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PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA CURSOS 2º / 4º ESO 

1. Introdución e Contextualización. 

CONTEXTUALIZACIÓN

A presente programación está argumentada e baseada no seguinte desenrolo e contexto legal:

* LEI ORGÁNICA 8/2013 DO 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), 

de ámbito estatal. (Naqueles puntos non derogados).

*LEI ORGÁNICA 3/2020 DO 29 de decembro , pola que se modifica a Ley Orgánica 2/2006,  

de mayo, de ámbito estal.

* D. 86/2015 DO 25 DE XUÑO, de ámbito autonómico, polo que se establece o currículo da 

E.S.O e do BACHARELATO na Comunidade Autónoma de Galicia

Terá  a  estrutura  e  segue  as  directrices  acordadas  na  CCP  do  día  10/09/2021  por  todos  os  
departamentos didácticos. 
Tendo en as instrucións do 22 de xuño da Dirección Xeral de Educación para a elaboración e deseño 
das programacións.

ENTORNO FÍSICO E CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO

O I.E.S. “Afonso X O Sabio” está situado, dentro do Concello de Cambre, na parroquia de Santa 

María de O Temple. Situado na Urbanización de A Barcala, construída e habitada dende mediados  

da década do oitenta, de onde procede unha grande parte do alumnado do Centro, o resto dos 

alumnos teñen o seu orixe do núcleo principal do concello (Sta. María de Cambre) e do Temple, e  

teñen que utilizar transporte escolar. 

É o IES de referencia de tres colexios de primaria do concello, o Wenceslao Fernández Flórez no 

centro  urbano  do  núcleo  principal  do  concello,  o  Portofaro  situado  á  entrada  da  propia 

urbanización de A Barcala e O Graxal situado na urbanización de O Temple. 

O alumnado en xeral procede de familias de clase media-baixa, o seu nivel académico está dentro  

da media dos centros das súas características. A nivel motriz y deportivo o nivel é bastante dispar e 

ten moito que ver a orixe do alumnado (centro do que procede), ou o seu nivel de participación en  

actividades  deportivas  extraescolares  ou  deportes  federado.  O  porcentaxe  de  alumnado  que 

participa nestas últimas está arredor do 40% no primeiro curso da ESO descendendo ao 10% ou 

menos cara o bacharelato. Durante os últimos anos, notamos un aumento do número de alumnas 

que participan en actividades deportivas no concello, sobre todo baloncesto e fútbol. Seguiremos 

facendo actividades para o fomento da actividade física para conseguir que continúe en aumento

Este ano engadimos que o alumnado leva dende o mes de marzo sen ter actividade física regulada 

nin competición deportiva, polo que o porcentaxe que non realiza actividade é moito maior, e as  
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novas circunstancias amosan unha dificultade seria para que durante este ano poidan moitos deles 

retomar este tipo de actividades extraescolares. 

O CENTRO 

O IES é un centro público dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia,  o numero 

de alumnos matriculados no centro está arredor dos 700, contando con 5 liñas na ESO (sempre 

ampliándose nunha unidade máis nos cursos da ESO ) e tres en bacharelato, ademais de dous ciclos  

de FP e  un ciclo  de FP básica.  Consta  de dous edificios  de aulas  separados  nos  que se  sitúan 

respectivamente a ESO no máis grande e o bacharelato e ciclos formativos no mais pequeno. 

A comunidade educativa está formada por uns 80 profesores, case todos con destino definitivo, 

repartidos nos distintos departamentos. Conta con un Departamento de Orientación e cada ano 

participamos  en  numerosos  plans  proxecta  e  actividades  formativas  dentro  dos  programas  da 

Consellería de Educación. 

En canto ás instalacións deportivas o IES está bastante mal dotado, polo que o departamento está  

reclamando ante a Consellería a mellora do seu estado. Ten  UNHA SOLA INSTALACIÓN CUBERTA, 

un ximnasio de dimensións 20x10, e dúas pistas polideportivas descubertas, unha de 30x40 con 

porterías de balonmán e outra de 20x30 con canastras de baloncesto. Debido a climatoloxía da 

zona (moi fría e húmida debido á proximidade do río) moitas sesións teñen que ser suspendidas ou  

modificadas por imposibilidade de impartilas ao aire libre. 

Durante este curso, debido as dificultades derivadas da situación sanitaria, todas as actividades 

docentes tentaremos impartilas preferentemente nas pistas exteriores por tamaño e ventilación, o 

que  INCREMENTA  A  NECESIDADE  de  contar  con  instalacións  cubertas  axeitadas  ao  número  e 

tamaño do centro. 

O DEPARTAMENTO

O departamento de Educación Física conta con tres profesores definitivos.

2. Memoria curso 2021-22 e aspectos que modifican a presente 
programación.

Unha  vez  superados  os  problemas  derivados  da  situación  sanitaria,  recuperamos  a  case 

normalidade tanto nos contidos de traballo como no uso das instalacións. 

Os resultados acadados polo alumnado que acadou as competencias o curso pasado foi moi bo. A 

case  totalidade  do  alumnado  acadou  o  desenvolvemento  das  competencias  e  adquiriu  as 

aprendizaxes programadas. 

1. Non   haberá  este  curso  ningún  tipo  de  limitación  sobre  os  contidos  a  traballar.  

Recuperaremos o uso dos vestiarios e a obriga de realizar o cambio de roupa e aseo. 

2. Fomentar en todos os niveis a capacidade de traballo autónomo e individual de actividade 

física, para conseguir que no caso de actividade no presencial ou semipresencial o alumnado 

poida realizar as tarefas encomendadas. 
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3. Utilizaremos para permitir a docencia a distancia no caso necesario, as ferramentas de Aula 

virtual en 1º de bacharelato e Edixgal nos cursos da ESO, polo que durante as primeiras  

semanas  de  setembro  todo  o  alumnado  dado  de  alta  e  se  poidan  engadir  os  recursos 

necesarios para asegurar a ensinanza en liña en todo momento. 

4. Indicarase en cada un dos cursos cales serán as alternativas para o seguimento do ensino a 

distancia, indicando posibles actividades, feedback y avaliación. 

3. Normas do departamento
HORARIO E PUNTUALIDADE

Temos DÚAS sesións semanais de 50 minutos, polo que debemos colaborar e ser puntuais 
acelerando os traslados. 

5  minutos  despois  de  que  soe  o  timbre  debemos  estar  no  ximnasio  ou  pista  exterior 
cambiados para empezar. Pasarase lista e aquel alumno que non estea poráselle o correspondente 
retraso, a reiteración desta conduta considerarase como unha falta de interese cara á materia. 
Tratarse de mandar ós alumnos ós vestiarios, como mínimo, 5 minutos antes de que soe o timbre 
para que dispoñan de tempo para asearse e mudarse.

VESTIMENTA E ASPECTOS HIXIÉNICOS

Dado que a materia ten fundamentos en sesións prácticas, é  OBRIGATORIO traer roupa e 
zapatillas deportivas. Aqueles alumnos que non acudan a clase co material adecuado non poderán 
realizar  a  práctica,  polo  que,  deseñaranse  por  cada  profesor  actividades  alternativas  para 
aproveitar a sesión e terán unha falta de material. 

Como consideramos fundamental o coidado da hixiene corporal será obrigatorio un cambio 
de  roupa  ao  remate  da  sesión,  polo  tanto  traer  para  cada  sesión  como  mínimo  unha  muda 
(camiseta, muda interior e calcetíns) limpa así como xabón, toalla. 
O non cumprimento destas medidas terase en conta na avaliación final do alumno xa que suporá 
faltas de material que quedarán rexistradas no caderno do profesor.  

SESIÓNS

Durante  as  sesións  mostrarase  unha  actitude  positiva,  respecto  aos  compañeiros  e 
profesores  así  como  un  adecuado  coidado  do  material,  tanto  no  seu  uso  como  traslado,  e 
instalación. As sesións prácticas terán a seguinte estrutura:

o Tempo inicial de carácter informativo.

o Tempo central, normalmente cun período variable para o quecemento e outro período 

para a actividade principal.
o Tempo  final,  entre  5  e  10  minutos  para  recollida  de  material,  anotación  de  datos  

interesantes, avaliación do realizado...
o 5 minutos antes de finalizar a clase volveremos aos vestiarios a cambiarnos e ducharnos.
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4. Adaptacións da presente programación ás posibles situacións de 
docencia non presencial

Debido ás circunstancias sanitarias desenvolveremos unha serie de estratexias na presente programación 

para garantir o dereito á educación a aqueles alumnos e alumnas no caso de ter que continuar o ensino de 

forma non presencial.

Debido as características da nosa materia que é eminentemente práctica e a dificultade que temos de poder 

avaliar as aprendizaxes sen utilizar medios audiovisuais por garantir a protección dos menores na rede, a  

materia impartida de forma telemática quedará exclusivamente referida a aspectos teóricos  ou teórico-

prácticos  que serán avaliados mediante traballos e/ou probas online. Aínda que fomentaremos o traballo de  

actividade  física  saudable  nos  domicilios,  centrándonos  no  bloque  de  actividade  física  e  saúde 

independentemente da unidade didáctica que esteamos a traballar, o feedback e o documento para avaliar  

será un rexistro de actividade física no que reflectiran tanto as actividades coma as sensacións. 

Dentro do departamento distinguiremos aos alumnos da ESO que contan con Edixgal, polo que esa será a  

ferramenta  dixital  utilizada  para  transmitir  as  tarefas  e  contidos,  e  co  alumnado  de  1º  Bacharelato 

utilizaremos a  Aula  virtual  do IES  para  enxertar  os  contidos e as  tarefas  necesarias  para  continuar  coa  

docencia en liña.

O departamento garante que todo o alumnado que tivese que seguir as clases de forma telemática poderá  

acadar os estándares imprescindibles para superar a materia e poder alcanzar cualificacións similares a unha 

situación normal, ponderando a cualificación segundo o tempo de cada unha das docencias, presencial e no  

presencial. 

Para  garantir  que  todo  o  alumnado  ten  a  capacidade  de  seguimento  de  este  tipo  de  docencia  

estableceremos contacto co titor do grupo para coñecer as dificultades técnicas que poidan presentar e 

durante os primeiros días de clase utilizaremos todos os recursos dixitais nas plataformas indicadas e nos  

aseguraremos que TODOS os alumnos e alumnas son quen de utilizalos de forma correcta. 

No caso de que algún alumno o alumna non conte con medios técnicos na súa casa para poder seguir a  

docencia el liña utilizaremos os mecanismos que se establezan dende a dirección do centro para poder  

enviar o material necesario e establecer os feedbacks para garantir o ensino. 

5. Contribución da Educación Física ao desenvolvemento das 
competencias clave. 

A  Educación  Física  é  unha  materia  que  ten  como  obxectivo  principal  o  desenvolvemento  da 
competencia  motora  do alumnado,  sendo a  única  materia  do  currículo  que aborda  esta  parte 
fundamental do individuo polo que a importancia é clave.

A competencia motriz, non está recollida como unha das competencias clave dentro do currículo, 
pero é fundamental para o desenvolvemento do resto sobre todo as competencias sociais e cívicas, 
de  aprender  a  aprender,  de  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor,  de  conciencia  e 
expresións culturais, da competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
e, en menor medida, da de comunicación lingüística e da competencia dixital. 

O  traballo  dos  distintos  bloques  de  contidos  durante  as  etapas  de  secundaria  e  bacharelato  
contribúen de forma clara ao desenvolvemento de todas as competencias clave antes citadas. A 
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actividades  físicas  tanto  individuais  como  colectivas  así  como  el  traballo  de  condición  física  y  
actividades de expresión.

Facilitan o desenvolvemento de competencias sociais e cívicas en todas as situacións nas que os  
alumnos teñen que participar en competicións, actividades en grupo ou xogos que poñen en valor  
todos actitudes de respecto, compañeirismo, aceptación das regras, empatía

A competencia de Aprender a Aprender será potenciada dende a metodoloxía que utilizamos na 
materia xa que o aprendizaxe da actividade física e o deporte sitúa ao alumnado ante multitude de 
situacións de aprendizaxe guiado ou resolución de problemas. 

Para  o  desenvolvemento  da  competencia  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  o  deporte  e 
actividade física dan ao alumnado moitas oportunidades de posta en práctica real  ao longo do 
curso,  a  organización  de campionatos,  eventos deportivos puntuais,  sesións  de actividades nos 
recreos, nos que os protagonistas son os propios alumnos fomentan esta competencia. 

A competencia de conciencia e expresións culturais está presente nas manifestacións deportivas e 
artísticas de forma expresa, na educación física a interacción multicultural é diferente que no resto 
das materias que compoñen o currículo, o alumnado ten que expresarse co corpo e relacionarse 
mediante o movemento. Fomentamos na materia que coñezan as expresións culturais cércanas e 
as alleas así como que tomen conciencia do valor das diferenzas. 

A competencias básicas de ciencia e tecnoloxía poderán ser desenvolvidas a través do coñecemento 
do corpo e a súa evolución motriz, así como mediante o traballo de coñecemento dos materiais e 
implementos tecnolóxicos utilizados na actividade física y deportiva. 

O resto das competencias poderán ser desenvolvidas de forma menos importante, a competencia 
matemática, lingüística e dixital poderán ser tratadas mediante os contidos de base conceptual. 

Como conclusión determinar que todos os estándares de aprendizaxe que propoñemos na nosa 
programación  tentarán  comprobar  que  os  alumnos  foron  quen   desenvolver  ao  máximo  as 
competencias a través da actividade física, deportiva e artística. 
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6. Temporalización e descrición das Unidades didácticas: 
obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe e criterios de 
avaliación 

O presente curso presenta unha temporalización de aproximadamente 70 sesións lectivas  para  
todos os cursos tanto da etapa secundaria obrigatoria como bacharelato. A orden de calentario fixa 
o  día  6  de  xuño  como  data  tope  de  3  avalición  ,  quedando  para  a  avaliación  ordinaria  a 
programación  de  actividades  de  reforzo  ou  ampliación  para  a  ESO  e  de  recuperación  para 
Bacharelato,  o que fixo redistribuir as avaliacións con respecto a anos anteriores.

1. Organización de curso para equilibrar as avaliacións: 

1. Avaliaciòn inicial: semana do 3 ao 7 de outubro. Reunión cos pais semana do 10 ao 

15 de outubro. 

2. 1ª avaliación notas o 2 de decembro:  semana de avaliacións do 28 de novembro ao 

2 de decembro. 

3. 2ª avaliación notas o 17 marzo: semana de avaliacións do 13 ao 17 de marzo.

4. 3ª  avaliación notas o 5 de: semana de avaliación do 1 ao 5 de xuño. 

5. Avaliación extraordinaria 22 de xuño. 
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2º Curso de ESO 
1. Temporalización   

1ª avaliación: 11 semanas
22 sesións

U.D.1 Móvome e cóidome II (60% peso na cualificación)

U.D.2 Deportes de adversario (40% peso a cualificación)

2ª avaliación: 11 semanas
22 sesións

U.D.3 Constrúo co meu corpo (50% cualificación) 

U.D.4  Deportes  de  opisición;  o  baloncesto   (50%  peso  na 
cualif.)

