivos ou 

recreativos, 
adaptando as 

estratexias ás 

condicións 

cambiantes que 

se producen na 

práctica. 

EFB4.2.2. Colabora 

con participantes nas 

actividades físico-
deportivas nas que se 

produce colaboración 

ou colaboración-

oposición, e explica a 

achega de cadaquén. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

EFB4.2.3. Desempeña 

as funcións que lle 

corresponden, nos 

procedementos ou nos 
sistemas postos en 

práctica para conseguir 

os obxectivos do 

equipo. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

EFB4.2.4. Valora a 

oportunidade e o risco 

das súas accións nas 

actividades físico-
deportivas 

desenvolvidas. 

CAA 

CSIEE 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

EFB4.2.5. Formula 

estratexias ante as 

situacións de oposición 
ou de colaboración-

oposición, 

adaptándoas ás 

características das 

persoas participantes. 

CAA 

CSIEE 

 

 
 

 
3. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
EVALUABLES 
 
 

 Temporalización Estándares de aprendizaxe Mínimos de estándares superados 
para obter avaliación positiva 

1ª AVALIACIÓN EFB1.1.1 EFB1.1.2 EFB1.2.1 EFB1.2.2 

EFB1.2.3 EFB1.3.1 EFB1.4.1 EFB1.4.2 

EFB2.1.1 EFB2.1.2 EFB3.1.1 

EFB3.1.2 EFB3.2.1 EFB3.2.2 EFB4.1.1 

EFB4.1.2 

EFB1.1.1 EFB1.1.2 EFB1.2.1 

EFB1.4.1 EFB1.4.2 EFB2.1.1 

EFB3.1.1 EFB3.2.1 

2ª AVALIACIÓN EFB1.3.2 EFB1.4.2 EFB2.1.3 EFB3.1.3 

EFB3.1.4 

EFB3.2.3 EFB3.2.4 EFB4.1.3 EFB4.2.1 

EFB1.3.2 EFB1.4.2 EFB2.1.3 EFB3.1.3 

EFB3.2.3 EFB4.1.3 EFB4.2.1 

3ª AVALIACIÓN EFB3.2.5 EFB3.2.6 EFB4.1.5 EFB4.1.3 

EFB4.1.4 EFB4.2.2 EFB4.2.3 EFB4.2.4 

EFB4.2.5 

EFB3.2.5 EFB3.2.6 EFB4.1.5 

EFB4.1.4 EFB4.2.2 EFB4.2.3 
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4.- DISTRIBUCIÓN POR AVALIACIÓN DOS CONTIDOS , INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE 
CUANTIFICACIÓN 
 
 CONTIDOS INSTRUMENTOS (Cuantificación) 

PRIMEIRA    
AVALIACIÓN 

Unidade 1. Actividade física e saúde. 

- Boletín de exercicios (20%) 
- Proba escrita (80%) 

Unidade 2. O quecemento. 
Unidade 3. A resistencia. 
Unidade 4. A flexibilidade. Respiración 
e relaxación. 

 

SEGUNDA    
AVALIACIÓN 

Unidade 5. O bádminton. 
- Boletín de exercicios (20%) 
- Proba escrita (80%) 

Unidade 6. O baloncesto. 
Unidade 7. A forza. 
Unidade 8. A velocidade. 

 

TERCEIRA    
AVALIACIÓN 

Unidade 9. Avaliación das capaciades 
físicas básicas. 

- Boletín de exercicios (20%) 
- Proba escrita (80%) 

Unidade 10. As actividades físicas no 
medio natural. 
Unidade 11. A expresión corporal e a 
actividade física. 
Unidade 12. O uso das TIC na 
actividade física. Saídas profesionais. 

 
 
 

5. METODOLOXÍA . 

Neste centro impártese o bacharelato semipresencial; polo tanto, a Educación física impartese só de forma 

teórica. Isto limita moitísimo as estratexias para acadar os obxectivos propostos. 

Principalmente basearemonos nas explicacións teóricas dos contidos, que aínda que se trata dun estilo 

directivo, é o que mellor se acomoda ás sesións dentro desta materia. Non obstante, haberá momentos, 

sobre todo en unidades didácticas referidas á expresión corporal ou a xogos pre-deportivos, nos que o 

método dominante sexa a resolución de exercicios na aula . 

