
















Programación didáctica Educación Física. IES Xelmirez II

Relacionar aspectos curriculares para cada unidade didáctica: 2º ESO

1ª Aval Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

U.D. Identif.

contidos

Identif.

criterios

Identific

Estándar
Competencias clave

Estándares de aprendizaxe

Instrumentos de avaliación

Proba- práctica Proba teórica
Observ. directa na

aula

Traballos

aula/casa

1
B.1.1

B.1.2 

B.1.3.

B.1.1

EFB1.1.
1

CSC,CMC
CT

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

EFB1.1.2
. CSC,CAA Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico,

tendo en conta os contidos que se vaian realizar. X X

EFB1.1.3
. CSC

Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades
motoras en función das propias dificultades, baixo a dirección do/da

docente.
X X

2

B.3.7 B3.
2

EFB3.2.
1 CAA

Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde

un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu

desenvolvemento.
X X

B3.4 B3.
1

EFB3.1.
4 CMCCT

Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca

correspondente ás marxes de mellora dos principais factores da condición

física
X

B3.5 B3.
1

EFB3.1.
5

CMCCT

Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores da
condición

física.
X X

B3.8 B3.
2

EFB3.2.2
.

CAA
Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. X

B3.1 B3.
1 EFB3.1.1 CMCCT

Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e

as coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas

traballadas no ciclo.

X X

B3.10 B3.
2 EFB3.2.4. CMCCT

Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a
mellora

da propia condición física saudable, relacionando o efecto desta

práctica coa mellora da calidade de vida
X

3 B
1.
5

B1.
2

EFB1.2.2
.

CSC

Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais 

persoas e as normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades

para a consecución dos obxectivos.

X X
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Programación didáctica Educación Física. IES Xelmirez II

B1.9 B1.3 EFB1.3.3 CSC
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.

B1.10

B1.4

EFB1.4.1
.

CSC, CSIEE 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. X

B4.1

EFB4.1.2
. CAA, CSIEE Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico formulado.

X

EFB4.1.4
. CAA,CSIEE

Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida,

amosando actitudes de esforzo e superación.
X X

10

2ª Aval Estándares de aprendizaxe avaliables / Indicadores de logro Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

U.D.

Ident

if.

contid

os

Identi

f.

criterio

s

Identi

fic.

Están

dar

Competenc

ias

clave
Estándares de aprendizaxe

Instrumentos de avaliación

Probas
práctica

Proba
teórica

Traball

os

aula/ca

sa

Observación directa

na aula

4 B4.1 B4.1

EFB4.1.
1 CAA,CSIEE

Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas
adaptadas, respectando as regras e as normas establecidas.

X X

EFB4.1.
2 CAA,CSIEE

Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo
técnico formulado.

X

EFB4.1.3
. CAA,CSIEE

Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos
técnicos adaptados.

X X

EFB4.1.4
. CAA.CSIEE

Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas
respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e

superación.

X

5
B.2.1.

B 2.2
B.2.1.

EFB.2.1.1.

CC
EC

Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, tempo e

intensidade. X X

EFB.2.1.
2.

Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un

ritmo. X X

6 B4.4 B4.2

EFB4.2.
1 CAA,CSIEE

Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para obter vantaxe na

práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de

colaboración-

oposición facilitadas, respectando o regulamento.

X X

EFB4.2.
2 CAA.CSIEE

Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización

de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición

ou de colaboración-oposición seleccionadas.
X

EFB4.2.
3 CAA,CSIEE

Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións

nas situacións de colaboración, oposición e colaboración-oposición,

para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción.
X X

EFB4.2.4
. CAA,CSIEE

Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas valorando a

oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a situacións

similares.

X
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3ª Aval Estándares de aprendizaxe avaliables / Indicadores de logro Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

U.D
.

Identif.

contidos

Identif.

criterios

Identific

Estándar

Competencias

clave Estándares de aprendizaxe

Instrumentos

Probas
prácticas

Proba

teórica

Traballos

aula/casa

Observación directa
na

aula

7 B4.5 B4.2

EFB4.2
.1.

CAA,CSIEE

Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na
práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de

colaboración-oposición facilitadas. X X

EFB4.2
.2

CAA.CSIEE

Describe simplificadamente e pon en práctica de xeito autónomo
aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-

deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. X

EFB4.2
.3.

CAA,CSIEE

Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións
nas situacións de colaboración, oposición e colaboración-oposición

facilitadas, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. X X

EFB4.2
.4

CAA,CSIEE

Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas valorando a
oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a situacións

similares. X

8

B.2.2.

B 2.3.
B. 2.1

EFB2.1.2

CSIEE,CAA

Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos

corporais axustados a un ritmo prefixado de baixa dificultade. X X

EFB2.1.3

Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas sinxelas,

adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e das súas

compañeiras.
X X

9 B4.1.3 B4.1 EFB4..1.
5 CSIEE,CAA

Explica e pon en práctica técnicas de progresión nos contornos non

estables e técnicas básicas de orientación, regulando o esforzo en

función das súas posibilidades X X
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Relacionar aspectos curriculares para cada unidade didáctica: 4º ESO

1ª Aval
Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de

logro
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

U.D. Identif.

contidos

Identif.

criterios

Identific

Estándar

Competencias

clave

Estándares de aprendizaxe

Instrumentos de avaliación

Proba- práctica Proba teórica

Observ. directa

na

aula

Traballos

aula/casa

1

B.1.1

B.1.2 B.1.1

EFB1.1.
1

CSC,CM
CCT

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

EFB1.1.
2.

CSC,CA
A

Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito
básico, tendo en conta os contidos que se vaian realizar. X X

B3.3 B.3.1 EFB3.1.
2.

CMCCT
Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación

dos efectos provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis
frecuentes.

X

2

B.1.13 B1
.6

EFB1.6.
1

CD
CCL

Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre

temáticas vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando

recursos tecnolóxicos.

X

EFB1.6.2
CD

CCL

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar

sobre contidos do curso, realizando valoracións críticas e argumentando as

súas conclusións.
X

EFB1.6.3
CD

CCL

Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos

apropiados. X

B.3.1
B.3.2
B3.4 B3

.1

EFB3.1.1

CMCCT

Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as
actividades físicas cun enfoque saudable e os beneficios que proporcionan

á saúde individual e colectiva.
X

EFB3.1.3
Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de

bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición física e a saúde.
X

EFB3.1.4
Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de

diferentes tipos de actividade física.
X

B.3.5

B.3.6

B.3.8

B3
.2

EFB3.2.
1

CMCCT

Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos
tipos de actividade física. X

EFB3.2.
2.

Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin
de mellorar as condicións de saúde e calidade de vida.

X
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EFB3.2.
3

Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física
a mellora das capacidades físicas básicas, cunha orientación saudable

e nun nivel adecuado ás súas posibilidades.
X

EFB3.2.
4

Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e
motriz, relacionándoas coa saúde.

X

3 B
4.
3

B4
.2

EFB4.2.
4

CSCCAA
CSIEE

Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas

posibilidades de éxito, en relación con outras situacións. X

2ª Aval
Estándares de aprendizaxe avaliables / Indicadores de

logro
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

U.D.
Identif

contidos
Identif.

criterios

Identific.

Estándar

Competencias

clave
Estándares de aprendizaxe

Instrumentos de avaliación

Probas
práctica

Proba
teórica

Traballos

aula/casa

Observación directa

na aula

4

B1.12
B1.3

B1.2

EFB1.2.
1

CSC

Asume as funcións encomendadas na organización de actividades
grupais.

X

EFB1.2.
2

Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica de
actividades grupais fose coordinada coas accións do resto das persoas

implicadas.

X

EFB1.2.
3

Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación
para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma.

X

B1.4 B1.3

EFB1.3.
1 CSC

Valora as actuacións e as intervencións das persoas participantes nas
actividades, recoñecendo os méritos e respectando os niveis de

competencia motriz, e outras diferenzas.