3ª avaliación: 9 semanas
18 sesións 

U.D.5 Iniciación ao atletismo ( 40% peso na cualificación)

U.D.6   Vivamos  como  galegoss:  Fútbol  gaélico,  xogos 
tradicionais, danzas.  (60% peso na cualificación).

Duración Unidade didáctica Contido sesión  Número 
sesións

Temporalización 

1
ª 
A
V
A
L
I
A
C
I
Ó
N

1 semana PRESENTACIÓN NORMAS  Y 
AVALIACIÓN  DE 
PARTIDA 

2 Setembro 

13 
semanas
26 sesións

U.D.1  Móvome  e 
cóidome II.
16 sesións

Av. Inicial (test) 2 Setembro

Desenvolvemento 
dos contidos 

14 Outubro
Novembro

Av. Final (test) 2 Decembro

U.D.2  Dte  de 
adversario 
10 sesións

Desenvolvemento 
dos contidos

9 Outubro
Novembro 

Avaliación final 1 Decembro

2
º 
A
V
A
L
I
A
C
I
Ó
N

12
semanas
24 sesións 

U.D  3  Constrúo  co 
meu corpo
12 sesións

Avaliación inicial 1 Xaneiro

Desenvolvemento 
dos contidos

8 Xaneiro 
Febreiro

Avaliación final 3 Marzo

U.D.4  Deportes  de 
oposición: 
Baloncesto 
12 sesións

Av. Inicial 1 Xaneiro

Desenvolvemento 
dos contidos

10 Xaneiro
Febreiro

Avaliación final 1 Marzo

3
º 
A
V
A
L
I
A
C
I
Ó
N

11
semanas
22 sesións

U.D.5  Iniciación  ao 
atletismo 
8 sesións.

Desenvolvemento 

dos contidos

10 Maio

U.D.6  Deportes 
tradicionais galegos: 
fútbol gaélico.
12 sesións

Eval. Inicial 1 Abril

Desenvolvemento 
dos contidos

10 Abril Maio xuño

Avaliación final 1 xuño

2 semana Sesións finais Recuperacións  e  actividades  recreativas  de  final  de 
curso. 4 SESIÓNS 
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2. Descrición das Unidades Didácticas: Obxectivos, Contidos, Estándares de   
aprendizaxe e procedementos de avaliación e cualificación. 

1º VALIACION

U.DIDÁCITCAS NUMERO 

SESIONES

PESO NA CUALIFICACIÓN 

MÓMOVE EN COIDOME II 16 60%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE. (MÍNIMO 30%)

DEPORTES DE ADVERSARIO 10 40%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE (MÍNIMO 20%)

2ª AVALIACION

U.DIDÁCITCAS NUMERO 

SESIONES

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.3  Constrúo  co  meu 
corpo 

12 50%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE. (MÍNIMO 30%)

U.D.4  Deportes  de 

oposición: BALONCESTO.   

12 50%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE (MÍNIMO 20%)

3ª AVALIACION

U.DIDÁCITCAS NUMERO 

SESIONES

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.5

INICIACIÓN AO ATLETISMO 

10 40%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE (MÍNIMO 10%)

U.D.6 U.D.6  Vivamos como 

galegoss:  Fútbol  gaélico, 

xogos tradicionais, danzas.

12 60%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)
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1º EVALUACIÓN 

U.D. 1 ME MOVO E ME COIDO

OBXECTIVOS DIDACTICOS.
1. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade física, adecuándoa as  

necesidades concretas.
2. Coñecer  os  conceptos  que  están  relacionados  coa  fase  de  activación:  concepto,  obxectivos,  tipos.  Practicar  fases  de  activación  e 

recuperación adecuadas ás actividades a realizar posteriormente.
3. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora
4. Actuar de forma coherente na prevención de riscos nas actividades físico-deportivas, así como continuar co coñecemento do protocolo 

básico de actuación nos primeiros auxilios. 
5. Coñecer os conceptos de condición física e as capacidades físicas básicas relacionadas coa saúde: resistencia e flexibilidade e forza xeral.
6. Coñecer os efectos dos exercicios de resistencia, forza xeral e flexibilidade teñen sobre o organismo e ser capaz de relacionalos coa súa  

saúde.
7. Coñecer os diferentes tipos de resistencia, forza e flexibilidade, os seus factores esenciais e o seu adestramento persoal básico.
8. Practicar os métodos de desenvolvementos das capacidades físicas de resistencia, forza  e flexibilidade como forma de conseguir a mellora. 
9. Utilizar os test de valoración de la resistencia, forza e flexibilidade identificando a capacidade de mellora individual e valorando o estado de 

condición física. 
10. Identificar os principios básicos dunha alimentación saudable e valorar a influencia sobre a saúde de certos hábitos sociais (tabaquismo,  

alcohol).
11. Aplicar as actividades cotiás os principios básicos da ergonomía e hixiene postural. 

CONTIDOS.
BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS

1. Fases  da  sesión  de  educación  física:  Fases  de  activación,  principal  e  recuperación,  significado  como hábito  saudable  na  práctica  da 
actividade física.

2. Deseño de xogos e exercicios apropiados á fase de activación e recuperación adecuadas ás actividades principais da sesión.
3. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria segundo as necesidades da actividade. 
4. Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas como fenómeno social e cultural.
5. Aceptación do propio nivel de execución e o das demais persoas, e disposición positiva cara á súa mellora
6. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios. 
7. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e seleccionar información relacionada coa actividade física e a saúde
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BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

● Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas incidindo principalmente nas relacionadas coa saúde (resistencia, forza 
xeral e flexibilidade) 

● Introdución aos principios sobre unha alimentación saudable.
● Métodos básicos para o desenvolvemento das capacidades físicas  de resistencia, forza xeral e flexibilidade dende un enfoque saudable.
● Utilización da frecuencia cardíaca como medio de control do esforzo. 
● Avaliación da condición física saudable mediante a aplicación de una batería de test, interpretación do nivel de condición física individual e  

as posibilidades de mellora 
● Realización de actividades para a mellora da resistencia, forza xeral e da flexibilidade.
● Principios de ergonomía e hixiene postural e a súa aplicación na práctica de actividades físicas e na vida cotiá..

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
● Atender as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 
● Deseñar e realizar tarefas propias dunha fase de activación e de recuperación adecuadas á actividade posterior. 
● Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade física saudable.
● Controlar as dificultades e riscos que poden existir durante á practica deportiva adoptando medidas preventivas e de seguridade segundo o  

caso
● Recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da actividade física para a mellora da súa saúde.
● Desenvolver e incrementar de forma autónoma as capacidades físicas básicas de resistencia, forza xeral e flexibilidade dende a perspectiva 

da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu 
esforzo.

● Coñecemento dos contidos conceptuais utilizados durante a unidade didáctica.
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES. (relacionados na táboa adxunta)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS  AVALIACIÓN  E  CRITERIOS  DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  E 

MINIMOS EXISIBLES

C.CLAVE

1. Iniciase na participación activa das actividades para a mellora das 
capacidades de resistencia,  flexibilidade e forza xeral  desde un 
enfoque saudable,   utilizando de forma autónoma os  métodos 
para o seu desenvolvemento. . 

2. Utiliza a FC como indicador da intensidade de actividade física. 

3. Realiza  os  test  de  condición  física  deseñados  e  interpreta  os 
resultados en forma de nivel de mellora acadado.

4. Alcanza  niveis  de  condición  física  saudable  acordes  ao  seu 
momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades.

5. Aplica  os  fundamentos  de  hixiene  postural  na  práctica  das 
actividades físicas como medio de prevención de lesións.

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 50%

1. Obter  unha  mellora  nas  cualidades  físicas 
traballadas segundo o nivel inicial e  presentar os 
resultados  individuais  e  as  melloras  acadadas  así 
como as conclusións dos test. 

2. Realizar  unha  proba  de  resistencia  individual  de 
forma autónoma.

3. Obter uns niveis acordes a media da poboación da 
súa idade nos test de condición física

4. Realizar  exercicios  da  fase  de  activación  ou 
recuperación. 

1. TES FÍSICOS: (25%) 

2. MÍNIMO:  Media  dos  niveis  das 
probas físicas

3. 20%  Proba  de  resistencia 
individual  a  realizar  de  forma 
autónoma. 

4. MÍNIMO: Conseguir superar o seu 
nivel inicial. 

5. OBSERVACIÓN(5%) Realizar  un 
quecemento básico. 

CAA
CSIEE

1. Recoñece  a  estrutura  dunha  sesión  de  actividade  física  coa 
intensidade dos esforzos realizados

2. Prepara  e  realiza  quecementos  e  fases  finais  de  acordo  cos 
contidos a realizar

3. Utiliza  as  TIC  para  desenvolver  os  contidos  conceptuais  da 
unidade didáctica así como para presentar e interpretar os seus 
resultados nos test de avaliación da condición física. 

4. Distingue o impacto que pode ter a alimentación nun estilo de 
vida saudable e identifica ás enfermidades relacionadas

5. Organiza  de  xeito  básico  actividades  físicas  de  resistencia, 
flexibilidade  e  forza  xeral  para  ser  consideradas  saudables,  e 
lévaas á práctica de forma autónoma.

      PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 

1. Presentar  unha  batería  de  exercicios  individuais 
indicando para que cualidade física son necesarios y 
como se realizan. 

2. Exercicio  escrito  no  que  terán  que  identificar 
conceptos  relativos  á  condición  física  e  a  súa 
relación  coa  saúde,  así  como  os  impactos  que  a 
alimentación e a  hixiene postural  teñen sobre un 
estilo de vida saudable. 

1. TRABALLO ESCRITO (30%)

2. MINIMO: presentación do traballo 

 

CMCCT
CL
CD
CAA

1. Respecta  os  hábitos  de  aseo  persoal  e  presenta  actitudes  de 
colaboración,  participación  e  respecto  cara  a  o  material  e  os 
compañeiros. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20%

1. Rexistro  anecdótico  no  que  se  valorarán  as 
actitudes  positivas  ou  negativas  e  participación 
durante as sesións. 

1. REXISTRO  E  DIARIO  DE  CLASE 
(20%). 

2. MÍNIMO:  Acadar  un  40%  de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación 

CSC
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DOCENCIA TELEMÁTICA: 

3. Realizar unha táboa de exercicios de resistencia, forza e flexibilidade con esquema, nome dos músculos implicados e definindo  

os conceptos de ambas cualidades físicas. 

4. Presentar unha batería de exercicios individuais indicando para que cualidade física son necesarios y como se realizan. 

5. Exercicio escrito no que terán que identificar conceptos relativos á condición física e a súa relación coa saúde, así como os  

impactos que a alimentación e a hixiene postural teñen sobre un estilo de vida saudable. 

6. Recoller nun diario as actividades físicas que realizan indicando a estrutura que segue na súa realización. 

Cualificación 100%

1. 50%  Presentar  as  tarefas  por 

escrito  dentro  da  plataforma 

edixgal 

2. 50%Proba telemática ou test. 

3. Mínimo: 40% valoración positiva. 

U.D.2 DEPORTES DE ADVERSARIO 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS:

1. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade física,  
adecuándoa as necesidades concretas. 

2. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora.
3. Coñecer o material e o regulamento básico dos deportes de adversario e loita
4. Aplicar e executar diferentes técnicas básicas dos deportes de loita: inmobilizacións, formas de xirar e 4 proxeccións.
5. Realizar con certo nivel de eficacia (segundo o nivel inicial) as técnicas en situación real. 
6. Coñecer as posibilidades recreativas, de competición e educativas dos deportes de adversario. 

CONTIDOS:BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS

1. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria segundo as necesidades da actividade. 

2. Respecto e aceptación das normas do xogo. Aceptación do propio nivel de execución e dos demais compañeiros. 

3. Respecto e aceptación das regras dos xogos propostos

4. Material e equipamento necesario para a práctica dos xogos propostos. 

5. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico expresivas, baseada na análise previa das características destas.
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BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. Actividades recreativas e xogos tradicionais, tipos e características.

2. Regulamentación dos xogos propostos e diferentes opcións segundo as zonas. 

3. Execución e avaliación de habilidades motrices de xeito combinado vinculadas ás accións deportivas, respectando os regulamentos 

específicos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica.

2. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica.

3. Resolver situacións motoras que poidan aparecer nas actividades xogadas.

4. Mellorar a execución das habilidades motrices requiridas.  

5. Realización dos traballos no portfolio dixital.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES. (relacionados na táboa adxunta)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES
C.CLAVE

1.  Executa correctamente as habilidades motrices dos 

deportes propostos (Judo e bádminton).

2.  Describe  a  forma  de  realizar  os  movementos 

implicados nos modelos técnicos.

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 50%

1. Executar correctamente as técnicas 

dos deportes traballados. 

2. Desenvolver técnicas defensivas ou 

ofensivas segundo situacións reais, 

1. Listas de control: Coavaliación 

2. MÍNIMO:  Obter  un  5  sobre  10  na 

execución das técnicas.

CAA

CSIEE

CL

CD

1. Participa activamente nas actividades. 

2. Respecta  os  hábitos  de  aseo  persoal  e  presenta 

actitudes de colaboración, participación e respecto cara 

a o material e os compañeiros.

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30%

1. Explicar  correctamente  as  técnicas  que  lle 

tocaron o resto de compañeiros.

2. Traballar en grupo axeitadamente.

1. Rúbricas. Coavaliación  y heteroavaliación

2. Mínimo:  Obter  un  3  sobre  10  nestas 

rúbricas.

CAA

CSIEE

CL

CD
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3. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a, colaborando cos 

compañeiros  e  respectando  as  achegas  das  demais 

persoas.

1. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 

relacionados co tratamento do corpo, as actividades de 

lecer, a actividade física e o deporte no contexto social 

actual.

2. Identifica  as  características  das  actividades  físico- 

deportivas e artístico-expresivas propostas  que poidan 

supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as 

demais persoas.

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20%

1. Facer  os  traballos  teóricos  da  unidade 

didáctica no portfolio dixital. 

Rúbrica (20%). 

1. MÍNIMO: Acadar un 40% de 

valoración positiva na rúbrica que 

califica o portfolio dixital. CSC

 

2º EVALUACIÓN 

U.D. 3 CONSTRÚO CO MEU CORPO: ACROSPORT E HABILIDADES XIMNÁSTICAS. 

OBXECTIVOS DIDACTICOS.

1. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade física

2. Ser capaz de respectar e identificar os papeis e estereotipos nas actividades artístico-expresivas como fenómeno social e cultural

3. Aceptación do propio nivel de execución e das demais persoas nas actividades propostas

4. Experimentar  actividades  artístico-expresivas  utilizando  técnicas  básicas  de  expresión  corporal  combinando  espazo,  tempo  e 

intensidade. 

5. Ser creativo e realizar improvisacións nas actividades artístico-expresivas de xeito individual e colectivo

6. Superar os sentimentos de inhibición cara a expresar sentimentos e emocións a través do corpo. 

CONTIDOS.

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS
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1. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria segundo as necesidades da actividade. 