Cómpre recalcar que os estilos non directivos son de gran axuda para o alumnado, pero debemos ter en 

conta os condicionantes de espazo ou número de alumnos/as por grupo, pero sobre todo de tempo á hora 

de poder levalos a cabo, xa que non dispoñemos de instalacións para facer ningunha práctica, tan só unha 

aula. 

As explicacións de tipo teórico nas que o profesor ou profesora explicará aos alumnos os fundamentos 

conceptuais en torno aos que vira cada sesión. Para nós é moi importante que os alumnos e alumnas 
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comprendan a fundamentación de cada sesión e non sexan meros repetidores fora da aula dos exercicios 

que se propoñen. 

Facilitaráselle aos alumnos e alumnas apuntamentos e outros tipos de material para facilitar a súa 

aprendizaxe (presentación en power point elaborados pola propia docente, textos con contido específico, 

enlaces web....). A base para elaborar ditos apuntamentos serán as guías propostas para o bacharelato polo 

instituto San Clemente de Santiago de Compostela (https://guiasbac.iessanclemente.net). 

 

No caso de confinamento, tomaranse as seguintes medidas extraordinarias: 
 
- Confinamento total do grupo: as probas específicas faranse a través da Aula Virtual, a través de 
cuestionarios de avaliación (similar aos cuestionarios de cada unidade).  
 
- Confinamento de algún/ha alumno/a do grupo: proba específica de xeito presencial (igual ca o resto de 
compañeiros) o primeiro día que regerese á aula, previo aviso. 

 

 

ACTIVIDADES. 

Ao ser esta unha materia de marcado carácter práctico, as actividades que virán arredor dos contidos 

pretendese que o alumnado as faga pola súa conta ( Ao remate de cada unha das unidades o alumnado 

entregará un boletín de exercicios que versaran sobre os contidos da unidade, nunca máis de 10 cuestións 

por unidade) . Atendendo aos tres tipos de contidos levaremos a cabo actividades que os abarquen a todos. 

Na aula, ao remate de cada sesión tamén se traballaran con actividades os contidos teóricos vistos (mapas 

conceptuais, cadros resumo, definicións curtas, deseño de plans de traballo...). 

 

RECURSOS E MATERIAIS DIDÁCTICOS. 

Os principais recursos e materiais que se utilizarán son: 
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RECURSOS HUMANOS. 

O/a alumno/a e a súa experiencia (motricidade, expresión, creatividade). 

O/a profesor/a e as súas explicacións e/ou exemplificacións. 

INSTALACIÓNS. 

A aula. 

MATERIAL DIDÁCTICO. 

Convencional: 

Folios e diferentes textos, gráficos e datos extraídos da bibliografía dispoñible e de internet. 

Apuntamentos  tendo como referencia as guías electrónicas do Instituto San Clemente de Santiago de 

Compostela (https://guiasbac.iessanclemente.net) fichas e power points elaborados polo/a profesor/a 

do departamento. 

Non convencional: 

Material audiovisual: ordenador con conexión a internet, proxector. 

 

ESTRUCTURA DAS SESIÓNS. 

Debido á propia natureza da materia, as nosas sesións terían que lograr que o alumnado asimile os contidos 

propostos ao mesmo tempo que realice alguna actividade  na aula. Así pois, respectando o anterior, a 

estructura básica das sesións será a seguinte: 

- Explicación teórica por parte do profesor ou profesora. 

- Resolución de actividades, cuadros resumo...sobre os contidos vistos. 
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ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. 

Dentro deste apartado, que é fundamental prever aínda que non se saiba de antemán se imos ter alumnado 

con estas características ou que tipo de necesidades terán, este departamento aposta por dúas liñas básicas 

de actuación: 

Alumnado con dificultades motrices e/ou sensoriais: O Departamento de Educación Física, previo informe 

médico e se é o caso do Departamento de Orientación, valorará cada caso e realizará unha programación 

axustada ás necesidades de cada alumno/a . 