X

EFB1.3.
2

CSC

CCEC

Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten
desde o punto de vista cultural, para a satisfacción e o enriquecemento

persoal, e para a relación coas demais persoas.

X

EFB1.3.
3 CSC

Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto
desde o papel de participante como desde o de espectador/a.

X

B1.5
B1.6
B1.7
B1.8

B1.4

EFB1.4.
1

CSIEE

Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o
equipamento persoal, e os materiais e os espazos de práctica.

X

EFB1.4.
2

Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de actividade
física.

X

EFB1.4.
3

Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, os accidentes ou
as situacións de emerxencia máis frecuentes producidas durante a práctica

de actividades físico-deportivas.

X

B4.1 B4.1 EFB4.1.
1 CAA

CSIEE

Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas
situacións motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en

conta as súas propias características.

X

B4.2 B4.2 EFB4.2.
1

Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades
de oposición, contrarrestando ou anticipándose ás accións da

persoaadversaria.

X

5 B1.9 B.1.5 EFB1.5.1
Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos de

grupo, e admite a posibilidade de cambio fronte a outros argumentos
X
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B1.10

B1.11

CSC

válidos.

EFB1.5.2
Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das

compañeiras nos traballos en grupo. X

B2.1 B.2.1

EFB2.1.1

CCEC

Elabora composicións de carácter artísticoexpresivo, seleccionando os
elementos de execución e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo
previsto, incidindo especialmente na creatividade e na desinhibición.

X

EFB2.1.2
Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artístico-

expresivas, combinando os compoñentes espaciais, temporais e, de ser o
caso, de interacción coas demais persoas.

X

EFB2.1.3
Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas,

achegando e aceptando propostas. X

3ª Aval
Estándares de aprendizaxe avaliables / Indicadores de

logro
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

U.D.
Identif.

contidos

Identif.

criterios

Identific

Estándar

Competencias

clave Estándares de aprendizaxe

Instrumentos

Probas
prácticas

Proba

teórica

Traballos

aula/casa

Observación
directa na

aula

6

B4.1 B4.1 EFB4.1.2
CAA

CSIEE

Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes

xerados polos compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas

situacións colectivas.
X

B4.2 B4.2

EFB4.2.2

CAA
CSIEE

Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades

de cooperación, axustando as accións motrices aos factores presentes e ás

intervencións do resto de participantes.

X

EFB4.2.3

Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades

de colaboraciónoposición, intercambiando os papeis con continuidade e

perseguindo o obxectivo colectivo de obter situacións vantaxosas sobre o
equipo contrario.

X

EFB4.2.4
Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas

posibilidades de éxito, en relación con outras situacións.
X

EFB4.2.5
Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os

procesos que están implicados nelas.
X X

EFB4.2.6

Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas

motores, valorando as características de cada participante e os factores

presentes no contorno.

X X

7

B4.1 B4.1 EFB4.1.3
CAA

CSIEE

Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio,

priorizando a súa seguridade persoal e colectiva.
X

B4.4
B4.5
B4.6

B4.3
EFB4.3.1

CSC
CMCCT

Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no contorno en

relación coa forma de vida nel.
X

EFB4.3.2 Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida. X

EFB4.3.3 Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. X
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6. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS.

O  Decreto 86/ 2015, do 25 de xuño, polo quer se establece o currículo da ed. Secundaria obrigatoria e do

bacharelato na CCAA de Galicia establece os bloques de contidos que desenvolveremos:

 Bloque 1.Contidos Comúns en E.F.

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas.

 Bloque 3. Actividade física e saúde e

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas.



Desenvolveremos todos os contidos prescriptivos e ademáis incluiremos outros contidos contribuindo ao

desenvolvemento das competencias clave. Buscaremos un tratamento intradisciplinar dos contidos.

Para a selección e secuenciación de contidos tivemos en conta  Criterios Psicocéntricos  referidos ás

características básicas dos alumnos aos que se dirixen: Maduración psicolóxica, “Significatividade psicolóxica” dos

contidos, Desenrolo físico e evolutivo dos alumnos e Necesidades educativas especiais.

En segundo lugar tivemos en conta Criterios Logocéntricos baseados na estructura interna dos contidos:

Transferencia horizontal de xeito que as aprendizaxes permitan a súa aplicación a novos contextos de práctica de

actividades físicas e artístico expresivas; “Currículo en espiral” a través da repetición de contidos con complexidade

crecente logrando unha transferencia vertical na secuenciación de contidos onde os novos contidos se van apoiando

en aqueles anteriores xa coñecido como base para afrontar os novos aprendizaxes.

En relación aos Criterios Sociométricos, tivemos en conta aspectos coma o Contexto socio-económico,

actividades físicas implantadas no entorno socio-cultural,  instalacións e medios cercanos ao centro e intereses e

preferencias do alumnado.
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6.1. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE MÍNIMOS PARA 2º ESO.

 Bloque 1. CONTIDOS COMÚNS EN E.F

B1.1. Fases de activación e recuperación na práctica da actividade física de carácter xeral e específica, en función

da actividade que se realice realizar.

B1.2. Selección e execución de xogos e exercicios apropiados para cada fase da sesión.

B1.3. Respecto e aceptación das regras das actividades, os xogos e os deportes practicados. B1.4. Papeis e

estereotipos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, como fenómeno social e cultural.

B1.5. Aceptación do propio nivel de execución e o das demais persoas, e disposición positiva cara á súa mellora.

B1.6. Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividades físico deportivas e recreativas.

B1.7. Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural.

B1.8. Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable.

B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde.

B1.10. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, baseada na análise previa das

características destas.

B1.11.  Protocolo  básico  de actuación  (PAS)  nos  primeiros  auxilios.

B1.12. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo.

B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar, analizar e seleccionar información relacionada

coa actividade física e a saúde.

B1.14. Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis axeitado.

 BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS.

B2.1. Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas de expresión corporal, combinando

espazo, tempo e intensidade.

B2.2. Creatividade e improvisación nas actividades artístico-expresivas de xeito individual.

 Bloque 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE.

B3.1. Condición física. Capacidades físicas e coordinativas nas actividades físicodeportivas e artístico-expresivas, e

a súa vinculación cos sistemas do organismo.
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B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación.

B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física e a práctica deportiva. 

B3.4. Control da intensidade do esforzo a través da frecuencia cardíaca.

B3.5. Procedementos para a avaliación dos factores da condición física relacionados coa saúde.

B3.6. A actividade física e o seu efecto sobre a saúde. Criterios de selección de actividades para a realización dun plan de 

mellora da saúde.

B3.7. Métodos básicos de adestramento para a mellora das capacidades físicas básicas relacionadas coa saúde.

B3.8. Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a mellora desta, tendo en conta as

súas características individuais.

B3.9. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas.

B3.10. Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade de vida.

 BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

B4.1. Execución e avaliación de habilidades motrices vinculadas ás accións deportivas, respectando os

regulamentos específicos.

B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais.

B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e orientación no medio natural, a súa aplicación en diferentes

contornos.

B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-tácticas facilitadas vinculadas aos deportes colectivos en distintas

situacións, respectando os regulamentos específicos.

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos.
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2º ESO

Criterios de avaliación 2º ESO Estándares de aprendizaxe

B1.1. Recoñecer e aplicar 

actividades propias de cada fase 

da sesión de actividade física, en 

relación coas súas 

características.

EFB1.1.1.Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa 

intensidade dos esforzos realizados.

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito

básico, tendo en conta os contidos que se vaian realizar.

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades

motoras en función das propias dificultades, baixo a dirección do/da docente.
B1.2. Recoñecer as posibilidades das

actividades físico-deportivas e 

artístico- expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando a 

eliminación de obstáculos á 

participación doutras persoas 

independentemente das súas 

características, colaborando elas e 

aceptando as súas achegas.