2. Aceptar do propio nivel de execución e o dos demais compañeiros, e disposición positiva cara á súa mellora.

3. Superación nda inhibición persoal que xera as actividades expresivas. 

BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS

1. Actividades  artístico-expresivas  nas  que  os  alumnos  utilicen  a  creatividade  e  improvisación  baseándose  en  técnicas  básicas  de  

actividades ximnásticas, acrobacias e técnicas de acrosport.

2. Utilizar a música e os ritmos para realizar as actividades propostas. 

3. Actividades  artístico-expresivas  nas  que  se  utilizan  técnicas  de  expresión  corporal  combinando  espazo,  tempo  e  intensidade 

elaborando unha composición con elementos de acrobáticos, habilidades ximnásticas e técnicas de acrosport.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN .

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica.  Participación e actitude 

demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica.

2. Adecuar as habilidades motoras artístico-expresivas a aspectos de espazo, tempo e intensidade. 

3. Realizar unha combinación de habilidades ximnásticas con música.  

4. Demostrar actitudes de desinhibición ante as actividades de expresión propostas

ESTANDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES. (relacionados na táboa adxunta)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS 

DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  E 

MINIMOS EXISIBLES
C.CLAVE

1. Crea  e  pon  en  práctica  unha  secuencia  de 
movementos  corporais  axustados  a  un  ritmo 
prefixado.  
2. Utiliar correctamente las técnicas de acrosport
3. Utiliza  técnicas  corporais  de  forma  creativa 

combinando espazo, tempo e intensidade

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN (50%)

1. Realizar habilidades ximnásticas básicas 

2. Enlazar  acrobacias  e  figuras  de  acrosport 

de forma coordinada mediante  un montaxe 

final en grupo 

Levar a práctica as habilidades 

ximnásticas impartidas : (50%)

Mínimo: execución correcta da 

metade das habilidades esixidas.

CAA

CSIEE

CD
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1. Utilzar las tics para comprender as técnicas do 

acorsport e actividades ximásticas. 

2. 

• Porcentaxe de cualificación 30%

• Traballos  teóricos  e  probas  escritas 

relacionados cos contidos da UD. 

• Realización dun traballo e proba 

teórica sobre  os  contidos 

traballados na UD. (30%)

Mínimo 25% valoración positiva.

CL

CD

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

presenta actitudes de colaboración, participación 

e respecto cara a o material e os compañeiros.

2. Amosa tolerancia e deportividade tanto no 

papel de participante coma no de espectador/a, 

colaborando cos compañeiros e respectando as 

achegas das demais persoas

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20%

Rexistro anecdótico e diario de clase no que 

se valorarán as actitudes positivas ou 

negativas durante as sesións.

REXISTRO E DIARIO DE CLASE (20%).

MÍNIMO: Acadar un 40% de valoración 

positiva no total das sesións da 

avaliación

CSC

DOCENCIA TELEMÁTICA: 

1. Exercicio escrito no que terán que identificar conceptos relativos as habilidades ximnásticas, a ximnasia  

como deporte, regulaentos  e modalidades. Importancia da hixiene postural teñen sobre un estilo de vida 

saudable. 

2. Recoller  nun  diario  as  actividades  físicas  que  realizan  indicando  a  estructura  que  segue  na  súa  

realización. 

Cualificación 100%

1. 50% Presentar as tarefas 

2. 50% Proba telemática ou test. 

3. Mínimo: 40% valoración positiva. 

20  Programación Educación Física   CURSO 2022/23 



U.D. 4 DEPORTES DE OPOSICIÓN : BALONCESTO  

OBXECTIVOS DIDACTICOS.
1. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade física, adecuándoa as 

necesidades concretas.

2. Comprender e identificar o papel do baloncesto como deporte colectivo dentro da cultura deportiva.

3. Aplicar e executar diferentes xestos técnicos do baloncesto en diversas situacións de xogo

4. Realizar con certo nivel de eficacia (segundo o nivel inicial) situacións de xogo facilitado adecuando as respostas motoras aos estímulos  

relevantes

5. Coñecer as posibilidades recreativas, de competición e educativas do baloncesto.

CONTIDOS.

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS

1. Atención ao aseo persoal  e ao uso adecuado da indumentaria  segundo as necesidades da actividade. Aceptar do propio nivel  de 

execución e o dos demais compañeiros, e disposición positiva cara á súa mellora.

2. Respecto e aceptación das regras do baloncesto.

3. Comprender e identificar o baloncesto como deporte colectivo dentro da cultura deportiva.

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. Recensión histórica e orixes do baloncesto. Regulamento e modalidades existentes.

2. Estrutura táctica: roles dos xogadores, formas de xogo defensivo e ofensivo.

3. Elementos técnicos do baloncesto: posicións básicas, desprazamento (bote e dribling), pase (pecho, una mano, picado) , entrada a  

canastra e tiro, defensa individual.

4. Aspectos técnicos e tácticos do baloncesto aplicados a  situacións de xogo facilitadas  (espazo e numero de xogadores):  3x3,  2x2.  

Estímulos relevantes e aplicación de tácticas de xogo correctas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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1. Ter  en conta  as  recomendacións  de aseo persoal  e  indumentaria  adecuada a cada situación de práctica.Participación e  actitude  

demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica.

2. Aplicar con solvencia fundamentos tácticos básicos do baloncesto en situacións de xogos facilitados.

3. Mellorar a execución das habilidades motrices do baloncesto: posicións básicas, desprazamento (bote e dribling), pase (pecho, una  

mano, picado) , entrada a canastra e tiro, defensa individual.

4. Coñecer os orixes, historia e regulamento básico do baloncesto.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES. (relacionados na táboa adxunta)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS  AVALIACIÓN  E  CRITERIOS  DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  E 

MINIMOS EXISIBLES
C.CLAVE

1.Executa  correctamente  as  habilidades  motrices  do 

baloncesto:  posicións básicas,  desprazamento (bote  e 

ciclo  de  pasos,  pase  (clásico,  pronación,  en  salto)  , 

lanzamento a portería (apoio, en suspensión, en salto), 

defensa, porteiro.

2.Aplica  en situacións  de xogo facilitado (3x3,2x2)  os 

fundamentos  tácticos  básicos  do  baloncesto:  área 

porteiro, espazo, marcaxe, desmarque. 

3.Adecuar  as  respostas  motoras  aos  estímulos 

relevantes do xogo.

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 50%

1. Realización  dun  circuíto  de  habilidades 

motrices  básicas  do  baloncesto  como 

desprazamentos,  pase,  lanzamento  a  portería,  no 

que o alumno demostre unha melloría respecto ao 

seu nivel inicial.

2. Realización dun xogo facilitado (diminución 

do  número  de  participantes)  no  que  os  alumnos 

teñan que demostrar a adquisición das habilidades 

tácticas de xogo vistas na UD

PLANTILLA  DE  OBSERVACIÒN  :  (25%): 

realizar  un  circuíto  de  habilidades  (tres 

niveis  de  dificultade  segundo  o  nivel 

inicial)

MÍNIMO: 40% de valoración positiva.

RUBRICAS (25%):  recoller a execución ou 

non das habilidades tácticas solicitadas.

MÍNIMO: 40% de valoraciónpositiva

CAA

CSIEE

1. Identifica as orixes, historia e regulamento básico do 

baloncesto. 

2. Recoñece  as  simboloxías  básicas  utilizadas  para  a 

representación de actividades de baloncesto.

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 

1. Cuestionario  no  que  se  solicite  ao  alumno  os 

coñecementos  sobre  o  regulamento,  orixes  e 

historia  do  baloncesto,  ademais  de  recoñecer  as 

sinais da súa representación gráfica.. 

CUESTIONARIO NA AULA (30%)

MINIMO: 40% valoración positiva

 

CMCCT

CL

CAA

1.Respecta  os  hábitos  de  aseo  persoal  e  presenta 

actitudes de colaboración, participación e respecto cara 

a o material e os compañeiros.

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20%

Rexistro  anecdótico  e  diario  de  clase  no  que  se 

valorarán  as  actitudes  positivas  ou  negativas 

REXISTRO E DIARIO DE CLASE (20%).

MÍNIMO:  Acadar  un  40%  de  valoración 

positiva no total das sesións da avaliación 

CSC
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2.Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a, colaborando cos 

compañeiros  e  respectando  as  achegas  das  demais 

persoas

durante as sesións.

DOCENCIA TELEMÁTICA:

Realizar un traballo ou proba telemática sobre o regulamento do baloncesto e os seus elementos téncnicos  

básicos.

Diario de actividade física na que se recopilen as activides realizadas, volumen e intensidade das sesóns.

Cualificación 100%

100% Proba telemática ou traballo

Mínimo: 40% vaoración positiva. 
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3º EVALUACIÓN 

U.D. 5 INICIACIÓN AO ATLETISMO 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS:

1. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade física, adecuándoa as  
necesidades concretas. 

2. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora.
3. Coñecer o material e o regulamento do Atletismo referido as probas de carreiras e lanzamentos.
4. Aplicar e executar diferentes técnicas básicas das probas atléticas: carreiras, relevos e saltos. 
5. Realizar con certo nivel de eficacia (segundo o nivel inicial) as técnicas en situación real. 

CONTIDOS:

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS

1. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria segundo as necesidades da actividade. 
2. Respecto e aceptación das normas do xogo. Aceptación do propio nivel de execución e dos demais compañeiros. 
3. Material e equipamento necesario para a práctica dos xogos propostos. 
4. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico expresivas, baseada na análise previa das características destas.

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. Técnicas básicas do atletismo: carreiras, saltos e lanzamentos.
2. Regulamentación do atletismo: carreiras e concursos.  
3. Execución  e  avaliación  de habilidades  motrices  de  xeito combinado vinculadas  ás  accións  deportivas,  respectando os  regulamentos  

específicos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 
2. Coñecer o regulamento básico do atletismo así como as técnicas de execución das habilidades. 
3. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica.
4. Demostrar unha certa mellora nas habilidades motrices requiridas e coñecemento do regulamento aplicado á práctica. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES. (relacionados na táboa adxunta)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS  AVALIACIÓN  E  CRITERIOS  DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  E  MINIMOS 

EXISIBLES

C.CLAVE

1. Mellora  a  execución  dos  aspectos  técnicos  individuais 

aceptando o nivel  alcanzado nas carreiras  e  concursos  de 
saltos e lanzamentos. 

2. Describe  de  forma  sinxela  os  movementos  implicados  en 

cada  un  dos  xestos  técnicos  aprendidos  (lanzamentos, 
carreiras,  saltos).

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 50%

1. Realizar correctamente os xestos técnicos básicos da 

carreira, saltos e lanzamentos.

2. Identificar e verbalizar os movementos realizados nas 

execucións.. 

FOLLA DE VALORACIÓN: (25%) 
MÍNIMO: 40% de valoración positiva.
EXPOSICIÓN  ORAL  (25%):   expoñer  de  forma 
correcta as técnicas solicitadas
MÍNIMO: 40% de valoración positiva

CAA
CSIEE

1. Recoñece  de  xeito  básico  unha  competición  atlética  e  é 

capaz de poñer en práctica un “simulacro” de proba na clase. 

2. Analiza o papel que o Atletismo ten na sociedade actual e 

valora positivamente as vantaxes que o chamado Atletismo 
popular  teñen para a mellora da saúde e como medio de 
utilizar o tempo de ocio.

3. Utiliza  as  TIC  para  recoller  datos  sobre  as  distintas 

especialidades atléticas, así como os contidos conceptuais da 
unidade didáctica

      PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 

1. Realizar un traballo individual no que se recolla e 

organice  información  sobre:  Atletismo  (orixes  e 
historia), Organización dunha competición, a pista, 
os regulamentos básicos de carreiras e saltos 

2. Propoñer  unha  pequena  competición  nunha  das 

especialidade  vistas  na  UD.  Aplicando  o 
regulamento de forma adecuada

TRABALLO ESCRITO (20%)
MINIMO: 40% valoración positiva

ORGANIZACIÓN DUNHA COMPETICIÓN(10%) 
MÍNIMO: a súa realización 100%.  

CMCCT
CL
CD
CAA

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e presenta actitudes de 

colaboración, participación e respecto cara a o material e os 
compañeiros. 

2. Amosa  tolerancia  e  deportividade  tanto  no  papel  de 

participante  coma  no  de  espectador/a,  colaborando  cos 
compañeiros e respectando as achegas das demais persoas

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20%

Rexistro  anecdótico  e  diario  de  clase   no  que  se 
valorarán  as  actitudes  positivas  ou  negativas 
durante as sesións. 

REXISTRO E DIARIO DE CLASE (20%). 
MÍNIMO: Acadar un 40% de valoración positiva no 
total das sesións da avaliación 

CSC

DOCENCIA  TELEMATICA

1. Realizar  un  traballo  da  historia  do  atletismo.  Elixir  unha  proba  e  describir  o  seu  regulamento  e  
deportistas máis importantes. 

2. Recoller nun diario as actividades físicas que realizan indicando a estrutura que segue na súa realización.

Traballo escrito e enviado á plataforma Edixgal 
(100%) 
Presentación do diario 
Mínimo: 40% contidos correctos e presentación 
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U.D. 6 VIVAMOS COMO GALEGOS: FÚTBOL GAÉLICO, XOGOS TRADICIONAIS E DANZAS. 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS:

1. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade física, adecuándoa as  
necesidades concretas. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora.  

2. Coñecer aqueles deportes e xogos tradicionais galegos os seus orixenes, regulamentos e forma de xogo
3. Experimentar e particinar nos diferentes xogos propostos identificando a nosa cultura nas actividades propostas. 
4. Coñecer e desenvolver danzas tradicionais de forma lúdica. 

CONTIDOS:

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS

1. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria segundo as necesidades da actividade 
2. Respecto e aceptación das normas do xogo. Aceptación do propio nivel de execución e dos demais compañeiros. 
3. Material e equipamento necesario para a práctica dos xogos propostos. 
4. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas. 

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. Coñecemento dos distintos xogos e deportes tradicionais galegos: fútbol gaélico, bolos, petanca. Seus regulamentos e  técnicas básicas.
2. Descubrir e desenvolver xogos tradicionais de forma autónoma. 
3. Execución  e  avaliación  de habilidades  motrices  de  xeito combinado vinculadas  ás  accións  deportivas,  respectando os  regulamentos  

específicos.
4. Practicar danzas tradicionais galegas de forma lúdica con certa soltura. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 
2. Coñeser e por en práctica os regulamentos, técnicas básicas dos deportes tradicionais propostos. 
3. Realizar danzas tradicionais amosando deshibición e participando con interese na súa elaboracion. 
4. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica.
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES. (relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS  AVALIACIÓN  E  CRITERIOS  DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E  MINIMOS 

EXISIBLES

C.CLAV

E

1. Coñecer  e  por  en  práctica  os  regulamentos,  técnicas 
básicas dos deportes tradicionais propostos.
2. Realizar  danzas  tradicionais  amosando  deshibición  e 
participando con interese na súa elaboracion. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 50%

1. Participar  nas  actividades  propostas 
mostrando  coñecemento  dos  regulamentos  dos 
deportes e xogos propostos

2. Realizar unha danza tradicional en grupo de 
forma coordinada. 

Folla de valoración da pacipación nos difentes 
xogos, deportes e danzas. 