Alumnado con problemas na asimilación dos diversos contidos: Previo informe do Departamento de 

Orientación e seguindo as directrices que este estime adecuadas realizarase unha adaptación da 

programación acorde ao alumno ou alumna con estas necesidades. 

 

NORMATIVA DE ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO. 

O pouco tempo e o carácter altamente semipresencial desta modalidade de Bacharelato lévanos nesta 

materia a considerar a asistencia do alumnado como básica. A non participación por mor de “faltas de 

asistencia” que sexa documentalmente xustificada por motivos de traballo implicará unha valoración non 

negativa na cualificación do alumnado. 

Os alumnos e alumnas deste centro que están a cursar 1º de bacharelato semipresencial poden quedar 

exentos/as desta materia se son maiores de 25 anos e así o solicitan. 

 

6. AVALIACIÓN 

AVALIACIÓN INICIAL 

Ao comezo do curso valoraranse os coñecementos previos do alumnado mediante unha proba oral, 

formulando unha serie de preguntas na aula. 
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 AVALIACIÓN CONTINUA 

A avaliación é sempre continua. Considerase que unha avaliación está superada cado a nota é igual ou 

maior ca 5. Terase en conta a evolución positiva do alumnado, pero aquel alumno ou alumna que suspenda 

unha avaliación, é dicir teña unha calificación inferior a 5, deberá realizar unha proba de recuperación da 

mesma, a data será consensuada entre o alumnado e a profesora da materia. Como instrumentos de 

avaliación teremos a proba escrita (80% da nota da avaliación) e a entrega  dun boletín de exercicios ao 

remate de cada unidade (20 % da nota da avaliación). 

AVALIACIÓN FINAL 

Considerarase aprobado aquela media que supere o 5 sobre 10 de nota máxima. Para aprobar a asignatura 

é obligatorio presentarse ás probas escritas de cada unha das avaliacións. Non se aprobará a asignatura  

aínda que a media aritmética das tres avaliacións sexa superior a 5. 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

No caso do alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria, poderá presentarse a unha 

convocatoria extraordinaria, que consistirá nunha proba escrita baseada nos mínimos esixidos e que 

se puntuará como máximo con 10 puntos. O alumno debe conseguir 5 ou máis puntos para aprobar a 

materia. 

AVALIACIÓN DE PENDENTES. 

Ó ser inicio da etapa de bacharelato, non hai alumnado de primeiro con materias pendentes de cursos 

anteriores. Ademais, nos centros de adultos a consideración de “materia pendente” non existe como 

tal, polo que o alumnado é tratado do mesmo xeito independentemente da súa pertenza a primeiro ou 

a segundo de bacharelato. 

O alumnado que estea matriculado en 2º de bacharelato disporá da posibilidade de presentarse a unha 

avaliación ordinaria en maio (ou abril), cunha única proba escrita global da materia. Se non a supera, 

poderá escoller entre a convocatoria extraordinaria de xuño ou a de setembro, que tamén consistirán 

nunha única proba escrita. 
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OUTRAS  AVALIACIÓNS 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente Escala 

(Indicadores de logro)     

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?     

6.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

7.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

8.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

9.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?     

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     

4.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

5.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

6.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

7.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     
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9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

 

7. ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Dentro deste apartado, que é fundamental prever aínda que non se saiba de antemán se imos ter alumnado 

con estas características ou que tipo de necesidades terán, este departamento aposta por dúas liñas básicas 

de actuación: 

Alumnado con dificultades motrices e/ou sensoriais: O Departamento de Educación Física, previo informe 

médico, valorará cada caso e realizará unha programación axustada ás necesidades de cada alumno/a . 

Alumnado con problemas na asimilación dos diversos contidos, realizarase unha adaptación da 

programación acorde ao alumno ou alumna con estas necesidades. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Ó longo deste curso, este departamento non ten programada ningunha actividade complementaria nin 

extraescolar, debido ó carácter semipresencial do bacharelato. 

 

 

9. DATOS DO DEPARTAMENTO 

Materia Curso Grupos Profesora 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

1º BACHARELATO 

 

A, B. 

 

Sonia González Chao 

 


