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1. Introdución e contextualización 
 
Contexto COVID-19: 
O presente curso, marcado pola pandemia do Covid-19, fai que teñamos que adaptar a nosa 
materia as actúais circunstancias. Por ese motivo, deseñamos un protocolo para a asigantura e 
unhas normas (ver Anexos II e III ) que estarán suxeitas en todo momento aos cambios que se 
leven a cabo nos protocolos oficiais por parte das autoridades competentes ao longo do curso 
escolar.  

A programación de Educación Física de 1º de ESO está redactada tendo en 
conta o marco lexislativo establecido por: 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 
(LOMCE) 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as 
relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 
avaliación na educación primaria a educación secundaria obrigatoria e 
o bacharelato. 

 Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de 
materias de libre configuración autonómica de elección para os centros 
docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e 
bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta 

 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan 
determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación 
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial 
del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de 
Enseñanza Secundaria 

 Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 
instrucións no curso académico 2015-2016 para a implantación do 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 28 de agosto de 1995, pola que se regula o procedemento 
para garantir o dereito a que o rendemento sexa avaliado con criterios 
obxectivos (BOE do 20/09/95). 

 Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na 
ESO (DOG do 7 de xaneiro de 2008) e Orde do 23 de xuño de 2008, 
pola que se modifica esta (DOG do 24 de xuño) 

 
A Educación Física é, sen dubida, unha asignatura cunhas características moi 

especiais en canto ó xeito en que debe desenrolar gran parte dos seus obxectivos e contidos.  
Estas características, que deberán ser tidas en conta á hora de elaborar os plans xerais de 
funcionamento do centro ( horarios, recursos, etc. ), poderían resumirse nos seguintes 
elementos: 

 
- Para desenrolar nos nosos alumnos e alumnas as capacidades expresadas nos 

obxectivos xerais, faise necesaria, en moitos casos, a utilización dun espazo  amplo, 
onde poidan levarse a cabo tarefas de acondicionamento físico, tarefas sobre deportes, 
outras relativas á expresión corporal, etc. É polo tanto necesario observar a importancia 
deste feito á hora de realizar  a distribución de horas da asignatura, tendo en conta 

https://docs.google.com/document/d/10rdkWb0dd1Uf9kNPGNGxZeVXtx_r-hSDZIs_1diznME/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/10rdkWb0dd1Uf9kNPGNGxZeVXtx_r-hSDZIs_1diznME/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/10rdkWb0dd1Uf9kNPGNGxZeVXtx_r-hSDZIs_1diznME/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/10rdkWb0dd1Uf9kNPGNGxZeVXtx_r-hSDZIs_1diznME/edit#heading=h.1fob9te
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/orde_materias_libre_configuracion_aut.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.boe.es/boe/dias/1995/09/20/pdfs/A28087-28090.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080107/AnuncioDCA_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080624/Anuncio29FEA_gl.pdf
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ante todo o número de espazos dispoñibles para levala a cabo de xeito correcto, 
evitando a coincidencia de máis de dous cursos en cada hora. 

 
- Un dos obxectivos xerais da etapa educativa na que nos atopamos e tamén da área de 

Educación Física é a Educación para a Saúde. Deberemos  fomentar nos nosos 
alumnos e alumnas hábitos de hixiene e de vida saudable. Será importante, entre 
outras cosas, desenrolar neles e nelas o hábito de ducharse despois das clases de 
Educación Física; para esto, deberemos contar cos medios adecuados para a súa 
consecución: tempo, auga quente, vestiarios e duchas suficientes para todos.  É 
importante que tampouco exista unha excesiva acumulación de cursos, como moito 
dous, en cada hora para que dito obxectivo poida cumprirse de xeito adecuado. 

   
 - Do mesmo xeito, a esixencia de materiais especializados, de elevado custe, 

necesarios en gran parte dos contidos da Educación Física, fai recomendable evitar a 
acumulación de cursos para que o material existente, escaso en grande medida, poida 
ser convenientemente aproveitado por aqueles alumnos e  alumnas co necesiten para 
o desenrolo dos obxectivos e contidos da  unidade didáctica na que se atopan. 

 
A Educación Física pertence ao bloque de materias específicas e correspóndenlle 2 horas 
semanais. O IES “A Sangriña” conta durante este curso con: 

 3 grupos en 1º da ESO con un total 53 de alumnos/as: 

CURSO MATERIA Nº de alumnos/as Profesor 

1º ESO A Educación física e deportiva 18 Amalio Verd Castillo 

1º ESO B Educación física e deportiva 19  Amalio Verd Castillo 

1º ESO C Educación física e deportiva 16  Amalio Verd Castillo 

3 grupos en 2º da ESO con un total 53 de alumnos/as: 

CURSO MATERIA Nº de alumnos/as Profesorado 

2º ESO A Educación física e deportiva 18 (bilingües) Susana Salvador Díaz 

2º ESO B Educación física e deportiva 7  Amalio Verd Castillo 

13 (bilingües)  Susana Salvador Díaz 

2º ESO C Educación física e deportiva 4  Amalio Verd Castillo 

15 (bilingües)  Susana Salvador Díaz 

4 grupos en 3º da ESO cun total de 72 alumnos/as: 

CURSO MATERIA Nº de alumnos/as Profesor 

3º ESO A Educación física e deportiva 18 Amalio Verd Castillo 

3º ESO B Educación física e deportiva 19 Amalio Verd Castillo 

3º ESO C Educación física e deportiva 17 Amalio Verd Castillo 

3º ESO D  Educación física e deportiva 18 Amalio Verd Castillo 

3 grupos en 4º da ESO cun total de 60 alumnos/as: 

CURSO MATERIA Nº de alumnos/as Profesorado 

4º ESO A Educación física e deportiva 7 Amalio Verd Castillo 

14 (bilingües) Susana Salvador Díaz 

4º ESO B Educación física e deportiva 17 Amalio Verd Castillo 

3 (bilingües) Susana Salvador Díaz 

4º ESO C Educacion física y deportiva 19 Amalio Verd Castillo 

 

https://docs.google.com/document/d/10rdkWb0dd1Uf9kNPGNGxZeVXtx_r-hSDZIs_1diznME/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/10rdkWb0dd1Uf9kNPGNGxZeVXtx_r-hSDZIs_1diznME/edit#heading=h.30j0zll
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6 grupos en 1º de Bacharelato + 1 de 2º Bach, cun total de 112 alumnos/as:  

CURSO MATERIA Nº de 
alumnos 

Profesora 

1º BACH. A Educación física e deportiva 23 Susana Salvador Díaz 

1º BACH. B Educación física e deportiva 23 Susana Salvador Díaz 

1º BACH. C Educación física e deportiva 21 Susana Salvador Díaz 

1º BACH. D Educación física e deportiva 17 Susana Salvador Díaz 

1º BACH. E Educación física e deportiva        17 Susana Salvador Díaz 

1º BACH. 
Adultos 

Educación física e deportiva          6 Susana Salvador Díaz 

2º BACH Yoga (AMAP) Optativa 1 h          5 Susana Salvador Díaz 

 

2. Contribución ao desenvolvemento das 
competencias clave en relación cos estándares 
de aprendizaxe avaliables 

 

As competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os 
contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización 
adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

a. Comunicación lingüística (CCL) 

b. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

c. Competencia dixital (CD) 

d. Aprender a aprender (CAA) 

e. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

f. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

g. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
O desenvolvemento competencial do alumnado valorarase poñendo en 

relación os estándares de aprendizaxe coas competencias clave, de xeito que se 
poida graduar o rendemento alcanzado en cada unha delas. O conxunto de 
estándares que se relacionan cunha mesma competencia dá lugar ao perfil desa 
competencia facilitando a avaliación competencial do alumnado. Este perfil 
competencial pode extraerse da táboa do apartado 4 que reflicte a relación entre 
os distintos estándares de aprendizaxe coas sete competencias clave sinaladas 
pola normativa en vigor. 