MÍNIMO: coñecer os regulamentos dos xogos 
propostos e os pasos das danzas realizadas. 

CAA
CSIEE
CL
CD

1. Descubre a cultura galega e os seus xogos 

2. Coñece  as  posibilidades  lúdicas  que  os  xogos 
tradicionais galegos poden ofrecer 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30%

1. Busca algún xogo, deporte ou danza e utiliza 
as tics para facer un traballo para exponer aos 
compañeiros. . 

Traballo teórico: (30%) 

Minimo:  presentar  o  traballo  aos 

compañeiros de forma correcta 

CAA
CSIEE
CL
CD

1. Participa activamente nas actividades. 

2. Respecta  os  hábitos  de  aseo  persoal  e  presenta 
actitudes  de  colaboración,  participación  e  respecto 
cara a o material e os compañeiros. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20%

2. Rexistro anecdótico e diario de clase  no que 
se  valorarán  as  actitudes  positivas  ou 
negativas e a participación durante as sesións. 

4. REXISTRO E DIARIO DE CLASE (20%). 

5. MÍNIMO: Acadar un 40% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación

CSC

DOCENCIA  TELEMATICA

1. Realizar  un  traballo  sobre  a  historia  do  baloncesto  e  o  seu  regulamento.  Investigar  sobre  a  
implantación no seu contorno próximo. 

2. Recoller  nun  diario  as  actividades  físicas  que realizan  indicando  a  estrutura  que segue  na  súa  
realización.

Traballo escrito e enviado á plataforma Edixgal 
(100%)  e presentación do diario. 
Mínimo: 40% contidos correctos e presentación 
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4º Curso de ESO

1) Temporalización 

1ª avaliación: 11 semanas U.D.1 Móvome e cóidome  (70% peso cualificación)

U.D.2 Primeiros auxilios (30% peso cualificación)

2ª avaliación: 10 semanas U.D.3 Badmintón (70% peso cualificación)

U.D.4 Orientación no medio natural (30% peso cualificación)

3ª avaliación: 11 semanas U.D.5  Xogamos ao voley (70% peso cualificación) 

U.D 6 Ac. Fisicas con base musicada (30% peso cualificación)

Duración Unidade didáctica Contido sesión  Número 

sesións

Temporalización 

1ª 

AV

ALI

ACI

ÓN

1 semana Presentación contidos 1 Setembro

11

semanas

22 sesións

U.D.1  Móvome  e 

cóidome

14 sesións 

Av. Inicial 2 Setembro

Desenvolvemento 

dos contidos 

10 Outubro

Novembro

Av. Final 2 Novembro

 U.D.2  Primeiros auxilios

 8 sesións 

Desenvolvemento 

dos contidos

6 Outubro

Novembro 

Avaliación 2 Decembro

2º 

AV

ALI

ACI

ÓN

10 

semanas

19 sesións 

U.D.3  Xogamos  ao 

Bádminton

12 sesións 

Desenvolvemento 

dos contidos

10 Xaneiro

Avaliación 2 Feberiro 

U.D  4  Orientación  no 

medio natural  

7 sesións

Desenvolvemento de 

contidos

7 Febreiro

3º 

AV

ALI

ACI

ÓN

11 

semanas

22 sesións

U.D.5  Xogamos voley

16 sesións 

Desenvolvemento 

dos contidos

14 Marzo 

Abril

Avaliación 2 Abril

U.D 6 

Xogando cos  meus  avós 

8 sesións 

Desenvolvemento 

dos contidos

Xogos tradicionais

8 Abril 

Maio
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2) Descrición  das  Unidades  Didácticas:  Obxectivos,  Contidos,  Estándares  de 

aprendizaxe e procedementos de avaliación e cualificación. 

1ª AVALIACION

U.DIDÁCITCAS NUMERO 

SESIONES

PESO NA CUALIFICACIÓN 

MÓMOVE EN COIDOME IV 14 70%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE. (MÍNIMO 30%)

A  FORZA  E  O  SEU 

DESENVOLVEMENTO

8 30%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE (MÍNIMO 20%)

2ª AVALIACION

U.DIDÁCITCAS NUMERO 

SESIONES

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.3 BÁDMINTON 12 70%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE. (MÍNIMO 25%)

U.D.4 PRIMEIROS AUXILIOS 7 30%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE (MÍNIMO 20%)

3ª AVALIACION

U.DIDÁCITCAS NUMERO 

SESIONES

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.5 XOGAMOS AO VOLEY 10 70%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE (MÍNIMO 25%)

U.D.6 XOGAMOS COS AVÓS 8 30%  DO  PORCENTAXE  DA  AVALIACIÓN  FINAL 

DO TRIMESTRE (MÍNIMO 25%)
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1º AVALIACIÓN

U.D. 2 ME MOVO E ME COIDO IV

OBXECTIVOS DIDACTICOS.

1. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade física, adecuándoa as  
necesidades concretas.  

2. Coñecer parámetros de control da actividade física e adaptar e controlalos nas diferentes fases da sesión. 
3. Comprender o papel das actividades fisico-deportivas como fenómeno social e cultural así como os papeis e estereotipos existentes cara as  

actividades físicas. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora.
4. Utilizar as TICs para elaborar e expoñer traballos orixinais sobre o traballo da condición física adaptado a o nivel individual. 
5. Coñecer e por en práctica os conceptos de condición física e as capacidades físicas e coordinativas, así como os procesos de adaptación que  

o seu traballo produce no corpo. 
6. Planificar e por en práctica un programa de traballo de condición física saudable.  
7. Controlar de forma autónoma el nivel de intensidade do esforzo segundo a frecuencia cardíaca e valorar a mellora co adestramento.  
8. Coñecer e utilizar  os test de valoración das capacidades físicas e coordinativas como medio de control  do nivel  de capacidade física  

individual.
9. Comprender o papel fundamental da alimentación, hábitos saudables relacionados coa actividade física para unha mellora na saúde e na 

calidade de vida. 

CONTIDOS.

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS

1. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria segundo as necesidades da actividade. 
2. Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas como fenómeno social e cultural. 
3. Aceptación do propio nivel de execución e o das demais persoas, e disposición positiva cara á súa mellora
4. Tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar e expoñer traballos orixinais sobre o traballo da condición física adaptado a o  

nivel individual. 

BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

1. Parámetros de control da actividade física: volume e intensidade do esforzo e control cardíaco.
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2. Condición  física.  Desenvolvemento  das  capacidades  físicas  básicas  relacionadas  coa  saúde  (resistencia,  flexibilidade)  e  capacidades  
coordinativas. Adaptacións principais do corpo.

3. Alimentación  saudable relacionada coa actividade física.
4. Plan de adestramento da resistencia e flexibilidade: fases, principios e planificación. Bases para a realización dun programa básico de  

mellora da condición física individual
5. Test de condición física, tipos e aplicacións ás distintas cualidades físicas, utilización adecuada e interpretación autónoma dos resultados. 
6. Técnicas básicas de respiración e relaxación e aplicación na vida cotiá
7. Actividade física habitual e outros hábitos que inflúen de forma determinante na saúde e na calidade de vida. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 
2. Identifica os hábitos saudables de alimentación e práctica habitual de actividade física na propia experiencia. 
3. Utilizar as TICs para elaborar un documento propio no que se recolla a elaboración do plan individual de adestramento de flexibilidade e  

resistencia baseándose nos resultados e valoracións dos test realizados e as conclusións sobre a saúde do traballo realizado. 
4. Coñecer  e aplicar  os  distintos  tipos  de adestramento da condición  física  así  como os  parámetros  de control  (volume,  intensidade  e  

flexibilidade.  
5. Desenvolver e incrementar as capacidades físicas básicas de resistencia e flexibilidade dende a perspectiva da súa saúde de acordo coas  

posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo.
6. Coñecemento dos contidos conceptuais utilizados durante a unidade didáctica.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS  AVALIACIÓN  E  CRITERIOS  DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  E 

MINIMOS EXISIBLES

C.CLAV

E

1. Controla  as actividades físicas das distintas fases da sesión utilizando 
os parámetros de control (intensidade, volume, densidade) 

2. Adapta a intensidade do esforzo co control da frecuencia cardíaca. 
3. Participa activamente no traballo para a mellora das capacidades de 

resistencia,  flexibilidade  desde  un  enfoque  saudable,   utilizando  os 
métodos básicos para o seu desenvolvemento.

4. Realiza os test de condición física deseñados e interpreta os resultados 
en forma de nivel de mellora acadado.

5. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento 
de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades.

6. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades 
físicas como medio de prevención de lesións.

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 50%

1. Obter unha  mellora  nas  cualidades  físicas  traballadas 

segundo  o  nivel  inicial  e   presentar  os  resultados 
individuais  e  as  melloras  acadadas  así  como  as 
conclusións dos test. 

2. Realizar unha carreira continua de 20  minutos a ritmo 

individual  sen paradas.  Controlar  o ritmo mediante  a 
FC.

3. Realizar  un  plan  individualizado  de  mellora  da 

resistencia  e flexibilidade controlando os  parámetros 
como: volume, intensidade. 

TES FÍSICOS: (10%) 
MÍNIMO: Realización dos test de CF e 
presentación da ficha correspondente. 
CARRERA  CONTÍNUA  20  MIN,  20% 
MÍNIMO: manter a carreira e as series 
cun ritmo individualizado e identificar a 
FC.
PLAN  INDIVIDUALIZADO(20%) Leva  á 
práctica o plan deseñado de actividade 
física 

CAA

CSIEE

1. Utiliza as TICs para elaborar o documento no que se recolla un plan 
básico  de  adestramento  da  resistencia  e  flexibilidade  no  que  se 
recollan  os  resultados  dos  test  (inicial  e  final)  os  métodos  de 
adestramento  utilizados,  as  posibles  adaptacións  logradas  nos 
organismos corporais así como unha valoración da condición física e a 
súa evolución durante a UD. 

2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía a os distintos 
tipos  de  actividade  realizada  e  a  influenza  do  adestramento  e  a 
alimentación. 

      PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 

1. Presentación  dun  plan  individualizado  (co  formato 

elixido polo alumno) no que expoña un plan básico de 
adestramento  dunha  cualidade  física  das  traballadas, 
analizando  os  resultados  dos  test,  identificando  os 
métodos  de  adestramento  utilizados,  as  adaptacións 
producidas e valorando a evolución durante a Unidade 
didáctica.   

2. CUESTIONARIO NA AULA no que terán que identificar 

conceptos relativos á condición física e a súa relación 
coa saúde, así como os impactos que a alimentación e a 
hixiene postural

TRABALLO ESCRITO (10%)
MINIMO: presentación do traballo 
correcto (100%)

CUESTIONARIO NA AULA (20%) 
MÍNIMO: acadar un 40% de respostas 
correctas.  

CMCCT

CL

CD

CAA

1. Respecta  os  hábitos  de  aseo  persoal  e  presenta  actitudes  de 

colaboración,  participación  e  respecto  cara  a  o  material  e  os 
compañeiros. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20%

1. Rexistro  anecdótico  no que  se  valorarán  as  actitudes 

positivas ou negativas durante as sesións. 

REXISTRO E DIARIO DE CLASE (20%). 
MÍNIMO: Acadar un 40% de valoración 
positiva no total das sesións da 
avaliación 

CSC

DOCENCIA TELEMÁTICA: 

1. Presentación  dun plan  individualizado (co  formato elixido  polo  alumno)  no que expoña  un  plan básico  de adestramento  dunha  

cualidade  física  das  traballadas,  analizando  os  resultados  dos  test,  identificando  os  métodos  de  adestramento  utilizados,  as  
adaptacións producidas e valorando a evolución durante a Unidade didáctica

2. Test o proba telemática sobre os conceptos de condiciòn física e adestramento traballados

Cualificación 100%

60% presentacion plan individualizado. 

Mínimo: 40% valoración positiva. 
40% realización de proba telemática 
ou test sobre os contidos. 
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U.D.  2 PRIMEIROS AUXILIOS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

1. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas
2. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios. 
3. Protocolo de actuación ante accidentes e emerxencias.
4. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo

.CONTIDOS

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS
1. Coñecer os protocolos básicos de actuación de primeiros auxilios (PAS)
2. Riscos e prevención de accidentes nas actividades deportivas propostas. 
3. Coñecer as actuacións básicas en situacións de accidente para actuar correctamente: queimaduras, actividades acuáticas, traumatismos, 

intoxicacións...

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Participar e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica.
2. Realizar de forma adecuada os protocolos de primeiros auxilios ante un caso “provocado” na aula
3. Elaborar unha actividade deportiva na que teñan en conta a prevención de riscos e utilización correcta de material. 
4. Elaborar un traballo no que se recollan 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES. (relacionados na táboa adxunta)

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS  AVALIACIÓN  E  CRITERIOS 

DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES

C.CLA

VE

1. Identifica  os  posibles  riscos  das  actividades 
físicas propostas na actividade física elaborada

2. Describe  en  pon  en  práctica  os  protocolos  de 
Primeiros auxilios

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 100%
. 

1. Aplicar  correctamente  o  PAS  nunha 
situación simulada na aula

2. Traballo  en grupo no  que  se  desenvolvan 
actuacións  correctas  ante  distintas 
situacións de primeiros auxilios

Simulación dunha situación de accidente 
e aplicación del PAS por grupos (15%

Aplicación correcta do PAS 
Traballo en grupo sobre unha actuación de 
primeiros auxilios

Presentación correcta do traballo 
e exposición. 

CAA

CSIEE

CSC
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2ª AVALIACION

U.D. 3 XOGAMOS AO BADMINTON

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

1. Coñecer o badminton  como actividade de lecer e desenvolvemento dunha actividade física saudable. 
2. Coñecer e aplicar o regulamento básico do bádminton, así como a estrutura básica de outros que se poden traballar na UD. 
3. Ser capaz de organizar torneos, actividades e xogos de forma autónoma utilizando fundamentos básicos de organización de eventos y  

actividades. Respectar as achegas dos compañeiros e valorar o traballo en grupo. 
4. Mellorar as execucións técnicas de cada deporte practicado e utilizalas de forma adecuada, utilizando a intención táctica de conseguir  

resultado favorable. 

CONTIDOS

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS

1. Aceptación do propio nivel de execución e o das demais persoas, e disposición positiva cara á súa mellora.
2. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo.
3. Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividades deportivas de implementos como práctica de lecer. 
4. Ser capaz de organizar torneos, actividades e xogos de forma autónoma utilizando fundamentos básicos de organización de eventos y  
actividades. Respectar as achegas dos compañeiros e valorar o traballo en grupo.