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como 

no de espectador/a.

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das

demais  persoas  e  as  normas  establecidas,  e  asumindo  as  súas

responsabilidades para a consecución dos obxectivos.

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con 

independencia do nivel de destreza.

B1.3. Recoñecer as posibilidades 

que ofrecen as actividades físico-

deportivas como formas de lecer 

activo e de utilización responsable

do contorno.

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de 

actividades físico-deportivas axeitadas a súa idade.

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a 

realización de actividades físico-deportivas.

EFB1.3.3. 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.

B1.4. Controlar as dificultades e os 
riscos durante a súa participación en 
actividadesfísico-deportivas e artístico-
expresivas, analizando as 
características destas e as 
interaccións motoras que levan 
consigo, e adoptando medidas 
preventivas e de seguridade no seu 
desenvolvemento.

EFB1.4.1. 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.

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de 

emerxencia e de protección do contorno.

EFB1.4.3.  Adopta  as  medidas  preventivas  e  de  seguridade  propias  das

actividades desenvolvidas durante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas

que se realizan nun contorno non estable.

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación no 

proceso de aprendizaxe, para 

procurar, analizar e seleccionar 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar

documentos dixitais propios adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe,

vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de

información salientable.
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información salientable, elaborando 

documentos propios, e facendo 

exposicións e argumentacións destes.

EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sinxelos sobre temas vixentes

no  contexto  social,  relacionados  coa  actividade  física  ou  a  corporalidade,

utilizando recursos tecnolóxicos.

B2.1. Interpretar e producir 

accións motoras con finalidades

artístico- expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal e

outros recursos.

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, combinando 

espazo, tempo e intensidade.

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 

axustados a un ritmo prefixado de baixa dificultade.

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas sinxelas, 

adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e das súas compañeiras.

EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito individual como medio de 

comunicación espontánea.

B3.1. Recoñecer os factores básicos 

que interveñen na acción motora e os 

mecanismos de control da intensidade 

da actividade física, e aplicalos á 

propia práctica, en relación coa saúde 

e a alimentación.

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as

coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas

no ciclo.

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación co seu 

impacto na súa saúde.

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade física

sistemática, así como coa saúde e os riscos e as contraindicacións da práctica

deportiva.

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 

correspondente ás marxes de mellora dos principais factores da condición física.

EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores da 

condición física.

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para

ser consideradas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas

que teñen efectos negativos para a saúde.

B3.2. Desenvolver as capacidades 

físicas máis salientables desde a 

perspectiva da súa saúde de acordo 

coas posibilidades persoais e dentro 

das marxes da saúde, amosando 

unha actitude de autoexixencia no 

seu esforzo.

EFB3.2.1.  Participa  activamente  na  mellora  das  capacidades  físicas  básicas

desde  un  enfoque  saudable,  utilizando  os  métodos  básicos  para  o  seu

desenvolvemento.

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento 

de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades.

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades 

físicas como medio de prevención de lesións.

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a

mellora da propia condición física saudable, relacionando o efecto desta práctica

coa mellora da calidade de vida.
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B4.1. Resolver situacións motoras 

individuais aplicando os fundamentos

técnicos e as habilidades específicas,

das actividades físico-deportivas 

propostas, en condicións adaptadas.

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas 

adaptadas, respectando as regras e as normas establecidas.

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo 

técnico formulado.

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos 

técnicos adaptados.

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas 

respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e superación.

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión nos contornos non

estables e técnicas básicas de orientación, regulando o esforzo en función das

súas posibilidades.

B4.2. Resolver situacións motoras de 

oposición, colaboración ou 

colaboración- oposición facilitadas, 

utilizando as estratexias máis 

axeitadas en función dos estímulos 

máis relevantes.

EFB4.2.1.  Adapta  os  fundamentos  técnicos  e  tácticos  para  obter  vantaxe  na

práctica  das  actividades  físico-deportivas  de  oposición  ou  de  colaboración-

oposición facilitadas.

EFB4.2.2.  Describe  simplificadamente  e  pon  en  práctica  de  xeito  autónomo

aspectos  de  organización  de  ataque  e  de  defensa  nas  actividades  físico-

deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas.

EFB4.2.3.  Discrimina  os  estímulos  que  cómpre  ter  en  conta  na  toma  de

decisións  nas  situacións  de  colaboración,  oposición  e  colaboración-oposición

facilitadas, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción.

EFB4.2.4.  Reflexiona  sobre  as  situacións  facilitadas  resoltas  valorando  a

oportunidade  das  solucións  achegadas  e  a  súa  aplicabilidade  a  situacións

similares.

6.2. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE MÍNIMOS PARA 4º ESO.

 Bloque 1. CONTIDOS COMÚNS EN E.F.

B1.1. Deseña e realiza as fases de activación e recuperación, logo da análise da actividade física que se vaia realizar.

B1.2. Fases de activación e recuperación como medio de prevención de lesións.

B1.3. Planificación e organización de eventos e campionatos nos que se utilicen sistemas que potencien as actitudes, os

valores e o respecto das normas, asumindo diferentes papeis e funcións.

B1.4. Valoración das actividades físicas, deportivas e tradicionais na sociedade actual, destacando os comportamentos

axeitados tanto desde o papel de participante como desde o de espectador/a.

B1.5. Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden manifestarse na práctica deportiva.

B1.6. Protocolos básicos de primeiros auxilios.
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B1.8. Manexo e utilización do material e do equipamento deportivo

B1.7. Medidas preventivas sobre os riscos ou as lesións na realización de actividades físico-deportivas.

B1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en equipo.

B1.10.  Técnicas de traballo  en equipo.

B1.11. Técnicas de traballo colaborativo.

B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable.

B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, seleccionar e

valorar informacións relacionadas coas actividades físico-deportivas e as relacionas coa saúde.

 Bloque 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS.

B2.1. Creación de composicións artístico-expresivas individuais ou colectivas, con ou sen apoio dunha estrutura

musical, incluíndo os elementos para a súa sistematización: espazo, tempo e intensidade.

 Bloque 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE.

B3.1. Efectos negativos que determinados hábitos de vida e consumo teñen sobre a condición física e a saúde.

B3.2. Actividade física e saúde.

B3.3. Realización de exercicios para a consecución dunha óptima hixiene postural.

B3.4. Alimentación: repercusión na saúde e na actividade física

B3.5. Valoración e toma de conciencia da propia condición física e da predisposición a mellorala.

B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo que integre as capacidades físicas relacionadas coa saúde.

B3.7. Valoración e aplicación de técnicas e métodos de relaxación e respiración de xeito autónomo, co fin de

mellorar as condicións de saúde e calidade de vida.

B3.8. Métodos de avaliación da condición física en relación coa saúde.

 Bloque 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

B4.1.  Traballo  dos  fundamentos  técnicos  das  actividades  físico-deportivas  propostas,  tendo  en consideración

diversos condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, as persoas adversarias, os regulamentos e

o contorno da práctica.

B4.2. Traballo das situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición propostas, tendo en

consideración diversos condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, as persoas adversarias,

os regulamentos e o contorno da práctica.

B4.3. Coñecemento e práctica de xogos e de deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, así como do

seu regulamento. Procura de información sobre variacións locais.

B4.4. Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural.
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B4.5.  Toma de conciencia  do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas no medio natural.

B4.6. Realización de actividades deportivas e/ou recreativas, preferentemente desenvolvidas no medio

natural.

4º ESO

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

B1.1. Deseñar e realizar as fases de 

activación e recuperación na práctica

de actividade física considerando a 

intensidade dos esforzos.

EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as 

características que deben ter as fases de activación e de volta á calma.

EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á

calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade das tarefas da

parte principal.

EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de algunha

sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de competencia motriz.