 
3. Obxectivos para Educación Física 

Os obxectivos para Educación Física que se expoñen a continuación son os 
referentes propios da asignatura que contribúen de forma significativa e aportan 
matices a outros referentes “marco” que son os xerais da etapa educativa e que 
conforman as expectativas que se quere que o alumnado acade desde un punto 
de vista integrador e global. 

O ensino da educación física nesta etapa terá como obxectivo o 
desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

https://docs.google.com/document/d/10rdkWb0dd1Uf9kNPGNGxZeVXtx_r-hSDZIs_1diznME/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/10rdkWb0dd1Uf9kNPGNGxZeVXtx_r-hSDZIs_1diznME/edit#heading=h.30j0zll
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1. Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudable e os 
efectos beneficiosos que esta ten para a saúde individual e colectiva. 

 

2. Valorar a práctica habitual e sistemática de actividades físicas como medio 
para mellorar as condicións de saúde e a calidade de vida. 

 

3. Realizar tarefas dirixidas ao incremento das posibilidades de rendemento 
motor, á mellora da condición física para a saúde e ao perfeccionamento 
das funcións de axuste, dominio e control corporal, adoptando unha 
actitude de autoesixencia na súa execución. 

 

4. Coñecer e consolidar hábitos saudables, técnicas básicas de respiración e 
relaxación como medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións 
producidas na vida cotiá e na práctica físico-deportiva. 

 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer as necesidades en relación 
coas capacidades físicas e habilidades específicas a partir da valoración 
do nivel inicial. 

 
6. Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo 

impacto ambiental, contribuíndo á súa conservación. 

 

7. Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais e 
colectivas aplicando os fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos 
en situacións de xogo, con progresiva autonomía na súa execución. 

 

 
8. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo 

e de deportividade na participación en actividades, xogos e deportes, 
independentemente das diferenzas de xénero, culturais, sociais e de 
habilidade. 

 

9. Practicar e deseñar actividades expresivas con ou sen base musical, 
utilizando o corpo como medio de comunicación e expresión creativa. 

 

10. Adoptar unha actitude crítica ante o tratamento do corpo, a actividade 
física e o deporte no contexto social. 

 

4. Estándares de aprendizaxe avaliables,  temporalización, 
grao mínimo de consecución, procedementos e instrumentos 
de avaliación e competencias clave 
 

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación 
que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o 
alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser 
observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro 
alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e 
comparables. 
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O grao mínimo de consecución para cada estándar de aprendizaxe descríbese 
nunha escala de 1 a 4 co seguinte significado: 

1: En vías de adquisición.  

2: Adquirido. 
3: Avanzado. 

4: Excelente. 
Tablas por cada curso nas que se especifican: Obxectivos, contidos, criterios de 

avaliación, estándares de aprendizaxe, temporalización, grao mínimo de consecución, 
procedementos e instrumentos de avaliación e competencias clave:
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 Educación Física. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física     

 b  

 m 

 g 

 B1.1. Control da 
intensidade do esforzo 
adaptado a cada fase da 
sesión de actividade 
física.  

 B1.2. Deseño e execución 
de forma autónoma de 
xogos e exercicios 
apropiados para cada 
fase da sesión, tendo en 
conta o seu nivel de 
partida. 

 B1.1. Desenvolver 
actividades propias de 
cada fase da sesión 
de actividade física, en 
relación coas súas 
características. 

 EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha 
sesión de actividade física coa intensidade 
dos esforzos realizados. 

 Todo o curso  2  Observación e 
práctica das sesións 

 CSC  

 CMCCT 

 EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e 
fases finais de sesión de acordo co contido 
que se vaia realizar, de forma autónoma e 
habitual. 

 Todo o curso  2  Práctica das 
sesións 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica 
actividades para a mellora das habilidades 
motoras en función das propias dificultades. 

 Todo o curso  2  Observación por 
parte do profesor 

 CSC 

 m 
 n 
 a 
 b 
 c 
 d 
 l 
 g 

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

 B1.5. Papeis e 
estereotipos nas 
actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas, como 
fenómeno social e 
cultural. 

 B1.6. Aceptación do 
propio nivel de execución 

 B1.2. Recoñecer as 
posibilidades das 
actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas como 
formas de inclusión 
social, e a participación 
doutras persoas 
independentemente das 
súas características, 
colaborando con elas e 
aceptando as súas 
achegas. 

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

 Todo o curso  2  Observación do 
profesor e 
desenvolvemento 
durante as sesións 

 CSC 

 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.  

 Todo o curso  2  Observación do 
profesor e 
desenvolvemento 
durante as sesións 

 CSC 

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

 Todo o curso  2  Observación do 
profesor e 
desenvolvemento 

 CSC 
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 Educación Física. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

e o das demais persoas, 
e disposición positiva 
cara á súa mellora. 

independencia do seu nivel de destreza. durante as sesión 

 m 
 a 
 c 
 d 
 g 
 l 
 ñ 

 B1.7.Posibilidades do 
contorno próximo como 
lugar de práctica de 
actividades físico 
deportivas e recreativas. 

 B1.8. Aceptación e 
respecto das normas 
para a conservación do 
medio urbano e natural. 

 B1.9. Actividade física 
como elemento base dos 
estilos de vida saudable. 

 B1.10.Estereotipos 
corporais na sociedade 
actual e a súa relación 
coa saúde. 

 B1.3. Recoñecer as 
posibilidades que 
ofrecen as actividades 
físico-deportivas como 
formas de lecer activo e 
de utilización 
responsable do 
contorno próximo. 

 EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades 
que ofrece o seu contorno próximo para a 
realización de actividades físico-deportivas. 

 Todo o curso  2  Práctica das 
sesións 

 CSC 

 EFB1.3.2. Respecta o seu controno e a valora 
como un lugar común para a realización de 
actividades físico-deportivas. 

 Todo o curso  2  Valoración do 
profesor e práctica 
das sesións 

 CSC 

 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. 

 Todo o curso  2  Lectura de artigos e 
documentos 
relacionados 

 CSC 

 m 
 n 
 g 

 B1.11. Prevención de 
riscos nas actividades 
físico-deportivas e 
artístico-expresivas 

 B1.12. Protocolo básico 
de actuación (PAS) nos 
primeiros auxilios. 

 B1.13. Emprego 

 B1.4. Controlar as 
dificultades e os riscos 
durante a súa 
participación en 
actividades físico-
deportivas e artístico-
expresiva, adoptando 
medidas preventivas e 
de seguridade no seu 

 EFB1.4.1. Identifica as características das 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas propostas que poidan supor un 
elemento de risco relevante para si mesmo/a 
ou para as demais persoas. 

 Todo o curso  2  Práctica deportiva  CSC 

 CSIEE 

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

 Todo o curso  2  Práctica deportiva  CSIEE 
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 Educación Física. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

responsable do material 
e do equipamento 
deportivo. 

desenvolvemento. emerxencia e de protección no seu contorno. 

 h 
 i 
 g 
 e 
 b 
 m 
 ñ 
 o 

 B1.14. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
procurar e seleccionar 
información relacionada 
coa actividade física e a 
saúde 

 B1.5. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no 
proceso de 
aprendizaxe, para 
procurar, analizar e 
seleccionar 
información 
salientable, 
elaborando 
documentos propios, 
e facendo 
exposicións e 
argumentacións 
destes adecuados á 
súa idade. 