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. Realización das técnicas de bádminton e utilización táctica das mesmas. 
2. Deportes de implementos: concepto, tipos, posibilidades de aplicación como actividades de lecer. 
3. Bádminton: técnicas básicas, intencións tácticas, regulamento de torneos e competicións 
4. Organización de torneos: elementos a ter en conta, organización da competición (eliminatorias, sistema de liga, copa,…), prevención de  

riscos e control das actividades. 
5. Practicar actividades dos deportes de implementos mellorando a súa execución e participar nas actividades organizadas espetando as  

regras e mostrando actitudes de deportividade e aceptación do nivel dos compañeiros. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 
2. Coñecer o bádminton , a súa regulamentación e técnicas básicas. Organizar en grupo unha competición ou torneo , sendo os responsables 
de todos os aspectos relacionados con o control, clasificacións, arbitraxe, etc. 
3. Valorar a utilización dos deportes de implementos como medio de ocupar o tempo de lecer e realizar actividade física saudable. 
4. Practicar actividades dos deportes de implementos mellorando a súa execución e participar nas actividades organizadas respectando as  
regras e mostrando actitudes de deportividade e aceptación do nivel dos compañeiros.  
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES. (relacionados na táboa adxunta)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS  AVALIACIÓN  E  CRITERIOS  DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E  MINIMOS 

EXISIBLES

C.CLAVE

1. Mellora a execución dos aspectos técnicos individuais 
referidos ao bádminton ,aceptando o nivel alcanzado. 

2. Mellora o seu nivel de execución respecto ao nivel de 
partida, amosando actitudes de esforzo, autoesixencia 
e superación.

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 50%

Realizar  de  forma  correcta  as  técnicas 
aprendidas  do  deporte  con  implementos 
utilizado (bádminton ) aplicando as intencións 
tácticas 

ESCALA DE VALORACIÓN  :  (50%):  realizar 
un 1x1 dos deportes practicados e recoller 
a  valoración  das  habilidades  técnicas  e 
tácticas aprendidas. 
MÍNIMO: 40% de valoración positiva.

CAA

CSIEE

1. Recoñece o campo, regulamento e material  utilizado 
nas  competicións  dos  distintos  deportes  de 
implementos  practicados  (bádminton).   Utilizalo  de 
forma segura e adecuada . 

2. Coñecer os fundamentos que rexen a organización e 
planificación  de  competicións  o  torneos  e  aplicalos 
nunha situación práctica . 

3. Comprender  o  papel  dos  deportes  de  implementos 
como  medio  de  utilizar  o  tempo  de  lecer  e  facer 
actividade saudable. 

      PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 

1. Organizar   en  grupo  unha  competición  dun 
deporte dos practicado, recollendo todos os 
aspectos  necesarios  para  súa  posta  en 
práctica: control, clasificación, arbitraxe, etc

2. Demostrar  coñecementos  sobre  os 
regulamentos dos deportes practicados.  

ORGANIZACIÓN DUNHA COMPETICIÓN 
REAL  (30%) (utilizando as TICs) dun 
deporte de implementos e poñela en 
práctica co grupo asumindo todos os roles 
necesarios. 
MINIMO: a súa correcta presentación e 
implementación co grupo.  (100%)

CMCCT

CL

CAA

1. Respecta  os  hábitos  de  aseo  persoal  e  presenta 
actitudes  de  colaboración,  participación  e  respecto 
cara a o material e os compañeiros. 

2. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel  de 
participante coma no de espectador/a.

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20%

1. Rexistro anecdótico e diario de clase  no que 
se  valorarán  as  actitudes  positivas  ou 
negativas durante as sesións. 

REXISTRO E DIARIO DE CLASE (20%). 
MÍNIMO: Acadar un 40% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 

CSC

DOCENCIA TELEMÁTICA: 

1. Presentación dun plan individualizado (co formato elixido polo alumno) no que expoña o traballo físico realizado coa  

intensidade e volumen indicando tipo e método de entranamento. 

2. Traballo sobre os deportes con implementos impartidos en clase recollendo regulamentos, historia e implantaciòn en 

galicia. 

Cualificación 100%

60% presentacion plan individualizado. 

Mínimo: 40% valoración positiva. 
40% realización do traballo sobre os contidos. 
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U.D. 4 ACTIVIDADES ORIENTACIÓN NO MEDIO NATURAL

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

1. Coñecer as posibilidades que ofrece a natureza para realizar práctica regular de actividade física e recreativa.  Respectalo e valorar as súas  
posibilidades de utilización para a realización de actividades. 

2. Coñecer os elementos básicos utilizados na orientación: compás e mapas, balizas. 
3. Aprender os fundamentos da orientación utilizando correctamente o compás e a interpretación de mapas sinxelos do contorno próximo
4. Coñecemento das normas de seguridade para a realización de actividades no medio natural en espazos non coñecidos.

CONTIDOS

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS
1. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria necesaria para a realización de actividades no medio natural.  
2. Normas de comportamento e respecto para a realización de actividades físicas no medio natural.  
3. Recoñecementos dos riscos que ofrecen as actividades nun medio non estable e a súa posible solución. 
4. Utilización adecuada dos materiais para poder orientarse no medio natural.

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. Aparellos utilizados para poder realizar de forma correcta a orientación: compás, mapas balizas. 
2. A orientación como deporte competitivo: fundamentos y regulamento básico.
3. Aceptación e respecto das normas para  a conservación do medio natural.
4. Realizar de forma autónoma un percorrido indicado previamente nun mapa atopando as balizas indicadas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica.
2. Facer un percorrido utilizando o compás e o mapa no que se indican as balizas a atopar. 
3. Comprender o deporte de orientación e o seu regulamento básico

36  Programación Educación Física   CURSO 2022/23 



ESTANDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES. (relacionados na táboa adxunta)

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E  CRITERIOS 

DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  E 

MINIMOS EXISIBLES

C.CLAVE

1. Segue de forma correcta unha ruta deseñada nun 
mapa  atopando  todas  as  balizas  sinaladas 
utilizando correctamente o compás .

2. Utiliza as tic para elaborar unha ruta nun mapa 
do contorno. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 80%

1. Coñecer  os  elementos  básicos  de 
seguridade  para  a  realización  dunha 
actividade no medio natural

2. Realizar de forma correcta unha carreira de 
orientación utilizando o compás e o mapa 
coas indicacións das balizas.  

SEGUEMENTO  DA  RUTA  E 
UTILIZACIÓN CORRECTA DO COMPÁS 
(80%)  deseñar  unha  ruta  e  publicala 
indicando  as  características  que 
presenta. 
MINIMO: 40% de valoración positiva

CAA

CSIEE

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e presenta 
actitudes  de  colaboración,  participación  e 
respecto cara a o material e os compañeiros. 

2. Coñece  e  respectar   as  normas  de 
comportamentos nos contornos naturais. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20%

1. Rexistro anecdótico e diario de clase  no 
que se valorarán as actitudes positivas ou 
negativas durante as sesións. 

REXISTRO E DIARIO DE CLASE (20%). 
MÍNIMO: Acadar un 40% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación CSC

DOCENCIA TELEMÁTICA: 

Coas ferramentas dixitais deseñar unha ruta e publicala indicando as características  que presenta. 

Cualificación 100% presentación da ruta 

Mínimo 40% correcta  
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3º EVALUACIÓN 

 U.D. 5 XOGAMOS AO VOLEY

OBXECTIVOS DIDACTICOS.

1. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade física, adecuándoa as  
necesidades concretas. 

2. Comprender e identificar o papel do VOLEY como deporte colectivo dentro da cultura deportiva.
3. Aplicar e executar diferentes xestos técnicos  en diversas situacións de xogo. 
4. Realizar con certo nivel de eficacia (segundo o nivel inicial) situacións de xogo facilitado adecuando as respostas motoras aos estímulos  

relevantes. 
5. Coñecer as posibilidades recreativas, de competición e educativas do voley. 

CONTIDOS.

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS

1. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria segundo as necesidades da actividade. Aceptar do propio nivel de execución  
e o dos demais compañeiros, e disposición positiva cara á súa mellora.

2. Respecto e aceptación das regras do voley
3. Comprender e identificar o voley como deporte colectivo dentro da cultura deportiva. 

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. Recensión histórica e orixes do voley. Regulamento e modalidades existentes. 
2. Elementos técnicos do voley. 
3. Aspectos técnicos e tácticos do voley aplicados a situacións de xogo facilitadas (espazo e numero de xogadores). 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ter  en  conta  as  recomendacións  de  aseo  persoal   e  indumentaria  adecuada  a  cada  situación  de  práctica.  Participación  e  actitude  
demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica.

2. Aplicar con solvencia fundamentos técnicos básicos  de voley en situacións de xogos facilitados.
3. Mellorar a execución das habilidades motrices do voley.
4. Coñecer os orixes, historia e regulamento básico.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES. (relacionados na táboa adxunta)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  E 

MINIMOS EXISIBLES

C.CLAVE
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1. Executa correctamente as habilidades motrices do 

voley, posicións  básicas,   toques,  saques...en 
situacións de xogo facilitado. 

2. Adecuar  as  respostas  motoras  aos  estímulos 
relevantes do xogo. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 50%
1. Realización  dun  circuíto  de  habilidades 

motrices básicas do voley. 
2. Realización  dun  xogo  facilitado  (diminución 

do  número  de  participantes)  no  que  os 
alumnos teñan que demostrar a adquisición 
das habilidades técnicas de xogo vistas na UD 

PLANTILLA  DE  OBSERVACIÒN  :  (25%): 
realizar  un circuíto  de habilidades (tres 
niveis  de  dificultade  segundo  o  nivel 
inicial) 
MÍNIMO: 40% de valoración positiva.
RUBRICAS (25%):   recoller  a  execución 
ou  non  das  habilidades  técnicas 
solicitadas.
MÍNIMO: 40% de valoración positiva

CAA

CSIEE

3. Identifica as orixes, historia e regulamento básico 
do voley 

4. Recoñece as simboloxías básicas utilizadas para a 
representación de actividades de voley.

      PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
1. Cuestionario no que se solicite ao alumno os 

coñecementos sobre o regulamento, orixes e 
historia  ademais  de  recoñecer  as  sinais  da 
súa representación gráfica.

CUESTIONARIO na aula (30%)
MINIMO: 40% valoración positiva

CMCCT

CL

CAA

1. Respecta  os hábitos  de aseo persoal  e  presenta 
actitudes  de  colaboración,  participación  e 
respecto cara a o material e os compañeiros. 

2. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel 
de  participante  coma  no  de  espectador/a, 
colaborando  cos  compañeiros  e  respectando  as 
achegas das demais persoas

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20%

1. Rexistro anecdótico e diario de clase  no que 
se  valorarán  as  actitudes  positivas  ou 
negativas durante as sesións. 

REXISTRO E DIARIO DE CLASE (20%). 
MÍNIMO: Acadar un 40% de valoración 
positiva no total das sesións da 
avaliación 

CSC
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U.D. 6 XOGAMOS COMA OS AVÓS 

OBXECTIVOS DIDACTICOS.

1. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade física, adecuándoa as  
necesidades concretas. 

2. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora.
3. Coñecer as actividades e deportes recreativos máis coñecidos no seu contorno. 
4. Identifica os deportes e xogos tradicionais coñecendo o seu orixe e regulamentación. 
5. Participar de forma activa nos xogos propostos. 
6. Coñecer as posibilidades de utilización do tempo de ocio das actividades e xogos propostos.  

CONTIDOS.

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS

1. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria segundo as necesidades da actividade. 
2. Respecto e aceptación das normas do xogo. Aceptación do propio nivel de execución e dos demais compañeiros. 
3. Respecto e aceptación das regras dos xogos propostos
4. Material e equipamento necesario para a práctica dos xogos propostos. 

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. Actividades recreativas e xogos tradicionais, tipos e características.
2. Regulamentación dos xogos propostos e diferentes opcións segundo as zonas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica.
2. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica.
3. Resolver situacións motoras que poidan aparecer nas actividades xogadas
4. Mellorar a execución das habilidades motrices requiridas cos xogos propostos 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS ESIXIBLES(relacionados na táboa adxunta)

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS  AVALIACIÓN  E  CRITERIOS  DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E  MINIMOS 

EXISIBLES

C.CLAVE
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1. Participa activamente nos xogos tradicionais. PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 50%

1. Organizan en grupo unha sesión de xogos para 
os  compañeiros.  Teñen  que  realizar  as 
explicacións, material e dirixir a sesión.

SESIÓN  REALIZADA  DE  XOGOS  PARA  OS 
COMPAÑEIROS (50%)  
MÍNIMO: Realizar a sesión e presentala en 
papel ou formato dixital 

CAA

CSIEE

CL

CD

1. Indaga,  e  descubre  diferentes  xogos  tradicionais  ou 
populares para propoñer.

2. Emprega  as  Tics  de  forma adecuada  para  indagar  e 
para presentar.

3. Exprésase adecuadamente.

      PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 

1. Exercicio  escrito  no  que terán que cubrir  os 
datos  mínimos  descritivos  dos  xogos  que 
propoñen.

TRABALLO ESCRITO (30%)
MINIMO: valoración do traballo: 
presentación contidos e orixinalidade 
(15%)

1. Respecta  os  hábitos  de  aseo  persoal  e  presenta 
actitudes  de  colaboración,  participación  e  respecto 
cara a o material e os compañeiros. 

2. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel  de 
participante  coma  no  de  espectador/a,  colaborando 
cos compañeiros e respectando as achegas das demais 
persoas

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20%

1. Rexistro anecdótico e diario de clase  no que 
se  valorarán  as  actitudes  positivas  ou 
negativas e a participación durante as sesións. 

REXISTRO E DIARIO DE CLASE (20%). 
MÍNIMO: Acadar un 40% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación

CSC
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8.Grao mínimo de consecución para superar a materia.

Baseándonos  nos  estándares  de  aprendizaxe  de  cada  curso  e  unidade  didáctica,  establecemos  o  grao 

mínimo  de  consecución  que  o  alumno/a  terá  que  conseguir  para  superar  a   materia  na  convocatoria  

extraordinaria de setembro. 

Este grao mínimo de adquisición dos estándares de aprendizaxe será avaliado na convocatoria de setembro,  

na que o alumno terá que estar provisto de roupa e material de aseo para realizar as sesións. En caso de ter  

algún  problema  de  exención  temporal  os  alumnos/as  terán  que  demostrar  a  adquisición  dos  contidos  

conceptuais

2º ESO GRAO MÍNIMOS DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

TODAS O grao mínimo de consecución será o establecido para os estándares  traballados 
en cada unha das unidades didácticas . Poden verse nas táboas.

4º ESO 

U.D GRAO MÍNIMOS DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
Me movo e me 
coido IV e forza 
(25%)

1. Obter unha mellora nas cualidades físicas traballadas segundo o nivel inicial e 
presentar  os  resultados  individuais  e  as  melloras  acadadas  así  como  as 
conclusións dos test. 

2. Realizar unha carreira continua de 20  minutos a ritmo individual sen paradas. 
Controlar o ritmo mediante a FC.

3. Realizar un plan individualizado de mellora da forza utilizando o circuíto como 
medio de adestramento.

4. Exercicio escrito no que terán que identificar conceptos relativos á condición 
física e a súa relación coa saúde, así como os impactos que a alimentación e a 
hixiene postural teñen sobre un estilo de vida saudable.