B1.2. Colaborar na planificación e na 

organización de eventos, campionatos 

ou torneos deportivos, prevendo os 

medios e as actuacións necesarias 

para a súa celebración e relacionando 

as súas funcións coas do resto de 

implicados/as.

EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na organización de actividades 

grupais.

EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica

de actividades grupais fose coordinada coas accións do resto  das persoas

implicadas.

EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de 

planificación para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma.

B1.3. Analizar criticamente o fenómeno 

deportivo discriminando os aspectos 

culturais, educativos, integradores e 

saudables dos que fomentan a violencia,

a discriminación ou a competitividade 

mal entendida

EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións das persoas participantes

nas  actividades,  recoñecendo  os  méritos  e  respectando  os  niveis  de

competencia motriz, e outras diferenzas.

EFB1.3.2. Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha

ten desde o punto de vista cultural, para a satisfacción e o enriquecemento

persoal, e para a relación coas demais persoas.

EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, 

tanto desde o papel de participante como desde o de espectador/a.

B1.4. Asumir a responsabilidade da propia 

seguridade na práctica de actividade física,

tendo en conta os factores inherentes á 

actividade e prevendo as consecuencias 

que poidan ter as actuacións pouco 

coidadosas sobre a seguridade das 

persoas participantes.

EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente 

o equipamento persoal, e os materiais e os espazos de práctica.

EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de 

actividade física.

EFB1.4.3.  Describe  os  protocolos  que  deben  seguirse  ante  as  lesións,  os

accidentes  ou  as  situacións  de  emerxencia  máis  frecuentes  producidas

durante a práctica de actividades físico-deportivas.

B1.5. Demostrar actitudes persoais 

inherentes ao traballo en 

equipo,superando as inseguridades e 

apoiando as demais persoas ante a 

resolución de situacións descoñecidas.

EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos 

traballos de grupo, e admite a posibilidade de cambio fronte a outros 

argumentos válidos.

EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das 

compañeiras nos traballos en grupo.
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B1.6. Utilizar eficazmente as TIC 

no proceso de aprendizaxe, para 

procurar, seleccionar e valorar 

informacións relacionadas cos 

contidos do curso, comunicando 

os resultados e as conclusións no 

soporte máis adecuado.

EFB1.6.1.  Procura,  procesa  e  analiza  criticamente  informacións  actuais  sobre

temáticas  vinculadas  á  actividade  física  e  a  corporalidade,  utilizando  recursos

tecnolóxicos.

EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre

contidos  do  curso,  realizando  valoracións  críticas  e  argumentando  as  súas

conclusións.

EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e contornos apropiados.

B2.1. Compor e presentar 

montaxes individuais ou 

colectivas, seleccionando e 

axustando os elementos da 

motricidade expresiva.

EFB2.1.1.  Elabora  composicións  de  carácter  artístico-expresivo,  seleccionando  os

elementos de execución e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo previsto,

incidindo especialmente na creatividade e na desinhibición.

EFB2.1.2.  Axusta  as  súas  accións  á  intencionalidade  das  montaxes  artístico-

expresivas, combinando os compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, de

interacción coas demais persoas.

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico- expresivas, 

achegando e aceptando propostas

B3.1. Argumentar a relación 

entre os hábitos de vida e os 

seus efectos sobre a condición

física, aplicando os 

coñecementos sobre 

actividade física e saúde.

EFB3.1.1.  Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir  as

actividades físicas cun enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde

individual e colectiva.

EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos 

efectos provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes.

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de 

bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición física e a saúde.

EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de 

diferentes tipos de actividade física.

B3.2. Mellorar ou manter os 

factores da condición física, 

practicando actividades físico-

deportivas adecuadas ao seu 

nivel e identificando as 

adaptacións orgánicas e a súa 

relación coa saúde.

EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos 

tipos de actividade física.

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin

de mellorar as condicións de saúde e calidade de vida.

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a

mellora  das  capacidades  físicas  básicas,  cunha  orientación  saudable  e  nun  nivel

adecuado ás súas posibilidades.

EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e 

motriz, relacionándoas coa saúde.

B4.1. Resolver situacións motrices

aplicando fundamentos técnicos 

nas actividades físico-deportivas 

propostas, con eficacia e 

precisión.

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas

situacións motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as

súas propias características.

EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados 
polos compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións 
colectivas.

23



Programación didáctica Educación Física. IES Xelmirez II

EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios 

do medio, priorizando a súa seguridade persoal e colectiva.

B4.2. Resolver situacións motrices de 

oposición, colaboración ou 

colaboración- oposición nas actividades

físico deportivas propostas, tomando a 

decisión máis eficaz en función dos 

obxectivos.

EFB4.2.1.  Aplica  de  xeito  oportuno e eficaz  as  estratexias  específicas das

actividades  de  oposición,  contrarrestando  ou  anticipándose  ás  accións  da

persoa adversaria.

EFB4.2.2.  Aplica  de  xeito  oportuno e eficaz  as  estratexias  específicas das

actividades  de  cooperación,  axustando  as  accións  motrices  aos  factores

presentes e ás intervencións do resto de participantes.

EFB4.2.3.  Aplica  de  xeito  oportuno e eficaz  as  estratexias  específicas das

actividades  de  colaboración-oposición,  intercambiando  os  papeis  con

continuidade  e  perseguindo  o  obxectivo  colectivo  de  obter  situacións

vantaxosas sobre o equipo contrario.

EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as

súas posibilidades de éxito, en relación con outras situacións.

EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e 

recoñece os procesos que están implicados nelas.

EFB4.2.6.  Argumenta  estratexias  ou  posibles  solucións  para  resolver

problemas motores,  valorando  as  características  de cada  participante  e  os

factores presentes no contorno.

B4.3. Recoñecer o impacto ambiental, 

económico e social das actividades 

físicas e deportivas, reflexionando 

sobre a súa repercusión na forma de 

vida no contorno.

EFB4.3.1. Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no 

contorno en relación coa forma de vida nel.

EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade

de vida.

EFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección 
ambiental.

7. CONCRECIÓNS METODOLOXÍCAS.

7.1. Principios metodolóxicos
A medoloxía será un factor determinante na adquisición das competencias clave xa que determinará a

forma  de traballar, os hábitos e sobre todo a toma de decisións.

Partiremos do nivel de competencia inicial do alumno. O alumno vai a ser o protagonista do seu proceso

de  aprendizaxe  polo  que  potenciaremos  metodoloxías  activas  e  participativas que  o  impliquen  cognitivamente

estimulando procesos de búsqueda e resolución de problemas e favorecendo aprendizaxes significativos.

As  propostas  metodolóxias  atenderán  á  diversidade tendo  os  diferentes  ritmos  de  aprendizaxe dos

alumnos. Así, plantexaranse actividades variadas con diferente nivel de dificultade atendendo á heteroxeneidade do

grupo e utilizaranse diferentes recursos didácticos incidindo especialmente no uso das TIC.

Favoreceremos o uso de estructuras de aprendizaxe cooperativas posibilitando a resolución conxunta de

tarefas e que potenciarán a inclusión do alumnado.
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Utilizaremos actividades integrais traballando diferentes bloques de contidos e que incidan na reflexión e a

autorregulación por parte do alumno potenciando a autonomía na xestión da práctica de actividade física.

Na línea de búsqueda da autonomía do alumno, tal como indica o D86/2015, procuraremos a implicación

das familias a través dun informe do alumno sobre as familias que reflexe aspectos como: Nivel de CF saudable;

cumprimento  das  recomendacións  da  OMS na  AF  habiltual  e  cumprimento  das  recomendacións  do  prato  de

Harvard...