 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. 

 Todo o curso  2  Elaboración de 
documentos e 
artigos empregando 
as novas 
tecnoloxías 

 CD 

 CCL 

 EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos 
sobre temas vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física ou a 
corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

 Todo o curso  2  Presentación de 
traballos escritos e 
posible exposición 
oral 

 CD 

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas     

 n 
 m 
 b 
 g 
 l 

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

 B2.1. Interpretar e 
reproducir accións 
motoras con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas sinxelas de 

 EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, 
combinando espazo, tempo e intensidade. 

 2º trimestre  2  Resolución práctica 
de exercicios de 
ritmo e expresión 

 CCEC 

 EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de  2º trimestre  2  Execución dunha  CCEC 
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 Educación Física. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 d 
 ñ 

tempo e intensidade. 

 B2.2. Realización de 
bailes e danzas sinxelas 
de carácter recreativo e 
popular. 

expresión corporal. movementos corporais axustados a un ritmo. coreografía sinxela 

 EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e 
danzas. 

 2º trimestre  2  Execución grupal de 
danzas e bailes 

 CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde     

 m 
 f 
 b 
 g 

 B3.1.Condición física. 
Desenvolvemento das 
capacidades físicas 
básicas incidindo 
principalmente nas 
relacionadas coa saúde. 

 B3.2. Introdución aos 
principios sobre unha 
alimentación saudable. 

 B3.3. Identificación da 
frecuencia cardíaca de 
traballo. 

 B3.1. Recoñecer e 
aplicar os principios de 
alimentación e da 
actividade física 
saudable, e recoñecer 
os mecanismos básicos 
de control da 
intensidade da 
actividade física para a 
mellora da súa saúde. 

 EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o 
impacto que pode ter a alimentación nun 
estilo de vida saudable. 

 1º trimestre  2  Presentación e 
análise de artigos 
relacionados 

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo 
controlando a frecuencia cardíaca 
correspondente ás marxes de mellora da 
condición física. 

 1º trimestre  2  Execución e práctica 
das sesións 

 CMCCT  

 CAA 

 EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as 
características que deben ter as actividades 
físicas para ser consideradas saudables, e 
lévaas á práctica. 

 1º trimestre  2  Execución e práctica 
das sesións 

 CMCCT 

 m 
 g 
 f 
 b 

 B3.4. Métodos básicos para 
o desenvolvemento das 
capacidades físicas 
desde un enfoque 
saudable. 

 B3.2. Desenvolver as 
capacidades físicas 
básicas máis 
salientables desde a 
perspectiva da súa 

 EFB3.2.1. Inicíase na participación activa das 
actividades para a mellora das capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saudable, 
utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

 1º trimestre  2  Execución práctica  CAA 
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 Educación Física. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 B3.5. Avaliación da 
condición física saudable 
e realización de 
actividades para a 
mellora desta. 

 B3.6. Principios 
de ergonomía e hixiene 
postural e a súa 
aplicación na práctica de 
actividades físicas e na 
vida cotiá. 

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

 EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 
saudable acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades. 

 1º trimestre  2  Probas de condición 
física 

 CAA 

 EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 
postural na práctica das actividades físicas 
como medio de prevención de lesións. 

 1º trimestre  2    CMCCT 

 CSIEE 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas     

 a 
 b 
 g 
 m 

 B4.1. Execución 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 básicas de 
progresión e orientación 
no medio natural, e a súa 
aplicación en diferentes 

 B4.1. Resolver 
situacións motoras 
individuais sinxelas 
aplicando os 
fundamentos 
técnicos e as 
habilidades 
específicas, das 
actividades físico-
deportivas 
adaptadas 
propostas. 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das 
técnicas e das habilidades específicas 
adaptadas máis sinxelas, respectando as 
regras e as normas establecidas. 

 Todo o curso  2  Valoración 
práctica das 
habilidades 
deportivas e 
teórica dos 
conceptos 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os 
movementos implicados nos modelos técnicos 
adaptados máis sinxelos. 

 Todo o curso  2  Práctica e teoría 
de xogos e 
deportes 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e 
aplicación das accións técnicas respecto ao 
seu nivel de partida, amosando actitudes de 
esforzo e superación, adecuado á súa idade. 

 Todo o curso  2  Valoración da 
mellora na 
execución práctica 

 CAA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

ámbitos.  EFB4.1.4. Explica e pon en práctica técnicas 
básicas de progresión en contornos non 
estables e técnicas básicas de orientación. 

 Todo o curso  2  Valoración 
práctica e teórica 
da execución 

 CAA 

 CSIEE 

 a 
 b 
 d 
 g 
 m 

 B4.4.Execución de 
habilidades motrices 
técnico-tácticas sinxelas 
vinculadas aos deportes 
colectivos, respectando 
os regulamentos 
específicos. 

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

 B4.2.Resolver 
situacións motoras 
sinxelas de oposición, 
colaboración ou 
colaboración-
oposición facilitada, 
utilizando as 
estratexias máis 
axeitadas en función 
dos estímulos 
relevantes. 

 EFB4.2.1. 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. 

 Todo o curso  2  Execución práctica e 
teórica de deportes  

 CAA  

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Pon en práctica aspectos de 
organización de ataque e de defensa nas 
actividades físico-deportivas de oposición ou 
de colaboración-oposición facilitadas. 

 Todo o curso  2  Execución práctica 
de deportes 

 CAA  

 CSIEE 

 EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre 
ter en conta na toma de decisións nas 
situacións facilitadas de colaboración, 
oposición e colaboración-oposición, para obter 
vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

 Todo o curso  2  Execución práctica 
de deportes 

 CAA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física     

 b  

 m 

 g 

 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. 

 B1.1. 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. 

 Todo o curso  2  Observación e 
práctica das sesións 

 CSC  

 CMCCT 

 EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e 
fases finais da sesión, de xeito básico, tendo 
en conta os contidos que se vaian realizar.  

 Todo o curso  2  Práctica das 
sesións 

 CSC 

 CAA 

 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. 

 Todo o curso  2  Observación por 
parte do profesor 

 CSC 

 m 

 n 

 a 

 b 

 c 

 d 

 l 

 g 

 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 

 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 

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

 Todo o curso  2  Observación do 
profesor e 
desenvolvemento 
durante as sesións 

 CSC 

 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. 

 Todo o curso  2  Observación do 
profesor e 
desenvolvemento 
durante as sesións 

 CSC 

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

 Todo o curso  2  Observación do 
profesor e 
desenvolvemento 

 CSC 
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 Educación Física. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

súa mellora. achegas. durante as sesións 

 m 

 a 

 c 

 d 

 g 

 l 

 ñ 

 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. 

 B1.3. 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. 

 Todo o curso  2  Práctica das 
sesións 

 CSC 

 EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como 
un lugar común para a realización de actividades 
físico-deportivas. 

 Todo o curso  2  Valoración do 
profesor e práctica 
das sesións 

 CSC 

 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. 

 Todo o curso  2  Lectura de artigos e 
documentos 
relacionados 

 CSC 

 m 

 n 

 g 

 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. 

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

 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. 

 Todo o curso  2  Práctica deportiva  CSIEE 

 CSC 

 EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os 
protocolos para activar os servizos de 
emerxencia e de protección do contorno. 