Badminton 
(25%)

1. Manter  un  xogo  facilitado  de  badminton  realizando  as  técnicas  básicas  e 
tácticas  axeitadas  aos  estímulos  relevantes.  Realización  dun  circuíto  de 
habilidades técnicas básicas

2. Coñecemento da historia e regulamento do badminton.

Xogamos ao 
voleibol (25%)

1. Realización das técnicas básicas de golpeo
2. Coñecementos do regulamento  e historia do voleibol 
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9.Concrecións metodolóxicas que require a materia.  

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS.    

Seguiremos o modelo de aprendizaxe construtivo-significativo onde o alumno/a sexa activo 
e que o aprendido teña significado, para o cal é necesario:

1. Partir  dunha situación inicial  detectando as  capacidades e os  coñecementos  previos  do 
alumnado e coñecer o seu desenvolvemento psicoevolutivo.

2. Relacionar  os  contidos  e  as  actividades  de  aprendizaxe  para  conseguir  que no proceso 
acaden un grao satisfactorio de desenvolvemento das competencias. 

3. Garantir a funcionalidade das novas aprendizaxes baseándoas nas anteriores de forma que 
se constrúan pouco a pouco un coñecemento amplo dos contidos. 

4. Motivar ao alumnado e aumentar a súa autoestima.

5. Favorecer a actividade do alumnado

Por iso utilizaremos unha metodoloxía baseada nos seguintes principios metodolóxicos:

1.-  Flexibilidade:  axustándose ao alumnado.  As propostas  de exercicios que teñen que realizar 
están  pensadas  para  todos,  sen  facer  separacións  en  orde  a  capacidades,  sexo…,  nin  fixando 
marcas que non poidan estar ao alcance de todos. Pénsase en propostas que admitan calquera tipo 
de resposta.

2.-  Actividade:  intentamos  que  o  alumnado  sexa  protagonista  da  súa  propia  actividade, 
responsabilizándose das súas propias tarefas e desenvolvendo unha actividade en función da súa 
capacidade. A utilización desta metodoloxía require dunha boa organización e sistematización do 
traballo  para  evitar  tempos  de  espera.  Baséase  principalmente  en  actividades  como  circuítos, 
programas  de adestramentos,  asignación  de tarefas,  etc,  pero  mantendo sempre o  criterio  de 
potenciar a creatividade do alumnado, segundo os contidos o permitan e a maduración persoal .

3.- Participativo: potenciando a cooperación e o compañeirismo por medio dunha organización de 
grupos e equipos heteroxéneos e equilibrados facilitando a integración. 

4.-  Integrador:  partindo  de  que  a  E.F.  debe  estar  en  función  das  capacidades  e  posibilidades 
individuais  e  non en resultados alleos.  Entendendo que non existe unha resposta motriz  única 
senón unha mellora ou progresión do punto de partida motriz, hai que evitar facer diferenzas en 
función do sexo ou doutros condicionantes como o nivel individual ou a capacidade.

5.-  Indutivo:  intentando  que  o  alumnado  en  cada  momento  saiba  que  parte  do  corpo  está 
movendo ou desenvolvendo.

6.- Lúdico: Fundamentamos as actividades nos principios do xogo.

7.-  Progresivo: A progresión nas actividades irá en consonancia coas dificultades de asimilación e 
comprensión que atopen os alumnados.

A metodoloxía potenciará os hábitos de esforzo e responsabilidade no traballo e estudio e 
favorecerase  a  interacción  alumno-profesor  e  alumno-alumno.  Potenciarase  o  pensamento 
reflexivo e crítico, a elaboración de xuízos persoais e a creatividade.

A metodoloxía didáctica será activa e participativa e desenvolverá a capacidade dos alumnos 
para aprender por si mesmos (aprender a aprender). Utilizarase o traballo en equipo e favorecerase 
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a  adquisición  dos  principios  básicos  do  método  científico.  Os  contidos  presentaranse  cunha 
estruturación  clara  e  plantexar  a  interrelación  entre  distintos  contidos  dunha   e  de  distintas 
materias.

Debido  á  situación  sanitaria  este  curso  non  poderemos  realizar   actividades 
complementarias e extraescolares pero fomentaremos actividades a distancia que permitan que o 
alumnado poida coñecer o seu contorno próximo. 

TÉCNICAS, MÉTODOS E ESTRATEXIAS.

Como técnicas empregaremos dúas fundamentais:

A reprodución  de  modelos  naquelas  actividades  nas  que  a  aprendizaxe  precise  dun 
rendemento mecánico como factor vital para que o obxectivo proposto se poida alcanzar de forma 
eficaz.

As técnicas  de  busca  nas  actividades que nos  interese  que  os  alumnos  desenvolvan  os 
procesos dedutivos e de enriquecemento. Non existen solucións mellores, senón percepción de 
formas de actuación.

En canto aos métodos, partimos de que non existe ningún que sexa perfecto e aplicable a 
todas as situacións e, polo tanto, empregaremos o máis axeitado a cada situación, dende os máis 
reprodutivos  como o  Mando Directo,  ata  os  máis  produtivos  e  creativos  como Descubrimento 
Guiado e Resolución de Problemas.

Na  Estratexia  na  Práctica  empregaremos  tarefas  globais  e   analíticas,  dependendo  da 
natureza do traballo a realizar.

10.Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 

Constitúen as ferramentas  que utilizan os profesores e os alumnos no desenvolvemento do 
proceso de ensino-aprendizaxe. En E.F. ocupan un papel importante dado o carácter procedimental 
da materia.

Como criterios de elección e utilización teremos en conta que deben posuír un carácter 
multifuncional, non ser perigosos sen que por iso deban ser sofisticados, facilmente trasladables 
sen que supoñan riscos, e o máis versátiles posible.  

1. Materiais audiovisuais: equipos de reprodución sonora, canon de proxección. 
2. Recursos materiais:  Todo o material  propio da práctica de educación física,  (móbiles, 

aros,  cordas,  etc.),  os implementos  propios  dos  deportes  (colchonetas,  quitamedos, 
redes,  canastras,  etc…)  e  outro  que  poida  ser  creado  ou  aproveitado  para  a  súa 
utilización nas sesións (de desfeito, de construción propia). 

3. Materiais  informáticos:  O  ordenador  considerado  como  medio  didáctico  abarca  as 
experiencias  que supoñen aprender  a  través  do ordenador  e có ordenador.  Equipos 
informáticos. Canón de proxección, Escáner, Sofware específico e Web´s.

4. O contorno como recurso: contorno natural, outras instalacións.

11. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 
alumnado. 

Os principios que deberán orientar a toma de decisións na avaliación son:
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4. Carácter procesual e continuo, que lle permita estar presente, de forma sistemática, no 
desenvolvemento de todo tipo de actividades e non só en momentos puntuais e illados.

5. Considerar a totalidade de elementos que entran a formar parte do feito educativo e 
atenderá globalmente a todos os ámbitos da persoa.

6. Terá en conta a singularidade de cada individuo/a analizando o seu propio proceso de 
aprendizaxe, as súas características e necesidades específicas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Están especificados en cada un dos cursos. Para poder realizar correctamente a avaliación de 
cada un destes criterios e necesario realizar avaliacións en diferentes momentos do proceso de 
ensino-aprendizaxe, polo que teremos: 

Av.  inicial:  avaliarase  as  capacidades e coñecementos  previos  dos  alumnos,  en relación cos 
contidos a tratar na U.D. Debido á situación excepcional do curso pasado avaliaremos as carencias  
que poidan presentar de falta de actividade física para adaptar as intensidades e actividades de 
forma individualizada. 

Av. Procesual: durante o desenvolvemento das U.D. a través de probas específicas, pero sobre 
todo na execución das actividades previstas.

Av. Final: realizada ao final das U.D. pretenderá comprobar os resultados obtidos en relación 
cos obxectivos propostos.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Son o conxunto de técnicas e documentos que nos facilitan a recollida e procesamento de 
informacións e datos sobre as aprendizaxes dos alumnos.

Rexistro anecdótico: Descrición dalgún feito concreto

Listas de control: Presenza ou ausencia dunha conduta (si, non, R)

Escalas de clasificación: Valoración dunha tarefa: Cualitativa ou cuantitativa

Diario de clase: anotacións de condutas o aprendizaxes.

Test
Probas escrita (con distintos tipos de pregunta)
Traballos investigación e exposición
Probas de desenvolvemento (preguntas longas, curtas, comentarios texto..)
Busca de información, indagación enquisas…

Probas de execución
Baterías de C.F., probas de habilidade motora.
Realización  dunha  actividade  ou  habilidade  previamente  verbalizada  polo 
profesor ou polo alumno.
Resolución de problemas motores

Incidir que o alumnado poderá enviar o realizar probas de avaliación en sitios que non sexan  
o instituto e envialas ao profesorado para que poda valoralas mediante a utilización das TICs

CRITERIOS E PORCENTAXES DE CALIFICACIÓN 

Os  criterios  de  avaliación  e  os  mínimos  exixibles  non  se  modifican  dos  detallados  na 
programación de cada unidade didáctica, pero de forma xeral establecemos que a cualificación 
sairá  dunha  suma ponderada  dos  resultados  obtidos  establecidos  en  base  a  os  estándares  de 
aprendizaxe. 

45  Programación Educación Física   CURSO 2022/23 



 O alumnado poderá acadar ata un punto máis na avaliación final no trimestre se e quen de utilizar 
os reforzos ou actividades voluntarias que o profesorado pon a súa disposición (recreos, traballos 
voluntarios, asistencia a actividades extraescolares,…), sen prexuízo de que o resto do alumnado 
poderá tamén acadar a nota máxima. 

NOTA DA AVALIACIÓN:  Salvo que se exprese o contrario na temporalización ,  dentro de cada 
avaliación, a nota será a suma ponderada das notas acadadas en cada unha delas, mantendo os  
criterios e os mínimos establecidos, e sumada a posible nota das actividades voluntarias.

NOTA FINAL:  A nota final do alumno/a se determinará pola media obtidas nas tres avaliacións, 

tendo en conta a nota das recuperacións realizadas dos aprendizaxes non superados. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

A cualificación pode ser  negativa  en algunha das  avaliacións,  polo que o departamento 
establece unha serie  de mecanismos de recuperación e reforzo que permitan poder acadar  os 
estándares de aprendizaxe antes do remate do curso. 

Aqueles alumnos que non superen algunha avaliación positivamente terán a oportunidade 
de recuperar mediante a realización novas probas durante o seguinte trimestre. Estas probas irán 
determinadas polos estándares de aprendizaxe non superados, o resultado obtido se é positivo será 
tido en conta para a media da avaliación superada. En caso contrario, terá que volver a examinarse 
ao final do curso. 
Ao  final  do  curso  establecerase  unha  proba  final  na  que  os  alumnos  con  algunha  parte  non  
superada poderán acadar valoración positiva e así superar a materia. 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO

O alumno que non consiga superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño, dacordo co 

calendario do curso terá outra oportunidade na semana do 22 do mesmo mes, na que se aplicarán 

probas para a obtención do grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe por curso e 

unidade didáctica. 

Durante o período comprendido entre ambas datas, os profesores correspondentes, propoñerán 

tarefas de reforzo e recuperación para os alumnos que non superaron a convocatoria ordinaria. En  

convocatoria  extraordinaria,  os  alumnos  que  realizasen  con  éxito  as  tarefas  de  reforzo  e 

recuperación propostas, serán avaliados positivamente, co instrumento configurado para tal fin.

12.Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 
docente. 

Para poder determinar e avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, o departamento 
realizará  as  seguintes  accións  que  fomentarán  a  mellora  continuada  na  adquisición  dos 
aprendizaxes e a suba do nivel no seu grao de consecución. 

Estas accións que permitirán avaliar serán: 

5. Test de valoración do alumnado sobre as actividades propostas, o proceso de ensino e a  
práctica docente: Estes test, anónimos, tentarán recoller información sobre o nivel de 
satisfacción do alumnado.

6. Evolución do propio alumnado ao longo dos ciclos: recolleremos os test e resultados das 
probas realizadas durante todos os cursos. Este permitirá, tanto ao alumno como ao 
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profesor comprobar se as aprendizaxes teñen unha continuidade no tempo e o nivel 
mellora. 

7. Enquisa ás familias sobre a materia e a súa docencia.  Permitirá comprender como o 
alumno interpreta as aprendizaxes fora do ámbito escolar e como ven as familias a súa 
evolución. 

13.Organización das actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación da materia pendente. 

Aos  alumnos  que  non  superaron a  materia  de  educación  física  e  teñen que  recuperala 
durante o seguinte ano, terán un seguimento constante polo profesor que imparte clase e recibirá 
actividades para poder realizar a correctamente a adquisición do grao mínimo dos estándares de 
aprendizaxe do curso non superado.

Debido ao carácter continua da maioría dos contidos da nosa materia, aqueles que sexan 
traballados  no  curso  no  que  estea  matriculado  o  alumno/a  serán  avaliados  polo  profesor 
correspondente. 

Para o resto dos contidos, se aplicarán as actividades de avaliación correspondentes aos 
estándares  de aprendizaxe  das  unidades  didácticas  non impartidas  e  realizarse  unha proba de 
carácter xeral que terá lugar no mes de maio do presente curso.

A información sobre os contidos, os criterios de avaliación, as actividades de avaliación así 
como  a  data  da  proba  seranlles  entregadas  persoalmente  aos  alumnos  e  o  seguimento  das 
actividades propostas será levado a cabo polo profesor que lle imparte clase durante o curso

A  cualificación  final  será  determinada  polo  resultado  acadado  na  proba  de  maio  e  as 
cualificacións obtidas nas unidades didácticas de avaliación continua (condición física, actividades 
de  expresión,  etc.)  nas  que  a  adquisición  dos  estándares  de  aprendizaxe  dun  curso  superior 
supoñan a superación dos do curso anterior. 

Ademais, excepcionalmente, por tratarse dunha etapa educativa de carácter terminal, os 
alumnos que superen a avaliación final de 4º de ESO daráselle por superada a materia pendente de 
calquera nivel anterior.

14.Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que 
se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados. 

Debido ás características especiais da nosa materia,  non pode ser deseñada unha avaliación 
inicial para toda a materia, xa que os contidos teñen moi diferente consideración. De todas formas 
durante os primeiros días de clase pasaremos aos alumnos os test de condición física para valorar o 
seu estado físico e poder deseñar as actividades en función do seu nivel. Ademais recolleremos dos  
alumnos unha ficha de saúde na que as familias teñen que indicar  se o alumno/a ten algunha 
enfermidade ou problema físico para a realización das actividades propostas. 

Ademais haberá unha avaliación inicial por unidade didáctica que será deseñada para medir o 
nivel de execución e dominio dos contidos a traballar, e poderán ser : circuítos de técnica, test o 
probas físicas, xogos adaptados 
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Os resultados da avaliación inicial  darán información ao profesor do nivel  inicial  do grupo e 
individual de cada alumno e permitiran adoptar medidas xerais ou individuais de adaptación como 
son: 

ADAPTACIÓN XERAIS: 

5. Variar os estándares de aprendizaxe ao nivel xeral do grupo (tanto por arriba como por 
abaixo).

6. Se o desfase non é demasiado grande como para unha modificación da programación, 
pódense deseñar criterios de avaliación máis axustados ao nivel ou realizar adaptacións 
facilitadoras o dificultadoras das aprendizaxes. 