           7.2. Métodos, estratexias na práctica e técnicas didácticas

Baseándonos  nos  métodos  de  enseñanza  establecidos  por  Muska  Mosston  e  M.A.Delgado

Noguera,  alternaremos   o  uso  de  métodos  reproductivos  e  productivos en  función  das  características  das

actividades de ensino-aprendizaxe pero en xeral favoreceremos metodoloxías onde o alumno tome maior número de

decisións. Este plantexamento facilitará a contribución ó desenvolvemento das competencias     clave.  

Así, daremos protagonismo a estilos de ensinaza coma a descuberta guiada e a resolución de problemas

fundamentalmente  na  introducción  de  novos  contidos  para  favorecer  a  implicación  cognitiva  dos  alumnos e  a

creatividade.

O uso de estilos como inclusión e grupos de nivel será unha constante ao longo do curso xa que permiten

a individualización e a participación continua. Utilizaremos a introducción ao  programa individualizado de cara a

elaboración dun programa de mellora da condición física relacionada coa saúde de forma autónoma.

Utilizaranse estilos tradicionais coma a asignación de tarefas e outros que favorezan a participación como:

ensinanza recíproca e grupos reducidos.

As estratexias na práctica máis usadas serán as globais buscando con isto que as aprendizaxes estén o

máis contextualizados posible e resulte máis motivador.

En outros casos emplearemos estratexias analíticas (pura, secuencial ou progresiva), xa sea por razón de

seguridade ou pola maior complexidade técnica das habilidades.

Ao longo do curso irémonos decantando cada vez máis por métodos, estratexias e formas de organización

que lle permitan ao alumno maior participación, sendo cada vez máis autónomos e responsables do seu proceso de

aprendizaxe.

Destacamos o papel do docente como facilitador do proceso e como figura que transmitirá valores aos

alumnos mediante o seu comportamento. Así, prestarase especial atención a erradicar calquer tipo de estereotipo

ou  discriminación  fomentando  a  aceptación  e  a  participación  contribuíndo  á  consecución  dos  elementos

transversais.

                7.3. Actividades e experiencias de aprendizaxe.

O  tipo  de  actividades  de  que  utilizaremos  serán  as  recollidas  nas  “Cajas  Rojas  del  MEC”  (1992):

actividades  de  introducción,  de  motivación,  diagnóstico,  de  formación,  de  desenvolvemento,  de  síntese,  de

amplición, de reforzo, de avaliación, extraescolares e complementarias. Preveeremos individualizacións nas tarefas

para os alumnos con necesidades específicas e actividades de reforzo e actividades de     ampliación  .

           7.4. Organización e utilización do tempo e do espazo.

Procuraremos utilizar organizacións do espacio que nos permitan aforro de tempo e seguridade durante a

práctica. Predominarán a organización en circuito e dispersa.
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En relación á organización do tempo, as clases teñen unha duración de 50 minutos: 5 minutos para a

chegada do alumnado, 40 minutos de práctica e 5 minutos para recollida de material e muda de roupa.

Co fin de optimizar ao máximo o tempo de práctica real e compromiso motor dos alumnos, adoptaremos

medidas coma: claridade e brevedade nas explicacións, rutina de espacios e progresión na estructura organizativa a

través de tarefas transición. As  tarefas-transición plantexadas dende unha perspectiva lúdica evitarán ademais a

discriminación sistemática de alumnos con menos nivel de habilidade e á vez mantendo alto o nivel de motivación ó

non  romper  de  forma drástica  o  fío  conductor  das  sesión.  Estableceremos  unas  normas e  rutinas para  o  bo

desenvolvemento da clase de Educación Física ao longo do curso.

Utilizaremos o Modelo de sesión e Santos Berrocal: fase de inf. inicial, fase de adaptación fisiolóxica, fase

de logro de obxectivos e fase de volta a calma e reflexión.

        7.5. Agrupamentos do alumnado

Pasará  por  grupo  clase  (participación  simultánea),  en  pequenos  grupos,  parellas  e  individual.

Potenciaremos  especialmente  o  traballo  en  parellas  e  grupos  reducidos  (sempe  mantendo  a  distancia  de

seguridades)  xa  que  favorecen  a  participación  e  a socialización. Os  criterios para  elaborar  grupos  serán:  por

afinidade e intereses comúns ou nivel de condición física, peso e estatura. Os grupos serán equilibrados e mixtos

favorecendo a coeducación e daremos especial importancia á participación e á inclusión de todos os alumnos con

independencia  do  nivel  de  habilidade,  para  o  que  promoveremos  estructuras  de  aprendizaxe  cooperativo que

posibilitará a resolución conxunta das tarefas.Utilización do feed-back.

O papel do docente será moi importante e aportará coñecemento de resultados terminal e concurrente, de

forma conxunta sintetizándose despois de un tempo de práctica. A información transmitirase a través dos canal

auditivo  e  visual.  O  coñecemento  de  resultados  irá  referido  ó  obxectivo  da  acción  e  a  intencionalidade  será

evaluativa, descriptiva e o obxectivo fundamental será motivar ó alumno para a seguir practicando.

8. RECURSOS E MATERIAIS DIDÁCTICOS

As instalacións coas que contamos no centro son: un pavillón, dúas pistas exteriores e un aula de vídeo na

que dispoñemos de colchonetas.

As pistas exteriores sitúanse anexas ao pavillón polideportivo:

 PISTA EXTERIOR 1 (recreos de ESO – non conectada co exterior  do centro):  con dúas canastas e

posibilidade de 2 porterías.

 PISTA EXTERIOR  2  (recreos  de  BACH  –  conectada  co  exterior  do  centro):  con  dúas  canastas  de

baloncesto e 1 rede de voleibol.

8.1. Material convencional

A instalación conta con material convencional variado. Dentro do pavillón hai un almacén a pé de pista con

material  convencional:  espaldeiras,  4  canastas  de baloncesto,  2  porterías  de futball,  2  porterías  de  hockey,  1

colchoneta quitamedos, colchonetas e bancos suecos e postes e redes de bádminton.

Existe outro almacén onde se garda a maioría do material  deportivo: balóns de baloncesto, balóns de

fútbol, balóns de voleiball, sticks de floorball, cordas, petos, raquetas de bádminton, aros, conos, minivallas, frisbees,

volantes de banda azul e verde, gomas, balizas de orientación, pinzas, fitballs, canastas de balonkorf, balóns de
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espuma, balóns de rugby, pelotas e balóns de diferente material, pelotas de ximnasia rítmica, cintas de ximnasia

rítmica, palas, indiacas e equipo de música.

8.2. Uso das Técnoloxias da información e da comunicación

Utilizaremos  a  Aula  virtual  a  través  da  plataforma  MOODLE  para  colgar  apuntes  de  clase,  vídeos

introductorios das unidades didácticas co fin de motivar ao alumno e enlaces de vídeos que sirvan como actividade

de  reforzo  ou  ampliación  para  realizar  fora  da  aula.  Utilizaremos  o  ordenador  portátil  para  a  elaboración  de

presentacións e os alumnos utilizarán as TIC na elaboración dos traballos de aula.

9. AVALIACIÓN

9.1. Referentes legais

Os referentes legais na avaliación serán a Ley Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da

calidade  educativa (LOMCE),  a  Orde do  21 de  decembro de 2007,  pola  que se  regula  a  avaliación  na ESO,

modificado nun apartado pola Orde do 23 de xuño de 2008 e as recomendación do D86/2015, do 25 de xuño, polo

que se establece o currículo da ESO e Bacharelato na CCAA de Galicia.

9.2. Conceptualización e contextualización.

O modelo  educativo LOMCE introduce  un cambio  claro  pasando  a un deseño curricular  baseado en

competencias clave e orientado cara a consecución de aprendizaxes establecidos a través de criterios de avaliación

e das súas concrecións, os estándares de aprendizaxe. Dentro de este modelo educativo competencial o currículo

determina a necesidade de valorar  o grao de consecución destas competencias.  Os niveis  de desempeño das

competencias mediranse a través dos Indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de observación que

concretarán a consecución dos estándares de aprendizaxe e dos criterios de avaliación.