 Todo o curso  2  Práctica deportiva  CSIEE 
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 Educación Física. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

desenvolvemento. 

 h 

 i 

 g 

 e 

 b 

 m 

 ñ 

 o 

 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. 

 B1.5. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no 
proceso de 
aprendizaxe, para 
procurar, analizar e 
seleccionar 
información 
salientable, 
elaborando 
documentos propios, e 
facendo exposicións e 
argumentacións 
destes. 

 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. 

 Todo o curso  2  Elaboración de 
documentos e 
artigos empregando 
as novas 
tecnoloxías 

 CSIEE 

 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. 

 Todo o curso  2  Presentación de 
traballos escritos e 
posible exposición 
oral 

 CSIEE 

 CSC 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas     

 n 

 m 

 b 

 g 

 l 

 d 

 ñ 

 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. 

 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. 

 2º trimestre  2  Resolución práctica 
de exercicios de 
ritmo e expresión 

 CCEC 

 EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha 
secuencia de movementos corporais axustados a 
un ritmo prefixado de baixa dificultade. 

 2º trimestre  2  Execución dunha 
coreografía sinxela 

 CCEC 

 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. 

 2º trimestre  2  Execución grupal de 
danzas e bailes 

 CCEC 
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 Educación Física. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 B2.3. Realización de 
bailes e danzas sinxelas 
de carácter recreativo e 
popular. 

 Bloque 3. Actividade física e saúde     

 m 

 f 

 b 

 g 

 B3.1. Condición física. 
Capacidades físicas e 
coordinativas nas 
actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas, e a súa 
vinculación cos sistemas 
do organismo. 

 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. 

 B3.1. 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. 

 1º trimestre  2  Presentación e 
análise de artigos 
relacionados 

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de 
actividade física e alimentación co seu impacto 
na súa saúde. 

 1º trimestre  2  Execución e práctica 
das sesións 

 CMCCT 

 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. 

 1º trimestre  2  Execución e práctica 
das sesións 

 CMCCT 
 

 EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo 
controlando a frecuencia cardíaca 
correspondente ás marxes de mellora dos 
principais factores da condición física. 

 

 CMCCT 

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

 

 

 CMCCT 
 
 

 EFB3.1.6. Identifica as características que deben  CMCCT 
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 Educación Física. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 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. 

ter as actividades físicas para ser consideradas 
saudables, adoptando unha actitude crítica fronte 
ás prácticas que teñen efectos negativos para a 
saúde. 

 

 CSC 

 m 

 g 

 f 

 b 

 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. 

 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. 

 1º trimestre  2  Execución práctica  CAA 

 EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 
saudable acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

 1º trimestre  2  Probas de condición 
física 

 CAA 

 EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 
postural na práctica das actividades físicas como 
medio de prevención de lesións. 

 1º trimestre  2    CAA 

 CSIEE 

 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. 

 CAA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas     

 a  B4.1. Execución e 
avaliación de habilidades 

 B4.1. Resolver 
situacións motoras 

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

 Todo o curso  2  Valoración  CAA 
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 Educación Física. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 b 

 g 

 m 

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. 

individuais aplicando 
os fundamentos 
técnicos e as 
habilidades 
específicas, das 
actividades físico-
deportivas propostas, 
en condicións 
adaptadas. 

respectando as regras e as normas establecidas. práctica das 
habilidades 
deportivas e 
teórica dos 
conceptos 

 CSIEE 

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

 Todo o curso  2  Práctica e teoría 
de xogos e 
deportes 

 CAA 

 CSIEE 

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

 Todo o curso  2  Valoración da 
mellora na 
execución práctica 

 CAA 

 CSIEE 

 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. 

 Todo o curso  2  Valoración 
práctica e teórica 
da execución 

 CAA 

 CSIEE 

 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. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 d 

 g 

 m 

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

 B4.2. Resolver 
situacións motoras de 
oposición, 
colaboración ou 
colaboración-
oposición facilitadas, 

 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. 

 Todo o curso  2  Execución práctica e 
teórica de deportes  

 CAA  

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en  Todo o curso  2  Execución práctica  CAA  
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 Educación Física. 2º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

os regulamentos 
específicos. 

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

utilizando as 
estratexias máis 
axeitadas en función 
dos estímulos máis 
relevantes. 

práctica de xeito autónomo aspectos de 
organización de ataque e de defensa nas 
actividades físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas. 

de deportes  CSIEE 

     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. 

 Todo o curso  2  Execución práctica 
de deportes 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións 
facilitadas resoltas valorando a oportunidade das 
solucións achegadas e a súa aplicabilidade a 
situacións similares. 

 CAA 

 CSIEE 

 

 

 

 

 Educación Física. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física     
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 Educación Física. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 b  
 m 
 g 

 B1.1. Control da 
intensidade do 
esforzo adaptado a 
cada fase da sesión 
de actividade física.  

 B1.2. Deseño e 
execución de forma 
autónoma de xogos 
e exercicios 
apropiados para 
cada fase da 
sesión, tendo en 
conta o seu nivel de 
partida. 

 B1.1. Desenvolver 
actividades propias de 
cada fase da sesión de 
actividade física, en 
relación coas súas 
características. 

 EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos esforzos 
realizados. 

 Todo o curso  2  Observación e 
práctica da sesión. 
Resolución de 
cuestións teóricas 

 CSC 

 CMCCT 

 EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases 
finais de sesión de acordo co contido que se vaia 
realizar, de forma autónoma e habitual. 

 Todo o curso  2  Resolución teórica e 
práctica dun 
quecemento 

 CSC 

 EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades 
para a mellora das habilidades motoras en función 
das propias dificultades. 

 Todo o curso  2  Resolución práctica e 
teórica 

 CSC 

 m 
 n 
 a 
 b 
 c 
 d 
 l 
 g 

 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 

 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 con elas e 
aceptando as súas 
achegas. 

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

 Todo o curso  2  Observación e 
valoración por parte 
do profesor 

 CSC 

 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. 

 Todo o curso  2  Observación e 
valoración por parte do 
profesorado 

 CSC 

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

 Todo o curso  2  Observación e 
valoración por parte do 
profesorado 

 CSC 
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 Educación Física. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

execución e o das 
demais persoas, e 
disposición positiva 
cara á súa mellora. 

 m 
 a 
 c 
 d 
 g 
 l 
 ñ 

 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. 

 B1.3. 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 seu 
contorno para a realización de actividades físico-
deportivas. 

 Todo o ano  2  Práctica da sesión  CSC 

 EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un 
lugar común para a realización de actividades físico-
deportivas. 

 Todo o ano  2  Observación e 
valoración por parte 
do profesorado 

 CSC 

 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. 

 Todo o ano  2  Resolución de 
cuestións teóricas 
relacionadas 

 CSC 

 m  B1.10. Prevención  B1.4. Controlar as  EFB1.4.1. Identifica as características das  Todo o ano  2  Observación e  CSIEE 
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 Educación Física. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 n 
 g 

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. 

dificultades e os riscos 
durante a súa 
participación en 
actividades físico-
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. 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 
propostas que poidan supor un elemento de risco 
para si mesmo/a ou para as demais persoas. 

valoración por parte do 
profesorado 

 CSC 

 EFB1.4.2. Describe os protocolos para activar os 
servizos de emerxencia e de protección do contorno. 

 Todo o ano  2  Resolución práctica e 
teórica 

 CSIEE 

 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. 

 Todo o ano  2  Observación e control 
por parte do 
profesorado 

 CSIEE 

 h 
 i 
 g 
 e 
 b 
 m 
 ñ 
 o 

 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 

 B1.5. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no 
proceso de aprendizaxe, 
para procurar, analizar e 
seleccionar información 
salientable, elaborando 
documentos propios, e 
facendo exposicións e 
argumentacións destes. 

 EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para elaborar documentos dixitais 
propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 
como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información salientable. 

 Todo o ano  2  Probas escritas e 
traballos 

 CD 

 CCL 

  

 EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados 
sobre temas vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física ou a 
corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 Todo o ano  2  Probas orais a partir de 
traballos elaborados 

 CD 

 CCL 
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 Educación Física. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

soporte máis 
axeitado. 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas     

 n 
 m 
 b 
 g 
 l 
 d 
 ñ 

 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 e 
colectivo. 

 B2.3. Realización 
de bailes e danzas 
de carácter 
recreativo e 
popular. 

 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, de forma 
creativa, combinando espazo, tempo e intensidade. 

 2º trimestre  2  Valoración do profesor  CCEC 

 EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un ritmo 
prefixado. 

 2º trimestre  2  Resolución práctica e 
teórica dunha 
secuencia rítmica 

 CCEC 

 EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de 
bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras. 

 2º trimestre  2  Resolución práctica  CCEC 

 EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de 
comunicación espontánea en parellas ou grupos. 

 2º trimestre  2  Resolución práctica  CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde     
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 Educación Física. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 m 
 f 
 b 
 g 

 B3.1. Condición 
física. Capacidades 
físicas e 
coordinativas nas 
actividades físico-
deportivas e 
artístico-expresivas, 
e a súa vinculación 
cos sistemas do 
organismo. 

 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. 
Adestramento: 
intensidade, volume 
e densidade do 
esforzo, e a súa 
relación cos 
sistemas 
metabólicos de 
obtención de 
enerxía. 

 B3.5. Control da 
frecuencia cardíaca 

 B3.1. Recoñecer os 
factores que interveñen 
na acción motora e os 
mecanismos de control 
da intensidade da 
actividade física, 
aplicándoos á propia 
práctica, en relación coa 
saúde e a alimentación. 

 EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades 
físicas e as coordinativas nas actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

 1ºtrimestre  2  Resolución teórica e 
práctica de cuestións 
relacionadas 

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de 
obtención de enerxía cos tipos de actividade física, a 
alimentación e a saúde. 

 1º trimestre  2  Resolución teórica e 
práctica de cuestións 
relacionadas 

 CMCCT 

 EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa 
actividade física sistemática, así como coa saúde e 
os riscos e contraindicacións da práctica deportiva. 

 1º trimestre  2  Resolución teórica e 
práctica de cuestións 
relacionadas 

 CMCCT 

 EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo 
controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás 
marxes de mellora de diferentes factores da 
condición física. 

 1º trimestre  2  Resolución teórica e 
práctica de 
cuestións 
relacionadas 

 CMCCT 

 EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos 
para autoavaliar os factores da condición física. 

 1º trimestre  2  Resolución teórica  CMCCT 

 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. 

 1º trimestre  2  Resolución teórica  CMCCT 

 CSC 
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 Educación Física. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

cara á mellora dos 
factores da 
condición física. 

 B3.6. 
Procedementos 
para a avaliación 
dos factores da 
condición física 
relacionados coa 
saúde. 

 B3.7. Elaboración e 
posta en práctica 
dun programa 
básico para a 
mellora da 
condición física 
saudable. 

 m 
 g 
 f 
 b 

 B3.8. Métodos 
básicos de 
adestramento para 
a mellora das 
capacidades físicas 
básicas 
relacionadas coa 
saúde. 

 B3.9. Avaliación da 
condición física 
saudable e 
realización de 

 B3.2. Desenvolver as 
capacidades físicas 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. 

 1º trimestre  2  Probas prácticas e 
teóricas 

 CAA 

 EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes 
ao seu momento de desenvolvemento motor e ás 
súas posibilidades. 

 1º trimestre   2  Probas prácticas de 
condición 
física 

 CAA 

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

 1º trimestre  2  Probas prácticas e 
teóricas 
relacionadas 

 CAA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

actividades para a 
mellora desta, 
tendo en conta as 
súas características 
individuais. 

 B3.10. Ergonomía e 
hixiene postural na 
práctica de 
actividades físicas. 

 B3.11. Técnicas 
básicas de 
respiración e 
relaxación. 

 B3.12. Actividade 
física habitual e 
outros hábitos de 
vida saudables, e o 
seu efecto sobre a 
calidade de vida. 

prevención de lesións. coa hixiene 
postural 

  

 EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual 
de actividade física para a mellora da propia 
condición física, relacionando o efecto desta práctica 
coa mellora da calidade de vida. 

 1º trimestre  2  Cuestións teóricas  CAA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas     

 a 
 b 
 g 
 m 

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

 B4.1. Resolver 
situacións motoras 
individuais aplicando os 
fundamentos técnicos e 
habilidades específicas, 
das actividades físico-
deportivas propostas, en 
condicións reais ou 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e 
habilidades específicas, das actividades propostas, 
respectando as regras e normas establecidas. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas de 
habilidades motrices 
vinculadas a deportes 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto 
ao modelo técnico formulado. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas 
autoavaliables por 
parte do alumnado 

 CAA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

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 ámbitos. 

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

 Todo o ano  2  Proba teórica sobre 
técnica específica dos 
deportes practicados 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e 
aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel 
de partida, amosando actitudes de esforzo, 
autoexixencia e superación. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas para 
medir o nivel de 
execución inicial e a 
progresión 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de 
progresión en contornos non estables e técnicas 
básicas de orientación, adaptándose ás variacións 
que se producen, e regulando o esforzo en función 
das súas posibilidades. 

 3º trimestre  2  Resolución práctica e 
teórica de cuestións 
realacionadas coa 
orientación 

 CAA 

 CSIEE 

 a 
 b 
 d 
 g 
 m 

 B4.4. Execución de 
habilidades 
motrices técnico-
tácticas vinculadas 
aos deportes 
colectivos en 
distintas situacións, 
respectando os 
regulamentos 
específicos. 

 B4.5. Práctica de 
actividades e xogos 
para a aprendizaxe 
dos deportes 

 B4.2. Resolver 
situacións motoras de 
oposición, colaboración 
ou colaboración-
oposición, utilizando as 
estratexias máis 
axeitadas en función 
dos estímulos 
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 propostas. 

 Todo o ano  2  Resolución de 
cuestións prácticas 
relacionadas cos 
deportes colectivos 

 CAA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

colectivos. 

  

 EFB4.2.2. 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. 

 Todo o ano  2  Resolución de 
cuestións prácticas e 
teóricas 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.3. 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. 

 Todo o ano  2  Resolución práctica  CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas 
valorando a oportunidade das solucións achegadas 
e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

 Todo o ano  2  Resolución práctica e 
cuestións teóricas 

 CAA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física     

 b 

 g 

 m 

 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. 

 B1.1. 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. 

 Todo o curso  2  Observación e 
práctica da sesión. 
Resolución de 
cuestións teóricas 

 CSC 

 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.  

 Todo o curso  2  Resolución teórica e 
práctica dun 
quecemento 

 CSC 

 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. 

 Todo o curso  2  Resolución práctica e 
teórica 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 m 

 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. 

 B1.2. 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. 

 Todo o curso  2  Observación e 
valoración por parte 
do profesor 

 CSC 

 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. 

 Todo o curso  2  Observación e 
valoración por parte do 
profesorado 

 CSC 

 EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de 
utilización de materiais e de planificación para 
utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. 