7. Aumentar  ou  diminuír  a  exixencia  no  grao  de  cumprimento  dos  estándares  de 
aprendizaxe adaptándoos ao nivel xeral do grupo

ADAPTACIÓN INDIVIDUAIS: 

4. Ante lesiones ou enfermidades que impidan a realización de parte dos contidos (a parte 
procedimental), realizarase unha adaptación non significativa do curriculum ao alumno 
en concreto (para todo o curso ou durante o tempo da lesión).  Esta será concreta e 
adaptada a cada caso en particular e reflectida debidamente no departamento.

5. Ante alumnado que presente desfase no nivel acadado na proba inicial,recibirá por parte 
do profesor reforzo ou ampliación mediante actividades deseñadas para eles, nos que os 
alumnos implicados poidan, dependendo do caso, conseguir acadar o grao mínimo de 
aprendizaxe ou mellorar igualmente o seu nivel. 

En todos os casos, estas adaptacións terán que ser recollidas polo departamento para poder 
tomar medidas correctoras da programación e modificala adecuadamente no futuro. 

15.Medidas de atención á diversidade. 

A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común 
e de atención a diversidade, as medidas de atención a diversidade nesta etapa estarán orientadas a 
responder ás necesidades concretas do alumnado e á consecución das competencias básicas.  A 
intención  do  Departamento  é  tratar  de  garantir  a  atención  á  diversidade  mediante  o  ensino 
individualizado.  As  adaptacións  curriculares  están  presentes  de  forma  explícita  e  implícita  na 
programación xa que se desexa e pídese a  cada alumno que traballe sempre segundo o seu nivel e  
as súas capacidades.

Na educación física,  é unha materia na que as  diferenzas  son moito máis acusadas  que 
noutras xa que o desenvolvemento motriz presenta é moito máis irregular que outros. Temos dúas 
grandes áreas dentro da materia  nas que aparecen diferenzas significativas entre o alumnado: 

Grao  de  desenvolvemento  motor:  aparecen  notables  diferenzas  de  desenvolvemento 
evolutivo entre os alumnos e alumnas que afectan en gran medida ao grao de desenvolvemento 
motriz, tanto entre mozos e mozas como entre persoas do mesmo sexo. Hai que diferenciar entre a 
idade biolóxica e o desenvolvemento fisiolóxico e psíquico.

Características individuais:  existen factores xenéticos que dotan de xeito desigual a uns e 
outros  alumnos.  En definitiva,  existen constitucións  físicas  e características  motrices innatas  de 
difícil superación que limitan aos alumnos, polos que debemos evitar a sensación de fracaso ou de  
que este aumente. Por conseguinte, tenderemos cara á individualización do ensino, favorecendo o 
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reforzo nas aprendizaxes naqueles casos con dificultades e evitaremos, deste xeito, o estancamento 
dos alumnos menos favorecidos.

Para adaptar o currículo a todos os alumnos tendo en conta as súas diferenzas teremos en 
conta  unhas  medidas  ordinarias  como  poden  ser  as  seguintes  actividades  de  reforzo  ou  de 
ampliación.

1.- Utilizar metodoloxía e estratexias máis individualizadas. O método de ensino mediante a 
procura permitirá ao alumno unha maior toma de conciencia e intervención, á vez que será máis 
motivador.

2.- Non establecer criterios normativos pechados de avaliación, que encasillen ao alumno en 
niveis ou parámetros fixos. Dicir a este respecto que na nosa materia temos que contemplar tamén 
a figura do alumnado con altas capacidades no ámbito motriz.

3.- Os alumno traballan en función do nivel de partida. Para iso utilízanse como base os  
resultados dos diferentes tests iniciais realizados.

4.- Téndese a realizar actividades de quecemento individualizado segundo vaian avanzado 
os niveis, elaboradas polo propio alumno en función das actividades, e supervisadas polo profesor. 

5.- Ofrécense actividades distintas para o desenvolvemento da resistencia aerobia.

6.- O ensino recíproco deixa traballar a cada parella a un ritmo diferente. O profesor marca o 
cambio duns exercicios a outros. 

7.-  Adáptase  o  ritmo  de  ensino  e  aprendizaxe  ao  nivel  específico  de  cada  grupo, 
seleccionando os exercicios ou prescindindo dos máis complicados.

8.- Dedícase un tempo á práctica de situacións reais de xogo, dependendo do nivel e das  
necesidades de cada grupo de alumnos. 

9.- O alumnado pode adaptar individualmente a intensidade da actividade ao seu nivel de 
partida. O profesor tende a prestar maior axuda a aqueles que máis o precisen sobre todo aos de 
integración.

10.-  Atenderemos  tamén  aos  alumnos  que  presentan  altas  capacidades  intelectuais  no 
plano cognitivo atendendo as súas inquedanzas a través da metodoloxía da busca en relación cos 
contidos que esteamos traballando.

E  ante  grandes  desfases  ou  problemas  físicos  (lesións  ou  enfermidades)   medidas 
extraordinarias  que  son  o  Reforzo  educativo  e  as  Adaptacións  Curriculares  Significativas  que 
pasamos a explicar. 

REFORZO EDUCATIVO

Ten que ser aplicado cando as medidas ordinarias non son efectivas, ou algún alumno non 
acada os estándares de aprendizaxe no período indicado e son accións ou conxunto de accións que 
se realizan para que un alumno/a con dificultades de aprendizaxe acade o maior desenvolvemento 
posible das súas capacidades, poden concretarse en: tarefas facilitadas por material, medios ou 
espazo, dividir as tarefas en secuencias máis pequenas para facilitalas, adecuación de tempo ou 
formato  nas  probas  escritas,  realizar  tarefas  fora  do  horario  lectivo  deixando  material  para 
realizalas. 
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ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

Aplicaranse  a  aqueles  alumnos  que  polas  súas  características  físicas  ou  psíquicas  teñen 
necesidades educativas especiais diagnosticadas e implementadas no seu expediente. Neste caso o 
departamento realizará una adaptación do currículo dependendo do caso concreto para conseguir  
que o alumno acada o grao mínimo de estándares de aprendizaxe do nivel e etapa determinado. 
Esta adaptación será enviada as autoridades educativas para a súa aprobación. 

Para  poder  levar  a  cabo  as  adaptacións  referidas  contamos  con  un  profesor  de  apoio  do 

departamentos en cada unha das horas de clase.  

ALUMNADO  CON DISCAPACIDADE FÍSICA TRANSITORIA OU PERMANENTE.

Todos os alumnado que están exentos de forma parcial actuarán do mesmo xeito que os 
que,  por calquera circunstancia,  non poidan realizar  a  práctica que corresponda nun momento 
determinado, teñen que acudir a clase, tomar nota dos contidos teóricos que se expoñan, facer  
unha ficha diaria das actividades que se realizan e que, posteriormente, teñen que entregar ao 
profesor.  Han de colaborar  coa clase nos momentos que precisen axudas  para a utilización do 
material, anotacións, encargarse da música..., sempre que sexa necesario.

Este alumnado serán cualificados mediante a entrega e valoración  correspondente de todos 
os traballos que se lles encargue, así como a través das fichas diarias de clase que deberán realizar  
durante o curso. Tamén deberán realizar os controis teóricos.

Todos aqueles alumnos/as con lesións nas que a prescrición sexa a de realizar exercicios de 
rehabilitación terán que facelos durante as sesións prácticas, sendo avaliables como adaptación do 
currículo da unidade didáctica. 

Os exentos totais da parte práctica deben entregar Certificación Médica Oficial, acreditando 
a lesión ou enfermidade e o tempo de permanencia en devandita situación e terán una adaptación 
curricular significativa. 
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16.Concreción dos elementos transversais que se traballarán no 
curso que corresponda. 

Dentro dos distintos cursos e a través do desenvolvemento das unidades didácticas se traballarán os  
elementos transversais que dotarán ao alumno de elementos claves para a súa educación. 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita,  a comunicación audiovisual, as TICs, o 
emprendemento, e a educación cívica e constitucional: a pesar do carácter eminentemente 
práctico da materia, o alumnado terá que realizar traballos, exposicións, verbalizacións e 
utilizar  as  TICs  como  fonte  de  información  nas  que  fomentaremos   estas  capacidades, 
ademais a actividade física e o deporte fomentan de forma clara a educación cívica e os 
valores  democráticos.  No  centro  existe  un  proxecto  lector  no  que  o  departamento 
participará de forma activa para favorecer os hábitos de lectura no alumnado. 

2. En  todas  as  accións  educativas  levadas  a  cabo  nas  sesións  o  profesorado  terá  especial 
atención en amosar actitudes que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres 
(tarefas conxuntas, axustes de nivel, plantexar actividades de convivencia entre sexos), e a 
prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade intelectual

3. Na nosa sociedade o xogo e o deporte son un caldo de cultivo de orixe de conflitos, polo que 
nas sesión de educación física o profesorado terá especial coidado en previr a violencia e 
favorecer a resolución pacífica de conflitos que poidan xurdir entre os alumnos e transmitir 
a  importancia  dos  valores  de  liberdade,  xustiza,  igualdade,  pluralismo político,  a  paz,  a  
democracia, o respecto aos valores humanos. 

4. Fomentarase  nas  sesións  o  espírito  emprendedor  do  alumnado  mediante  o  deseño  de 
tarefas  de  resolución  de  problemas,  organización  de  actividades  de  forma autónoma  e 
creativa queden ao alumno competencias de aprender por sé mesmo. 

5. No  ámbito  da  seguridade  vial  realizaranse  en  todas  as  situacións  posibles  accións  que 
promovan a mellora da convivencia e prevención de accidentes de tráfico, dando ao alumno 
pautas para a realización de actividades físicas con seguridade no medio urbano, dando a 
coñecer  as  sinais  que  favorecen  a  seguridade  e  fomentando  actitudes  de  tolerancia  e 
prudencia. 
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17.Actividades complementarias e extraescolares . 

ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO 

TRANSPORTE DURACIÓN 
APROXIMADA

DOCENTES 
RESPONSABLES

Viaxe a Neve. MARZO 2022 Jaca. Pirineo 
Aragonés

De 1º da ESO a 1º 
BAC

Autobús 1 semana Educación Física

Ruta de 
sendeirismo

3º AVALIACIÓN Contorna próxima 
do Concello

1º ESO -------- 1 xornada de mañá Educación Física

Ruta de 
sendeirismo

3º AVALIACIÓN Concello de Oleiros.
Seixo Branco

2º ESO Autobus para 
desprazamento

1 xornada de mañá Educación Física

Ruta de 
sendeirismo

3º AVALIACIÓN Concello de Oleiros.
Seixo Branco

3º ESO Autobus para 
desprazamento

1 xornada de mañá Educación Física

Ruta de 
sendeirismo

3º AVALIACIÓN Fragas do Eume 4º ESO Autobus para 
desprazamento

1 xornada Educación Física

Padel Surf 3º AVALIACIÓN Mera 4º ESO Autobus para 
desprazamento

1 xornada de mañá Educación Física

Ruta de 
sendeirismo

3º AVALIACIÓN Fragas do Eume 1 BAC Autobus para 
desprazamento

1 xornada Educación Física

Surf 3º AVALIACIÓN Bastiagueiro 1 BAC Autobus para 
desprazamento

1 xornada de mañá Educación Física

Xornada 
Intercentros

2º AVALIACIÓN IES. David Bujan. 
Cambre

2º e 3º da ESO Autobus para 
desprazamento

1 xornada de mañá Educación Física

52  Programación Educación Física   CURSO 2022/23 



18.Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados académicos e 
procesos de mellora.

A  programación  terá  que  ser  revisada  e  retocada  de  forma  constante  segundo  vaian 
evolucionando os curso, esta revisión estará baseada en varios aspectos, a propia experiencia do 
profesorado  respecto  ao  nivel  dos  grupos  e  evolución  dos  contidos,  a  opinión  do  alumnado 
recollida a través das enquisas e observacións e polos resultados académicos obtidos ao remate das 
avaliacións.

1. En canto a experiencia dos docentes, temos reunións periódicas nas que o profesorado 
indicará  o grao  de  cumprimento da  programación,  as  dificultades  dos  grupos  ou  de 
determinados alumnos nos aprendizaxes e as adaptacións  que tiveran que facer con 
respecto á avaliación inicial. Estes aspectos serán recollidos nas actas do departamento e 
utilizados para modificar no futuro a programación nos aspectos desexables.

2. Durante o curso recolleranse enquisas realizadas ao alumnado así como as impresións 
das  titorías  das  familias  e  se  estudará  a  necesidade  de  modificar  aspectos  da 
programación que puideran mellorar.

3. Os  resultados  académicos  serán  estudados  por  avaliacións  sendo  indicadores  dos 
progresos do alumnado na nosa materia. Cando estes resultados sexan insatisfactorios 
en porcentaxes elevados obrigará a toma de decisión de cambios na programación, ben 
nos contidos, ben nas estratexias ou nos estándares de aprendizaxe. 

Ao remate do curso, a través dunha estatística, establecerase o grao de aproveitamento do 
alumnado durante os cursos e indicaremos as pautas que permitan mellorar a programación.
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PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE LC  PROMOCIÓN DE ESTILOS DE 
VIDA SAÚDABLES

1. XUSTIFICACIÓN  

Dentro da oferta educativa do centro, o departamento decide ofertar  como unha materia de L.C. de centro  

os ESTILOS DE VIDA SAUDABLES para os  alumnos de 2º de ESO. Os motivos que levaron a tomar esta  

decisión son os seguintes: 

Por un lado a constatación do baixo nivel de condición física que presentan a maior parte do alumnado,  

acrecentado por un abandono progresivo da práctica regular de actividade física a partir de 1º da ESO. 

Por outra parte, o aumento de problemas posturais derivados de malos hábitos nas actividades diarias. 

2. OBXECTIVOS  

Que o alumnado comprenda a importancia que ten para a súa saúde a elección de hábitos de vida que os  

axuden a previr enfermidades, a ter unha maior calidade de vida e evitar actitudes que prexudiquen a seu  

desenvolvemento físico e psíquico. 

Mediante o traballo dos contidos que relacionamos a continuación os alumnos comprenderán a importancia 

do  traballo  de  actividade  física  regular  e  aprenderán  a  realizar  planes  físicos  adaptados  as  súas  

características e intereses. 

Otorgar  dos  instrumentos  básicos  para  poder  elaborar  unha  dieta  saudable  axeitada  as  necesidades 

individuais de actividade e nutricionais. 

Ser conscientes dos hábitos nocivos que poñen en risco a saúde tanto física como mental e como poder  

evitalos. 

3. METODOLOXÍA  

O aprendizaxe é importante que sexa significativo, que os alumnos desenvolvan actitudes de investigación e 

traballo con documentación así como mediante traballos tanto individuais como grupais. 

O estilo de ensino máis utilizado será a ensinanza recíproca e a asignación de tarefas onde os alumnos sexan  

quen de dirixir os seus propios aprendizaxes dirixidos polo profesor. 

Os contidos serán documentados mediante materiais tanto dixitais como escritos ou audiovisuais. 