9.3. Aspectos normativos

O RD 1105/2014 e o D.86/2015 polo que se establece o currículo de ESO e BAC sinalan que a avaliación

do  proceso  de  ensino-aprendizaxe  dos  alumnos deberá  ser:  continua,  formativa  e  integradora.  O profesorado

avaliará tanto os aprendizaxes do alumno, coma o proceso de ensino e a propia práctica docente . Tal como recolle o

D86/2015  publicaremos na páxina web do centro os criterios de avaliación, contidos mínimos, procedementos de

avaliación e criterios de cualificación para dalo a coñecer ás familias.

9.4. ¿Qué, cómo e cándo avaliar?

En relación ao  QUÉ AVALIAR,  avaliaremos o grao de consecución das competencias clave. Para isto

utilizaremos os criterios de avaliación e as súas especificacións a través dos estándares de aprendizaxe e os

indicadores de logro. Esta avaliación estará integrada na valoración dos contidos, entendendo que éstos son un

medio necesario para o desenvolvemento das competencias. Plantexamos uns requisitos previos que de forma xeral

afectarán a toda a materia e de obrigado cumprimento para obter unha calificación positiva: asistencia, realización

de actividades, entrega de traballos e aspectos formais (roupa e hixiene).

Respecto a CÁNDO AVALIAR, haberá unha avaliación inicial que realizaremos ao comezo do curso e en

todas as unidades didácticas. A avaliación formativa levarase a cabo durante o proceso, ao longo das unidade

didácticas, e a sumativa, para comprobar o desenvolvemento competencial en base aos criterios de avaliación e aos

estándares  de aprendizaxe.
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Para  responder  ao  CÓMO  AVALIAR  teremos  que  determinar  os  procedementos  de  avaliación,

instrumentos de avaliación, indicadores de logro dos estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución dos

mesmos e a cualificación.

9.5. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Procedementos de avaliación     inicial  

Posto que o fundamental vai a ser sempre partir do nivel de desenvolvemento do alumno realizaremos

unha avaliación inicial na primeira sesión de todas as unidades didácticas. Para tal fin utilizaremos o procedemento

de observación directa a través dos instrumentos: Ficha de observación, lisas de control, rúbricas, diarios de aula...

As consecuencias dos resultados da observación serán: Identificar dificultades dos alumnos e posibles

casos de alumnos con necesidades específicas; tomar decisión en relación á programación didáctica, observar os

progresos dos alumnos e ademais serviranos como primeira medida de reforzo.

Procedementos de avaliación formativa

Utilizaremos  instrumentos  de  avaliación variados  para  facilitar  a  avaliación  integral  do proceso  de

ensino- aprendizaxe e incorporaremos estratexias que permitan a participación do alumno na avaliación dos seus

logros tal como se recolle na  Orde ECD/65/201 que describe as relación entre Competencias Clave, Contidos e

Criterios de Avaliación.

Ao  longo  do  curso  realizaremos  unha  observación  do  traballo  de  aula  do  alumno,  podendo  realizar

anotacións en fichas de observación.

Os aspectos que valoraremos na observación do traballo de aula serán:

 Hábitos hixiénicos e saudables.

 Actitude de esforzo e superación.

 Respecto das normas de grupo, de seguridade na práctica e de xogo limpo.

 Autonomía no quecemento e na volta á calma.

 Colaboración nas actividades grupais.

 Respecto polos compañeiros/as.

 Coidado e respecto polo material e a contorna.

A observación da aula complementarase con probas específicas nas unidades didácticas desenvolvidas.

Os  procedementos  de  avaliación  e  instrumentos  de  avaliación  que  utlizaremos  nas  unidades  didácticas

seránpoderán ser:

 Caderno do profesor ou diario de clase.

 Observación, a través de rúbricas, listas de control ou similares; do desempeño do alumnado en actividades

prácticas.

 Análisis  das  produccións  do  alumnado:  mediante  a  realización  de  traballos  individuais  e  grupais  e  a

observación sistemática do portfolio.

 Probas teóricas, fichas de actividades teórico-prácticas e análise de artigos.

 Probas  específicas  e  cuestionarios:  Test  de  condición  física,  probas  de  execución,  probas  escrita,

cuestionarios para a reflexión e aplicación de contidos traballados, exposicións teóricas…

 Cuestionarios de autoavaliación e coavaliación.
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Estableceremos Indicadores de logro dos estándares de aprendizaxe tales como rúbricas e escalas de

avaliación para medir os niveis de desempeño das competencias claves ao longo das unidades didácticas.

Procedementos de avaliación final

A avaliación final establecerá o grao de consecución das aprendizaxes e o grao de consecución dos

estándares de aprendizaxe e competencias clave.

De ter superados todos os estándares que compoñen as distintas unidades didácticas en cada avaliación

parcial, a calificación da avaliación final será a media de estas tres avaliacións parciais.

O alumno superará a materia si acada unha cualificación de 5 sobre 10 puntos, e tendo un mínimo de 4

puntos en cada unha das unidades didácticas levadas a cabo durante o curso.

En xuño, no periodo comprendido entre a avaliación previa á avaliación final da materia, e a avaliación

final propiamente dita, procederemos a recuperar aqueles estándares de aprendizaxe que o alumnado non logrou

superar nos seus mínimos esixibles durante o curso. A tal efecto, proporase ao alumnado afectado actividades de

recuperación, supervisadas, avaliadas e cualificadas polo profesorado. As probas serán eminentemente prácticas,

aínda que segundo as circunstancias, poderanse propor a realización de probas escritas.

No caso de superar algún os estandares de aprendizaxe pendentes no periodo que hai entre a  avaliación

previa  á  avaliación final  da materia  e a  avaliación final,  procederase a revisar  as calificacións das avaliacións

parciais afectadas, para incluir na media de estas as novas calificacións acadadas nos estándares pendentes.

Aplicarase o redondeo na nota a partir do medio punto, de modo que a cómputos de calificación, a partir

de un 4,5 equivale a un 5; de 5,5 a 6; de 6,5 a 7; etc.

9.6. Criterios de cualificación

Avaliación das unidades didácticas

As unidades didácticas serán avaliadas a través dos estándares que cada unha delas posee. O valor de

cada un deste estándares de aprendizaxe obterase de dividir 10 puntos entre o número total de estándares da

unidade. Como mínimo deberase obter un 40% de cada unha das unidades para poder sumar. 

Para superar a materia haberá que ter unha nota de 5 puntos sobre 10 de media en cada avaliación parcial.

Para superar cada avaliación parcial haberá que obter un 5 sobre 10 puntos posibles na parte de unidades

didácticas, sempre que todas as unidades didácticas superen o mínimo de 4 puntos sobre 10 posibles. De non ser

así, esa avaliación parcial darase por non superada, e o alumnado afectado deberá realizar as actividades, traballos

e tarefas marcados polo profesorado para conseguir unha avaliación positiva. 

O peso da cualificación dos estándares de aprendizaxe será de igual importancia en todas as unidades

didácticas. 

Aplicarase o redondeo na nota a partir do medio punto, de modo que a cómputos de calificación, a partir

de un 4,5 equivale a un 5; de 5,5 a 6; de 6,5 a 7; etc.

¿Cómo se fai a media de cada unha das avaliacións?

A nota de cada avaliación virá dada pola nota nas unidades didácticas desenvolvidas no trimestre.

Os resultados da avaliación expresaranse nos termos que establece a Orde do 21 de decembro de 2007

pola que se regula a avaliación na ESO.
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En relación aos traballos teóricos, análise de artigos, fichas de actividades…entregaranse no día prefixado

na clase o una aula virtual. O retraso dos mesmos poderá significara non superación dos estandares que se están a

avaliar en esa tarefa, debendo ser recuperados a través de outras actividades e/ou tarefas máis adiante.