 Todo o curso  2  Observación e 
valoración por parte do 
profesorado 

 CSC 
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 Educación Física. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 m 

 ñ 

 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. 

 B1.3. 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. 

 Todo o ano  2  Práctica da sesión  CSC 

 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. 

 Todo o ano  2  Observación e 
valoración por parte 
do profesorado 

 CSC 

 CCEC 

 EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos 
comportamentos antideportivos, tanto desde o papel 
de participante como desde o de espectador/a. 

 Todo o ano  2  Resolución de 
cuestións teóricas 
relacionadas 

 CSC 

 a 

 b 

 g 

 m 

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

 B1.6. Protocolos 
básicos de primeiros 
auxilios.  

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

 B1.8. Manexo e 
utilización do material 
e do equipamento 

 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. 

 Todo o ano  2  Observación e 
valoración por parte do 
profesorado 

 CSIEE 

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

 Todo o ano  2  Resolución práctica e 
teórica 

 CSIEE 

 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. 

 Todo o ano  2  Observación e control 
por parte do 
profesorado 

 CSIEE 
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 Educación Física. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

deportivo. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 m 

 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. 

 B1.5. 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. 

 Todo o ano  2  Probas escritas e 
traballos 

 CSC 

 EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas 
enriquecedoras dos compañeiros e das compañeiras 
nos traballos en grupo. 

 Todo o ano  2  Probas orais a partir de 
traballos elaborados 

 CSC 

 b 

 e 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 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. 

 EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente 
informacións actuais sobre temáticas vinculadas á 
actividade física e a corporalidade, utilizando 
recursos tecnolóxicos.  

 3º trimestre  2  Probas escritas e 
traballos 

 CD 

 CCL 

 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.  

 CD 

 CCL 

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

 CD 

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas     
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 b 

 d 

 g 

 l 

 m 

 n 

 ñ 

 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. 

 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. 

 3º trimestre  2  Valoración do profesor  CCEC 

 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. 

 2º trimestre  2  Resolución práctica e 
teórica dunha 
secuencia rítmica 

 CCEC 

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

 2º trimestre 

 

 2 

 

 Resolución práctica 

 

 CCEC 

 

 Bloque 3. Actividade física e saúde     

 b 

 f 

 g 

 h 

 m 

 b 

 f 

 g 

 h 

 m 

 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 

 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. 

 B3.1. Argumentar a 
relación entre os hábitos 
de vida e os seus 
efectos sobre a 
condición física, 

 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. 

 1ºtrimestre  2  Resolución teórica e 
práctica de cuestións 
relacionadas 

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e 
flexibilización coa compensación dos efectos 
provocados polas actitudes posturais inadecuadas 
máis frecuentes.  

 1º trimestre  2  Resolución teórica e 
práctica de cuestións 
relacionadas 

 CMCCT 

 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.  

 1º trimestre  2  Resolución teórica e 
práctica de cuestións 
relacionadas 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

postural. 

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

aplicando os 
coñecementos sobre 
actividade física e saúde. 

 EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de 
hidratación para a realización de diferentes tipos de 
actividade física. 

 1º trimestre  2    CMCCT 

  

 

 

 

 b 

 g 

 m 

 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 

 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. 

 1º trimestre  2  Resolución teórica e 
práctica de 
cuestións 
relacionadas 

 Resolución teórica 

 CMCCT 

 EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e 
autónoma actividades físicas co fin de mellorar as 
condicións de saúde e calidade de vida. 

 1º trimestre   2   CMCCT 

 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. 

 1º trimestre  2  Resolución teórica  CMCCT 

 CSC 

 EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas 
dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, 
relacionándoas coa saúde. 

 1º trimestre  2  Probas prácticas e 
teóricas 

 CAA 
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instrumentos de 

avaliación 
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relación coa saúde. 

  

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

     

 

 a 
 b 
 g 
 m 

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

 

 

 

 B4.1. Resolver 
situacións motoras 
individuais aplicando os 
fundamentos técnicos e 
habilidades específicas, 
das actividades físico-
deportivas propostas, en 
condicións reais ou 
adaptadas. 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e 
habilidades específicas, das actividades propostas, 
respectando as regras e normas establecidas. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas e 
teóricas 
relacionadas 
coa hixiene 
postural 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto 
ao modelo técnico formulado. 

 Todo o ano  2  Cuestións teóricas  CAA 

 CSIEE 

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

 Todo o ano  2  Proba teórica sobre 
técnica específica dos 
deportes practicados 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 m 

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

 B4.2. Resolver 
situacións motrices de 
oposición, colaboración 
ou colaboración-
oposición nas 
actividades físico 
deportivas propostas, 
tomando a decisión 
máis eficaz en función 

 EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as 
estratexias específicas das actividades de oposición, 
contrarrestando ou anticipándose ás accións da 
persoa adversaria. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas de 
habilidades motrices 
vinculadas a deportes 

 CAA 

 CSIEE 

 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. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas de 
habilidades motrices 
vinculadas a deportes 

 CAA 

 CSIEE 
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avaliación 

Competencias 
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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. 

dos obxectivos.  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. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas de 
habilidades motrices 
vinculadas a deportes 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as 
situacións formuladas e valorar as súas posibilidades 
de éxito, en relación con outras situacións. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas de 
habilidades motrices 
vinculadas a deportes 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica 
das actividades e recoñece os procesos que están 
implicados nelas. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas de 
habilidades motrices 
vinculadas a deportes 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles 
solucións para resolver problemas motores, 
valorando as características de cada participante e 
os factores presentes no contorno. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas 
autoavaliables por 
parte do alumnado 

 CAA 

 CSIEE 

 f 

 g 

 m 

 B4.4. Relación entre a 
actividade física, a 
saúde e o medio 
natural. 

 B4.5. Toma de 
conciencia do impacto 
que teñen algunhas 
actividades físico-
deportivas no medio 
natural. 

 B4.6. Realización de 

 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. 

 Todo o ano  2  Proba teórica sobre 
técnica específica dos 
deportes practicados 

 CSC 

 CMCCT 

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

 Todo o ano  2  Probas prácticas para 
medir o nivel de 
execución inicial e a 
progresión 

 CSC 

 CMCCT 
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 Educación Física. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

actividades deportivas 
e/ou recreativas, 
preferentemente 
desenvolvidas no 
medio natural. 

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

 Todo o ano  2  Resolución práctica e 
teórica de cuestións 
realacionadas coa 
orientación 

 CSC 

 CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física     

 b 
 c 

 B1.1. Actividade 
física como recurso 

 B1.1. Valorar a 
actividade física desde 

 EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa 
en actividades físicas, como recurso de 

 Todo o curso  2  Probas e traballos escritos  CSC 
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Educación Física. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

 i 
 m 
 ñ 
 p 

de lecer activo: 
efectos sobre a 
saúde e como 
fenómeno 
sociocultural.  

 B1.2. Saídas 
profesionais. 

a perspectiva da saúde, 
a satisfacción, a 
autosuperación e as 
posibilidades de 
interacción social e de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de 
interese, respecto, 
esforzo e cooperación 
na práctica da 
actividade física 

lecer activo, valorando os aspectos 
sociais e culturais que levan asociadas e 
as súas posibilidades profesionais 
futuras, e identificando os aspectos 
organizativos e os materiais necesarios. 

 EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica 
ante as prácticas de actividade física que 
teñen efectos negativos para a saúde 
individual ou colectiva, e ante os 
fenómenos socioculturais relacionados 
coa corporalidade e os derivados das 
manifestacións deportivas. 