Utilizaremos o traballo en grupo ou por parellas como principal forma de organización da aula e moitos dos  

contidos serán impartidos fora da aula do grupo. 

4. AVALIACIÓN    

A  valoración  da  adquisición  dos  contidos  será  prioritariamente  mediante  a  presentación  de  traballos,  

exposicións  orais  ou  participación  en  debates  na  aula.  A  cualificación  será  unha  media  ponderada  da 

valoración dos traballos presentados e das participacións na aula, así como unha valoración da súa actitude 

cara a materia. 
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Os instrumentos de avaliación serán os traballos solicitados,  diario de clase,  participacións en debates e 

exposicións orais. 

No caso de ter algunha avaliación suspensa, o alumno poderá entregar os traballos durante as seguintes  

avaliacións. 

No caso de non acadar unha valoración positiva (50%) nos traballos  presentados, terá que superalo na 

avaliación extraordinaria coa presentación de aqueles que non sexan correctos. 

CONTIDOS

1. Actividade física como hábito de vida saudable: como, cando, onde, canta e por que.

2. Avaliación e análise da postura, da composición corporal e da actividade física saudable realizada.

3. Plans e estratexias para o incremento da actividade física diaria  e para a redución dos períodos de 

inactividade. 

4.  Organización e promoción da práctica de actividade física diaria.

5. Alimentación  como  hábito  de  vida  saudable.  Beneficios  e  riscos  para  a  saúde  derivados  da  dieta. 

Modelos de dieta atlántica e mediterránea como patróns alimentarios saudables. 

6. Inxestión alimentaria e hidratación segundo as recomendacións saudables máis adecuadas á súa idade, o 

seu sexo e a súa actividade física diaria. 

7. Deseño  de  propostas  dietéticas  sinxelas.  Estratexias  para  a  incorporación  das  recomendacións  de 

alimentación e hidratación como hábito de vida saudable. 

8. Estratexias para a selección de alimentos e bebidas, que permitan o cumprimento das recomendacións.  

Etiquetaxe nutricional dos alimentos e das bebidas.

TEMPORALIZACIÓN

1ª avaliación: 12 semanas ACTIVIDADE FÍSICA E A SÚA RELACIÓN COA SAÚDE

2ª avaliación: 11 semanas ALIMENTACIÓN SAÚDABLE

3ª avaliación: 11 semanas HABITOS NOCIVOS QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE SOBRE A 

SAÚDE 
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CRITERIOS E ESTANDARES DE APRENDIZAXE (recollidos no cadro adxunto) 

ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 
EXISIBLES

Comp.cla
ve

1.Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de actividade 
física, así como os efectos adversos da inactividade.

2.Identifica os principais parámetros de saúde axeitados para a súa idade, 
e relaciona a actividade física idónea para a súa mellora.

3.Coñece e avalía a súa postura, a composición corporal (talla, peso, IMC, 
etc.), a actividade e inactividade física diaria, a tensión arterial, etc.,  
aplicando sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías

PORCENTAXE  DE  CUALIFICACIÓN 
(30%)

Coñecer a relación entre a práctica regular 
de actividade física e a saúde.

Avaliar a postura, a composición corporal, 
a  actividade  física  desenvolvida  e  a 
inactividade,  aplicando  sistemas 
sinxelos e as novas tecnoloxías.

TRABALLO  INDIVIDUAL  (30%):  recompilar 
datos  sobre  os  parámetros  de  avaliación  da 
postura  e  composición  corporal  (IMC,talla, 
peso,  actividade,  tensión,…)  e  valorar  os 
resultados segundo os parámetros de saúde e 
actividade física propios.

MINIMO: presentación correcta.(100%)

CMCCT

CAA

CD

4.Elabora, analiza e avalía un diario da súa actividade física desenvolvida 
durante un período de tempo acordado. 

5.Elabora  un  plan  para  o  incremento  da  súa  actividade  física  diaria,  
reducindo os tempos de inactividade (televisión, teléfono móbil, etc.) 
e os desprazamentos con motor, e comprométese a pólo en práctica 
durante  un período de tempo acordado de xeito  individual  ou en 
grupo

6.Localiza  e  utiliza  os  recursos  dispoñibles  no  seu  contorno  para  a 
realización de actividade física saudable

PORCENTAXE  DE  CUALIFICACIÓN 
(30%)

Aplicar  un  plan  para  o  incremento  da 
actividade física saudable ao longo do 
día, utilizando os recursos dispoñibles 
no contorno.

PLAN  INDIVIDUALIZADO  (30%):  realizar  un 
plan  de  incremento  de  actividade  física 
saudable  e  levar  o  diario  de  sesións 
realizadas durante 4 semanas

MÍNIMO:  a  presentación  do  plan  e  levalo  a 
cabo  durante  o  tempo  determinado 
(100%)

CMCCT 

CAA

CD

7.Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a 
difusión, o fomento e a práctica de actividade física saudable en 
grupo de clase.

PORCENTAXE  DE  CUALIFICACIÓN 
(30%)

Deseñar,  organizar  e  difundir  actividades 
para  fomentar  o  incremento  da 
práctica de actividade física diaria no 
centro escolar

TRABALLO  EN  GRUPO  (30%) :  no  que  se 
deseñe e organicen actividades para realizar 
unha actividade nos períodos de lecer para 
os compañeiros de clase

MINIMO:  (100%)  presentación  do  traballo 
realizado correctamente. 

CD 

CMCCT

CAA

CSC 

CSIEE

8.Amosar interese e participar activamente nas sesións de forma activa PORCENTAXE  DE  CUALIFICACIÓN 
10%

Participación dos alumnos nas actividades 
del aula

DIARIO DE CLASE (10%)

MINIMO: un 4O% de valoración positiva

CSC

ALIMENTACIÓN SAUDABLE  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS Compete
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN EXISIBLES ncias 
clave

1. Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a importancia 
para  a  saúde  dunha  alimentación  sa  e  equilibrada  (variada, 
suficiente, etc.), e os riscos para a saúde da inxestión desmesurada 
de produtos azucrados, salgados.

2. Identifica  os  alimentos  e  as  recomendacións  que  propoñen  os 
modelos de dieta atlántica e mediterránea, e os seus beneficios.

PORCENTAXE  DE  CUALIFICACIÓN 
(30%)

1. Valorar a alimentación como un hábito 
de  vida  saudable  e  as 
recomendacións  dietéticas  e  de 
hidratación  adaptadas  á  idade,  o 
sexo e a actividade física diaria

RECOPILACIÓN  (en  grupo)  DE  MATERIAL 
(DIXITAL,  AUDIOVISUAL OU ESCRITO SOBRE 
O  TEMA(30%):  recompilar  datos  sobre 
parámetros  de  alimentación  saudable  e 
presentalos aos compañeiros.

MINIMO: presentación correcta.(100%)

CMCCT

CAA

CD

CL

1. Coñece as recomendacións de inxestión alimentaria e hidratación 

adecuadas á súa idade, ao seu sexo e ao seu nivel de actividade 

física diaria.

2. Deseña  e  elabora  unha  proposta  de  comidas  saudables, 

respectando as recomendacións dietéticas para a súa idade, o seu 

sexo  e  o  seu  nivel  de  actividade  física,  e  comprométese  a 

desenvolvela durante un período de tempo acordado.

PORCENTAXE  DE  CUALIFICACIÓN 
(30%)

1. Analizar  e  avaliar  de  xeito  sinxelo  a 
inxestión habitual e a hidratación, e 
coñecer  as  recomendacións  de 
inxestión  máis  adecuadas  á  súa 
idade, ao seu sexo e á súa actividade 
física diaria

2. Deseñar  dietas  sinxelas,  aplicando as 
recomendacións  segundo  idade, 
sexo  e  actividade  física  diaria 
durante  un  período  de  tempo 
acordado

DIETA  SAUDABLE  INDIVIDUALIZADA  (30%): 
realizar  unha  dieta  saudable  e  tentar 
levala  a  cabo  durante  4  semanas,  a  lo 
menos nos almorzos no IES e na merenda.

MÍNIMO:  a  presentación  do  plan  e  levalo  a 
cabo  durante  o  tempo  determinado 
(100%)

CMCCT 

CAA

CD

1.Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as recomendacións 
dietéticas e de hidratación adaptadas á idade no centro tentando 
que os alumnos participen dos “almorzos saudables” e actividades 
de lecer.  

PORCENTAXE  DE  CUALIFICACIÓN 
(30%)

1. Deseñar, utilizar e difundir estratexias 
para  a  adquisición  de  hábitos  de 
alimentación  e  hidratación 
saudables nos almorzos do IES

TRABALLO EN GRUPO CLASE(30%) : no que 
se  deseñe  e  organicen  actividades  para 
realizar  unha  dieta  saudable  así  como 
participar  nas  actividades  nos  períodos  de 
lecer para os compañeiros de clase

MINIMO:  (100%)  difusión  do  traballo  no 
centro organizando os distintos roles.. 

CD 

CMCCT

CAA

CSC 

CSIEE

1.Amosar interese e participar activamente nas sesións de forma activa PORCENTAXE  DE  CUALIFICACIÓN 
10%

Participación  dos  alumnos  nas 
actividades del aula

DIARIO DE CLASE (10%)

MINIMO: un 4º% de valoración positiva

CSC

HABITOS NOCIVOS E USOS SOCIAIS  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS 
DE AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
MINIMOS EXISIBLES

Competen
cias clave

1. Recoñecer  cales  son  os  hábitos  nocivos  e  enfermidades 
relacionadas  coa   actividade  física:  inactividade, 
problemas  posturais,  falta  de  mobilidade  articular, 
dopaxe, vigorexia

2. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar os 
hábitos  tóxicos  relacionados  coa  actividade  física 
(sedentarismo, vigorexia, dopaxe, etc.).

PORCENTAXE  DE  CUALIFICACIÓN 
(30%)

1.Recompilar  información  e  amosar 
actitude crítica ante os hábitos nocivos 
relacionados coa actividade física. 

RECOPILACIÓN  (en  grupo)  DE  MATERIAL 
(DIXITAL, AUDIOVISUAL OU ESCRITO SOBRE 
O  TEMA(30%):  recompilar  datos  dos 
distintos  hábitos  tóxicos,  presentalos  e 
debater co grupo. 

MINIMO: presentación correcta.(100%)

CMCCT

CAA

CD

CL

1. Recoñecer  os  hábitos  nocivos  relacionados  coa 

alimentación así como as enfermidades derivadas deles: 

anorexia, bulimia, anemia, diabete… 

2. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar 

hábitos tóxicos relacionados coa alimentación (anorexia, 

drogas, alcohol, tabaco, etc.). .

PORCENTAXE  DE  CUALIFICACIÓN 
(30%)

1.Recompilar  información  e  amosar 
actitude crítica ante os hábitos nocivos 
relacionados coa actividade física.

RECOPILACIÓN  (en  grupo)  DE  MATERIAL 
(DIXITAL, AUDIOVISUAL OU ESCRITO SOBRE 
O  TEMA(30%):  recompilar  datos  dos 
distintos  hábitos  tóxicos,  presentalos  e 
debater co grupo. 

MINIMO: presentación correcta.(100%)

CMCCT 

CAA

CD

CL

1.Participa de forma activa na mellora e promoción da saúde 
no centro deseñando unha “campaña” para promover os 
hábitos de vida saudables. 

PORCENTAXE  DE  CUALIFICACIÓN 
(30%)

1.Deseñar,  utilizar  e  difundir  estratexias 
para  a  adquisición  de  hábitos  vida 
saudables no centro, dando a coñecer 
aqueles  hábitos  nocivos  e  as  súas 
consecuencias para a saúde. 

TRABALLO  EN  GRUPO  CLASE(30%) :  no 
que  se  deseñe  e  organicen  actividades 
para promover hábitos de vida saudable e 
erradicar  aqueles  nocivos  para  a  saúde 
entre a comunidade escolar 

MINIMO:  (100%)  difusión do traballo  no 
centro organizando os distintos roles.. 

CD 

CMCCT

CAA

CSC 

CSIEE

1.Amosar interese e participar activamente nas sesións de 
forma activa

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10%

Participación  dos  alumnos  nas 
actividades del aula

DIARIO DE CLASE (10%)

MINIMO: un 4º% de valoración positiva

CSC

58  Programación Educación Física   CURSO 2022/23 


	1. Introdución e Contextualización.
	CONTEXTUALIZACIÓN
	ENTORNO FÍSICO E CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO
	O CENTRO
	O DEPARTAMENTO


	2. Memoria curso 2021-22 e aspectos que modifican a presente programación.
	3. Normas do departamento
	HORARIO E PUNTUALIDADE
	VESTIMENTA E ASPECTOS HIXIÉNICOS

	4. Adaptacións da presente programación ás posibles situacións de docencia non presencial
	5. Contribución da Educación Física ao desenvolvemento das competencias clave.
	6. Temporalización e descrición das Unidades didácticas: obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación
	2º Curso de ESO
	1. Temporalización
	2. Descrición das Unidades Didácticas: Obxectivos, Contidos, Estándares de aprendizaxe e procedementos de avaliación e cualificación.
	1º EVALUACIÓN
	U.D. 1 ME MOVO E ME COIDO
	U.D.2 DEPORTES DE ADVERSARIO

	2º EVALUACIÓN
	U.D. 3 CONSTRÚO CO MEU CORPO: ACROSPORT E HABILIDADES XIMNÁSTICAS.
	U.D. 4 DEPORTES DE OPOSICIÓN : BALONCESTO

	3º EVALUACIÓN
	U.D. 5 INICIACIÓN AO ATLETISMO
	U.D. 6 VIVAMOS COMO GALEGOS: FÚTBOL GAÉLICO, XOGOS TRADICIONAIS E DANZAS.


	4º Curso de ESO
	1) Temporalización
	2) Descrición das Unidades Didácticas: Obxectivos, Contidos, Estándares de aprendizaxe e procedementos de avaliación e cualificación.
	U.D. 2 ME MOVO E ME COIDO IV
	U.D. 2 PRIMEIROS AUXILIOS
	2ª AVALIACION
	U.D. 3 XOGAMOS AO BADMINTON
	U.D. 4 ACTIVIDADES ORIENTACIÓN NO MEDIO NATURAL

	3º EVALUACIÓN
	U.D. 5 XOGAMOS AO VOLEY


	8.Grao mínimo de consecución para superar a materia.
	9.Concrecións metodolóxicas que require a materia.
	PRINCIPIOS METODOLÓXICOS.

	10.Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.

	11. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.
	12.Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.
	13.Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente.
	14.Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.
	15.Medidas de atención á diversidade.
	REFORZO EDUCATIVO
	ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
	ALUMNADO CON DISCAPACIDADE FÍSICA TRANSITORIA OU PERMANENTE.

	16.Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.
	17.Actividades complementarias e extraescolares .
	18.Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.
	PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE LC PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAÚDABLES
	1. XUSTIFICACIÓN
	2. OBXECTIVOS
	3. METODOLOXÍA
	4. AVALIACIÓN
	TEMPORALIZACIÓN
	CRITERIOS E ESTANDARES DE APRENDIZAXE (recollidos no cadro adxunto)