Cada vez que non se poida realizar práctica por enfermidade ou lesión deberase traer un xustificante

médico (excepcionalmente aceptarase a xustificación dos seus pais/nais ou titores por doenzas leves).

Non realizar clase práctica sen xustificación válida poderá conlevar un detrimento na nota,  en aqueles

estándares que reflexen e valoren aspectos como a autonomía, o traballo, a participación activa, respecto polos

compañeiros e profesorado, actitudes positivas cara a actividade física… Negarse a realizar a práctica durante as

sesións de Educación Física sen xustificante que o amose esa necesidade pode ser motivo de apertura de parte de

falta ante a xefatura de estudos do centro.

Enténdese por non realizar a clase práctica sen xustificación válida:

 Non traer o xustificante médico ou equivalente tras unha lesión ou enfermidade que non lle impide ao 

alumno asistir a clase pero sí a participación na parte práctica da sesión.

 Faltar a clase de Educación Física sen entregar a xustificación de asistencia o titor/a.

 Negarse a facer práctica sen motivo.

 Non traer a vestimenta e/ou calzado axeitado para a práctica de actividade física.

Os alumnos que puntualmente ou durante un período de tempo prolongado non poidan realizar a clase

práctica, deberán traer roupa deportiva igualmente, para participar das sesións de algunha das seguintes formas:

 Prestar atención aos contidos conceptuais que se transmitan oralmente durante a sesión, para a elaboración de
traballos, dportafolios, presentacións orais...

 Adoptar distintos roles, segundo as posibilidades da sesión: axudante do profesor, preparador físico, axudante de
material, árbitro, observador, anotador....

 Realizar as fichas teóricas e traballos que se lle encomenden.

¿Cómo se recupera unha avaliación non superada?

Existirán mecanismos de recuperación dos estandares non superados. Rematada a UD proporase ao

alumnado que non a superou actividades de recuperación, supervisadas, avaliadas e cualificadas polo profesorado,

en sesións de titoría, previa cita. En esas sesións marcaranse, asdemais das actividades a realizar, o periodo de

entrega para a súa realización. Segundo as circunstancias, poderanse propoñer a realización de probas escritas.

De non superar as actividades previstas ou excederse nos tempos de entrega e realización, quedará

pendente de recuperar mediante a proposta de novas actividades de recuperación, ó longo do curso.

En  última  instancia,  o  alumnado  disporá  do  periodo  de  tempo  previsto  entre  a  avaliación  previa  á

avaliación final da materia, e a avaliación final para a recuperación dos estandares de aprendizaxe pendentes.

9.7. Actividades de seguimento, recuperación e avaliación de materias pendentes 

Actividades de     seguimento  

Para o alumnado que presenta dificultades nas sesións de Educación Física durante o curso, ofrecémoslle

a posibilidade de participar en actividades complementarias coma os recreos activos, que poderanlle servir para

reforzar os contidos traballados nas clases, sempre de forma voluntaria e sen outorgarlle valor na nota da materia

ao feito de asistir ou non.
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Plan de pendentes

No  caso  de  contar  con  alumnos  coa  materia  pendente,  as  unidades  didácticas  do  novo  curso  que

coincidan cas do anterior servirán para reforzar as aprendizaxes polas que non se superou a materia.

A materia de Educación Física é unha materia de contidos progresivos, centrados no proceso e na práctica

diaria, polo que se considerará que o alumno supera a materia do curso anterior se a nota das dúas primeiras

avaliacións é igual ou superior a 5.

No caso de que non supere a materia coa actividade de reforzo explicada anteriormente, o alumnado tería

que realizar as actividades descritas no apartado “¿Cómo se recupera unha avaliación non superada?”

         9.8. Directrices xerais para a realización da avaliación inicial

Durante estas sesións adoptaremos un papel de observadores para avaliar o nivel xeral das capacidades,

coñecementos previos e habilidades do alumno de cara ás propostas nas unidades didácticas do curso.

Ao longo do curso cada Unidade Didáctica implicará habilidades diferentes que poden vir condicionadas

polas experiencias previas do alumno, as súas características xenéticas etc. polo que sempre adicaremos a primeira

sesión a facer unha valoración do nivel de partida dos alumnos.

As consecuencias dos resultados da observación da avaliación inicial serán:

 Identificar dificultades dos alumnos e casos de alumnos con necesidades específicas.

 Axustar tarefas ou sesións: o que axudará a que o alumno se sinta máis motivación (requisito indispensable

para a aprendizaxe), posto que plantexaremos tarefas que o alumno poderá resolver con éxito e adaptadas ás

súas características, intereses e necesidades.

 Tomar decisión en relación á programación didáctica.

 Observar os progresos dos alumnos.

 Serviranos como primeira medida de reforzo.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Na actual normativa atopámonos co concepto de alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo, distinguindo:

 Alumnado con necesidades específicas: apoios e atención por discapacidade ou problemas conductuais.

 Alumnado con altas capacidades intelectuais.

 Alumnado con integración tardía no sistema educativo.

 TDAH (novidade LOMCE, Art.7 D.86/2015).

Cómpre destacar que o departamento de orientación colabora co profesorado na atención á diversidade,

elaborando propostas de mellora para facilitar os procesos de ensino-aprendizaxe e, unha vez determinadas as

necesidades, establécense as medidas de apoio oportunas (actividades de reforzo educativo, apoios dentro da aula,

adaptacións curriculares...)

A atención á diversidade na materia de Educación Física partirá dos resultados obtidos nas avaliacións

iniciais.  Contamos  con  grupos  heteroxéneos  nos  que  os  alumnos  presentan  diferentes  motivacións,  intereses,

posibles  dificultades  no  proceso  de  ensino-aprendizaxe,  alumnos  repetidores,  etc.  Os  resultados  obtidos  nas

avaliacións iniciais  orientarannos sobre as diferencias existentes e estableceremos actividades de reforzo e de

ampliación en todas a s unidades didácticas, que supoñen medidas de carácter xeral e non persoalizadas.
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Ao longo das unidades didácticas utilizaremos diferentes estratexias para atender á diversidade tal como

se  reflexa  no  apartado  de  metodoloxía  da  presente  programación  didáctica:  utilización  de  agrupamentos

heteroxéneos, utilización de estratexias de traballo cooperativas e experiencias nas que para conseguir o  obxectivo

sexa necesario a participación e colaboración de todos os membros do grupo, etc.

No caso do alumnado con TDAH teremos en conta que o alumno se sitúe cerca do profesor  ou do

encerado (fonte de información), teremos especial coidado nas explicacións e modificaremos o tempo dispoñible na

realización das probas escritas da materia.

No caso do alumnado con Síndrome Asperger os aspectos fundamentais a ter en conta durante a sesión

serán: manter a estructura da sesión estable, non utilizar dobre sentidos durante as explicacións, acompañar as

explicacións de pictogramas cando se precise, coidaremos a relación con grupo de traballo e respectaremos o

espacio físico necesario para que o alumno se sinta mellor na clase.

Nos casos nos que existe un coñecemento limitado nas linguas do noso país simplificaremos as mensaxes

e reforzaremos a comunicación xestual.

11. ELEMENTOS TRANSVERSAIS E EDUCACIÓN EN VALORES

A actual lexislación educativa L.O.M.C.E modifica en parte á L.O.E e propón unha educación a través dos 

elementos transversais con carácter transversal a todas as actividades escolares. Concretamente no seu capítulo III,

artigo 24.2.6. No D.86/2015 no seu artigo 4. Tomaremos como referencia os antigos temas ou contidos transversais, 

para a contribución á educación cívica e constitucional, que foron definidos co D.78/1993. Os contidos da Educación

Física tocan de forma implícita moitos dos elementos transversais e ó longo do curso contribuiremos a:

 Comprensión  lectora,  expresión  oral  e  escrita:  a  través  da  realización  de  traballos  de  recopilación  de

exercicios para a fase de quecemento e o estudo-enquisa sobre estereotipos de xénero.