 Todo o curso  2  Traballos escritos, 
exposicións orais e controis 

 CSC 

 a 
 b 
 c 
 h 
 m 
 n 
 ñ 
 o 

 B1.3. Prevención 
dos elementos de 
risco asociados ás 
actividades físico-
deportivas e 
artístico-expresivas, 
ao contorno, á 
fatiga e aos 
materiais e os 
equipamentos. 

 B1.2. Controlar os 
riscos que pode xerar a 
utilización dos 
equipamentos, o 
contorno e as propias 
actuacións na 
realización das 
actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas, actuando 
de forma responsable 
no seu 
desenvolvemento, tanto 
individualmente como 
en grupo. 

 EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás 
actividades e os derivados da propia 
actuación e da do grupo. 

 Todo o curso  2  Observación profesorado  CSIEE 

 EFB1.2.2. Usa os materiais e os 
equipamentos atendendo ás súas 
especificacións técnicas. 

 Todo o curso  2  Observación profesorado  CSIEE 

 EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de 
cansazo como un elemento de risco na 
realización de actividades que requiren 
atención ou esforzo. 

 Todo o curso  2  Observación profesorado e 
práctica das sesións 

 CSIEE 

 a 
 b 

 B1.4. Actividades 
físico-deportivas: 

 B1.3. Amosar un 
comportamento persoal 

 EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o 
contorno en que se realizan as 

 Todo o curso  2  Observación profesorado  CSC 
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Educación Física. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

 c 
 h 
 m 
 ñ 
 o 

regras sociais e 
contorno.  

 B1.5. Integración 
social nas 
actividades físico-
deportivas. 

 B1.6. 
Desenvolvemento 
da capacidade de 
traballo en equipo e 
de cooperación. 

 B1.7. Xogo limpo 
como actitude 
social responsable. 

e social responsable 
respectándose a si 
mesmo/a, ás outras 
persoas e o contorno, 
no marco da actividade 
física. 

actividades físico-deportivas. 

 EFB1.3.2. Facilita a integración doutras 
persoas nas actividades de grupo, 
animando á súa participación e 
respectando as diferenzas. 

 Todo o curso  2  Observación profesorado  CSC 

 b 
 d 
 e 
 f 
 g 
 l 
 m 
 ñ 

 B1.8. Emprego das 
tecnoloxías 
axeitadas para a 
obtención e o 
tratamento de 
datos, para a 
procura, a selección 
e a crítica de 
información sobre a 
materia, e para a 
comunicación de 
proxectos, 
resultados e 
conclusións de 
traballos. 

 B1.4. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe, 
aplicando criterios de 
fiabilidade e eficacia na 
utilización de fontes de 
información e 
participando en ámbitos 
colaborativos con 
intereses comúns. 

 EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de 
información que garantan o acceso a 
fontes actualizadas e rigorosas na 
materia. 

 Todo o curso  2  Observación profesorado e 
valoración probas e traballos 
escritos 

 CD 

 CCL 

 EFB1.4.2. Comunica e comparte a 
información coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, para a súa discusión ou a súa 
difusión. 

 Todo o curso  2  Observación profesorado e 
exposición oral 

 CD  

 CCL 
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Educación Física. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas     

 b 
 d 
 m 
 n 
 ñ 
 p 

 B2.1. Composicións 
individuais e 
colectivas nas 
actividades físicas 
artístico-expresivas. 

 B2.1. Crear e 
representar 
composicións corporais 
individuais ou 
colectivas con 
orixinalidade e 
expresividade, 
aplicando as técnicas 
máis apropiadas á 
intencionalidade da 
composición. 

 EFB2.1.1. Colabora no proceso de 
creación e desenvolvemento das 
composicións ou montaxes artísticas 
expresivas. 

 2º trimestre  2  Probas prácticas  CCEC 

 EFB2.1.2. Representa composicións ou 
montaxes de expresión corporal 
individuais ou colectivas, axustándose a 
unha intencionalidade de carácter 
estética ou expresiva. 

 2º trimestre  2  Probas prácticas e 
observación profesorado 

 CCEC 

 EFB2.1.3. Adapta as súas accións 
motoras ao sentido do proxecto artístico 
expresivo. 

 2º trimestre  2  Probas prácticas e 
observación profesorado 

 CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde     

 b 
 d 
 l 
 m 
 ñ 

 B3.1. Beneficios da 
práctica regular de 
actividade física e 
valoración da súa 
incidencia sobre a 
saúde. 

 B3.2. Hixiene 
postural na actividade 

 B3.1. Mellorar ou manter 
os factores da condición 
física e as habilidades 
motoras cun enfoque 
cara á saúde, 
considerando o propio 
nivel e orientándoos cara 
ás súas motivacións e 
cara a posteriores 

 EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre 
nutrición e balance enerxético nos 
programas de actividade física para a 
mellora da condición física e saúde.  

 1º trimestre  2  Traballo escrito  CMCCT 

 EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os 
fundamentos posturais e funcionais que 
promoven a saúde. 

 Todo o ano  2  Observación e práctica das 
sesións 

 CMCCT 
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Educación Física. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

física e en distintos 
campos profesionais. 

 B3.3. Alimentación e 
actividade física. 

 B3.4. Metodoloxías 
específicas de 
recuperación tras o 
exercicio físico. 

estudos ou ocupacións.  EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as 
técnicas de activación e de recuperación 
na actividade física. 

 Todo o ano  2  Observación e práctica das 
sesións 

 CMCCT 

 EFB3.1.4. Alcanza os seus obxectivos de 
nivel de condición física dentro das 
marxes saudables, asumindo a 
responsabilidade da posta en práctica do 
seu programa de actividades. 

 Todo o ano  2  Probas físicas  CMCCT 

 b 
 d 
 i 
 l 
 m 
 ñ 

 B3.5. Aceptación da 
responsabilidade no 
mantemento e na 
mellora da 
condición física. 

 B3.6. Criterios 
fundamentais e 
métodos básicos 
para a planificación 
e o 
desenvolvemento 
da actividade física 
para a saúde. 

 B3.7. Manexo e 
control dos 
compoñentes 
fundamentais da 
carga na práctica 
da actividade física: 
o volume, a 
intensidade e a 

 B3.2. Planificar, 
elaborar e pór en 
práctica un programa 
persoal de actividade 
física que incida na 
mellora e no 
mantemento da saúde, 
aplicando os sistemas 
de desenvolvemento 
das capacidades físicas 
implicadas, tendo en 
conta as súas 
características e nivel 
inicial, e avaliando as 
melloras obtidas. 

 EFB3.2.1. Aplica os conceptos 
aprendidos sobre as características que 
deben cumprir as actividades físicas cun 
enfoque saudable á elaboración de 
deseños de prácticas en función das súas 
características e dos seus intereses 
persoais. 

 Todo o ano  2  Traballo escrito e posta en 
práctica do mesmo 

 CMCCT 

 EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades 
físicas e coordinativas considerando as 
súas necesidades e motivacións, e como 
requisito previo para a planificación da 
súa mellora. 

 Todo o ano  2  Práctica das sesións  CMCCT 

 EFB3.2.3. Concreta as melloras que 
pretende alcanzar co seu 
programa de actividade. 

 Todo a ano  2  Práctica das sesións  CMCCT 

 EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu 
programa persoal de actividade física, 

 1º trimestre  2  Traballo e sesión práctica  CMCCT 
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Educación Física. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

densidade do 
esforzo. 

 B3.8. Probas de 
avaliación das 
capacidades físicas 
e coordinativas 
orientadas á saúde. 

 B3.9. Plan persoal 
de 
acondicionamento 
físico orientado á 
saúde.  