 As  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  (TIC)  e  a  comunicación  audiovisual:  consulta  de

apuntes de clase na Aula virtual, utilizando o PC e coa búsqueda de información Internet na elaboración das

produccións propias dos alumnos.

 Emprendemento: mediante o deseño dun programa para a mellora da condición física saudable e co diseño de

sesións que supoñen a aplicación dos conceptos aprendidos.

 Educación cívica  e  constitucional:  a  través  do  respecto  aos  compañeiros,  ao  docente,  ao  material  e  a

aceptación e respecto das normas.

 Educación para a saúde e a calidade de vida:  é un dos propósitos que pretende a nosa materia en temas

refereridos a hixiene, a prevención de lesións, quecemento, relaxación, emprego axeitado do material , medidas

de seguridade ou desenvolvemento dos compoñentes da condición física saudable

 Educación para a igualdade de sexo analizando os “estereotipos de xénero e actividade física”.

 Educación ambiental: a través dos contidos do deporte de orientación incidiremos no respecto polo entorno e

tamén a través da análise das posibilidades de práctica de actividade física que ofrece o entorno.

 Educación para o consumidor:  con lectura  de artigos de actualidade referidos ao consumo e o  deporte,

materiais deportivos, bebidas, dispositivos GPS e pulsómetros.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Para os  niveis que comprende esta programación, desde o departamento de Educación Física 

propóñense as seguintes actividades:
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- 2º ESO: Xornada de iniciación á escalada en rocódromo.

- 4º ESO: Saída de 3 días, para visitar zonas xeolóxicamente interesantes do litoral cantábrico galego, e realizar 

actividades deportivas relacionadas co medio natural. Actividades compartidas entre o departamento de Bioloxía e 

Xeoloxía e de Educación Física.

Ademáis teremos en conta actividades que nos propoñan diferentes clubes, asociacións ou federacións deportivas.

13. PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES

Plantexamos medidas de promoción de estilos de vida saudables seguindo as referencias legais: LOMCE.

“Promoción de la actividad física y dieta equilibrada” e D86/2015 Art.40.

Para a promoción da práctica deportiva nas horas de recreo, intentaremos organizar, na medida das posibilidades,

Recreos Activos con ligas de deportes. Obxectivo: contribuir á ocupación constructiva do tempo de ocio. 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

Plan de Convivencia inclúese no PEC e dende a materia de E.F contribuiremos a él traballando con grupos de

alumnos na mediación en conflictos que xurdan entre alumnos.

15. PROXECTO LECTOR

A L.O.M.C.E e o Decreto 86/2015 a través do seu artigo 38 BIBLIOTECAS ESCOLARES E LECTURA recolle os

principios e obxectivos do proxecto lector de centro; onde baixo un enfoque da práctica educativa novedoso sinala que

deberá estar incluído no PEC co fin de integrar todas as actividades destinadas a fomentar a lectura e a escritura e a

adquisición das competencias clave. Así, na ESO vai a ser un obxectivo prioritario fomentar a aprendizaxe do hábito lector

dos alumnos.

Estableceremos na Aula virtal unha relación de lecturas recomendadas e os obxectivos relacionados coa lectura

propostos para este curso dende o departamento de Educación Física son:

- Fomentar a lectura dende o departamento de Educación Física, buscando o maior coñecemento o deporte en xeral

e das súas posibilidades, centrado no respecto e nos valores deportivos.

- Descubrir a lectura como fonte pracer e aprendizaxe dende a Educación Física, desenvolvendo o espíritu crítico e

o desexo de saber.

As actividades específicas a facer en Educación Física serán:

 Análise de artigos científicos ou de divulgación: Establecemos a lectura de artigos relacionado cos contidos da

unidades didácticas desenvolvidas ou ás veces daremos a escoller entre varios artigos tratando temas entre os

que destacan: “ estereotipos de xénero na práctica de actividade física” ou “a prensa, os valores no mundo do

deporte”.

Teremos en conta o Proxecto lingüístico de centro seguindo o D.79/2010 que no Art.14 establece a necesidade de

contemplar estratexias e actividades para que o alumnos adquiran de forma oral e escrita a lingua galega.

16. PROXECTO DE EDUCACIÓN DIXITAL

A L.O.M.C.E e o  Decreto  86/2015 que desenvolve o  currículo  en ESO en Galicia,  a  través do seu artigo 39

EDUCACIÓN DIXITAL propón que as tecnoloxías da información e comunicación se incorporen como un recurso máis aos  

procesos de ensino-aprendizaxe, cada centro deberá elaborar e incluir no PEC o plan co obxectivo de que os alumnos teñan

unha competencia dixital. Dente a materia de E.F contribuiremos coa utilización da Aula Virtual, a páxina web do centro,

ordenadores, búsquedas en Internet, app´s relacionadas coa alimentación e actividade física, GPS…
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17. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN: 
INIDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.

Tal como recolle o  D86/2015 no seu art.21.3 “o  profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumno como os

procesos de ensino e a súa práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programación didácticas”.

17.1. Avaliación do proceso de ensino

Avaliación da proceso de ensino e de práctica
docente ESCALA

(Indicadores de logro)

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO 1 2 3 4

1.- ¿O nivel de dificultade das tarefas foi adecuado ás características do

alumnado?

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

3.-¿ Conseguiuse motivar para aumentar a práctica de AF?

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

5.-¿Contouse co apoio e implicación das familias no traballo alumnado?

6.-¿Mantívose un contacto periódico coa familia?

7.-¿Tomáronse medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?

8.-¿ Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?

9.-¿Usáronse distintos instrumentos de avaliación?

10.-¿ Dase un peso real á observación do traballo na aula?

11.-¿Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado?
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17.2. Avaliación da práctica docente

Avaliación da práctica docente
ESCALA

Indicadores de logro

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 1 2 3 4

1.- Como norma xeral, ¿ fanse explicacións xerais para todo o alumnado?

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

3.-¿ Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á 
diversidade?

4.- ¿Elabóranse probas avaliación de distinta dificultade para alumnos

NEAE?

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas?

6.- ¿Intercálase o traballo individual e en grupo?

7.- ¿Poténcianse estratexias de animación á lectura?

8.- ¿Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe?

9.- ¿Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada 
estándar?

10.- ¿Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os 
erros?

11.- ¿As medidas de reforzo establécense vinculadas aos estándares?

12.-¿ Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 
recuperación…?  
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Mecanismo de avaliación e modificación da programación didáctica

Mecanismo avaliación e modificación da programación didáctica ESCA
LA

(Indicadores de
logro)

1 2 3 4

1.- ¿Deseñáronse unidades didácticas a partir dos elementos do currículo?

2.- ¿Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas?

3.- ¿Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?

4.- ¿Secuenciáronse os estándares de aprendizaxe para cada unha das U.D?

5.- ¿Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar de aprendizaxe

para superar a materia?

6.- ¿Asignouse a cada EA o peso correspondente na cualificación?

7.- ¿Vinculouse cada EA a instrumentos para a súa avaliación?

8.- ¿Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?

9.- ¿Son adecuados os materiais didácticos utilizados?

10.-¿ Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares de

aprendizaxe?

11.- ¿Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua?

12.- ¿Establecéronse criterios para a recuperación de avaliacións?

13.- ¿Fixáronse criterios para a avaliación final?

14.- ¿Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?

15.- ¿Fixáronse criterios para a avaliación de materias pendentes?

16.- ¿Definíronse programas de apoio, recuperación, etc?

17.-¿ Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, EA, instrumentos?

18.-¿ Informouse ás familias sobre os criterios de promoción?

19.- ¿Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?

20.- ¿Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?
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