 B3.10. Análise da 
influencia dos 
hábitos sociais cara 
a un estilo de vida 
activo. 

conxugando as variables de frecuencia, 
volume, intensidade e tipo de actividade. 

 EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro dos 
obxectivos do seu programa de 
actividade física, reorientando as 
actividades nos aspectos que non chegan 
ao esperado. 

 1º trimestre  2  Traballo teórico e sesión 
práctica 

 CMCCT 

 EFB3.2.6. Formula e pon en práctica 
iniciativas para fomentar o estilo de vida 
activo e para cubrir as súas expectativas. 

 Todo o ano  2  Obervación profesorado e 
traballo teórico 

 CMCCT 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas     

 b 
 d 
 m 
 ñ 
 p 

 B4.1. Xogo, 
actividades 
deportivas 
individuais e de 
adversario, e 
actividades físicas 
no medio natural. 

 B4.2. 
Perfeccionamento 
técnico e aplicación 

 B4.1. Resolver 
situacións motoras en 
diferentes contextos de 
práctica aplicando 
habilidades motoras 
específicas individuais 
ou de adversario/a con 
fluidez, precisión e 
control, perfeccionando 
a adaptación e a 
execución dos 

 EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades 
específicas das actividades individuais 
que respondan aos seus intereses. 

 Todo o ano  2  Proba práctica  CAA 

 CSIEE 

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

 Todo o ano  2  Proba práctica  CAA 

 CSIEE 

 CSC 
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Educación Física. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

de normas tácticas 
fundamentais para 
a realización de 
xogos, actividades 
deportivas 
individuais e de 
adversario/a, e 
deporte alternativo 
practicadas nas 
etapas anteriores. 

 B4.3. Planificación 
e realización de 
actividades físicas 
en contornos non 
estables. 

elementos técnicos 
desenvolvidos no curso 
anterior. 

 EFB4.1.3. Resolve con eficacia situacións 
motoras nun contexto competitivo. 

 Todo o ano  2  Observación profesorado e 
probas prácticas 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas 
específicas das actividades en ámbitos 
non estables, analizando os aspectos 
organizativos necesarios. 

 Todo o ano  2  Observación profesorado e 
probas prácticas 

 CAA 

 CSIEE 

 a 
 b 
 c 
 m 
 p 

 B4.4. Aplicación do 
coñecemento dos 
fundamentos 
básicos técnicos, 
tácticos e 
regulamentarios 
dos xogos, das 
actividades 
deportivas e do 
deporte alternativo. 

 B4.2. Solucionar de 
xeito creativo situacións 
de oposición, 
colaboración ou 
colaboración-oposición 
en contextos deportivos 
ou recreativos, 
adaptando as 
estratexias ás 
condicións cambiantes 
que se producen na 
práctica. 

 EFB4.2.1. Desenvolve accións que 
conduzan a situacións de vantaxe con 
respecto á persoa adversaria, nas 
actividades de oposición. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas  CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Colabora con participantes nas 
actividades físico-deportivas nas que se 
produce colaboración ou colaboración-
oposición, e explica a achega de 
cadaquén. 

 Todo o ano  2  Observación profesorado e 
probas prácticas 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB4.2.3. Desempeña as funcións que 
lle corresponden, nos procedementos ou 
nos sistemas postos en práctica para 
conseguir os obxectivos do equipo. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas e 
observación directa 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 
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Educación Física. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

 EFB4.2.4. Valora a oportunidade e o risco 
das súas accións nas actividades físico-
deportivas desenvolvidas. 

 Todo o ano  2  Observación  CAA 

 CSIEE 

  

 EFB4.2.5. Formula estratexias ante as 
situacións de oposición ou de 
colaboración-oposición, adaptándoas ás 
características das persoas participantes. 

 Todo o ano  2  Probas prácticas e 
observación 

 CAA 

 CSIEE 
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5. Concrecións metodolóxicas da materia 

A metodoloxía no ensino desta área ten que ser activa, para que tras unha introdución teórica, 
o alumnado sexa capaz de experimentar de xeito práctico os contidos que se van fornecendo 
ao longo do curso.  

Establécense unha serie de orientacións metodolóxicas para a materia que favorecerán un 
enfoque competencial, así como a consecución, a consolidación e a integración dos estándares 
por parte do alumnado: 

 La Educación Física nestas etapas terá un carácter eminentemente práctico e 
vivencial. 

 A asimilación das aprendizaxes e a adaptación ao traballo do alumnado en Educación 
Física aconsella a distribución das dúas sesións semanais en diferentes días.  

 A selección dos contidos e das metodoloxías activas e contextualizadas debe asegurar 
o desenvolvemento das competencias clave ao longo destas etapas. 

 O uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das 
tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado. 

 O profesorado deseñará diferentes tipos de tarefas e secuencias adaptadas aos niveis, 
ás formas e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, co obxecto de 
atender á diversidade na aula e personalizar os procesos de construción das 
aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos o máis 
ampla posible, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da 
información e da comunicación desenvolvidas nos últimos tempos en diferentes 
ámbitos da Educación Física. 

 Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base na descuberta guiada, a resolución 
de problemas, o traballo por retos e proxectos, e a cooperación, tendo presente o 
desenvolvemento da creatividade do alumnado. 

 Deberá procurarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos 
alumnos e das alumnas auténticos suxeitos activos dunha xestión cada vez máis 
autónoma e comprometida da súa saúde, mediante a adquisición de hábitos de vida 
saudables. 

6. Materiais e recursos didácticos 
A docencia desenvolverase no ximnasio do centro, na pista exterior ou no pavillón do 

centro. Tamén poderán establecerse outro tipo de espazos en función das necesidades. 

Novas tecnoloxías: Non dispoñemos de ordenador específico nas aulas de EF. A consulta e os 
posibles traballos realizaranse na biblioteca ou aulas de informática do centro. 

As probas escritas levaranse a cabo no salón de actos pola súa cercanía coas instalacións do 
departamento. 

Equipamento básico e materiais: Material deportivo dos diferentes deportes individuais, de 
adversario e colectivos habituais na escola. Tamén material específico para traballo de 
condición física e material propio doutras actividades como xogos, técnicas de orientación ou 
bailes e danzas. 

Balóns: 
- Fútbol: 23 en uso, 6 nuevos 
- Baloncesto: 14 en uso + 9 defectuosos, 21 nuevos. 
- Balonmán: 24 en uso, 13 nuevos  
- Voleibol: 22 en uso, 22 nuevos 
- Rítmica:  
- Rugby: 2 grandes + 1 pequeño. 
- Balones medicinales: 8 

Esterillas: de yoga -> 30 (20 grises, 9 azules, 1 verde) / Azules rígidas: 20 / Negras      
    blandas: 9 / Viejas: ? 

Redes multiusos: 3  
Raquetas de Badminton: 24 en uso, 18 nuevas, varias para mejorar  
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Volantes:  
Palas Amaya: 24 
Pelotas de Tenis: 38 
Brúxulas: 30 en uso, 9 nuevas 
Mapas da Valga: 
Zancos: 4 pares  
Cordas Rítmica: 34 / Cordas largas: 6  
Combas: 22 
Corda Soga-Tira: 1  
Sticks Hockey: 21 
Bolas tipo hochey: 4 azule, 3 naranjas, 4 rojas 
Puck (fichas de hockey): 2  
Bate Béisbol: 3 
Discos voladores: 11 
Aros rítmica:  
Picas: 13 
Bancos Suecos: 12 + 2 viejos + 2 cojos 
Espaldeiras: 22 (18 en el gimnasio, 4 en el pabellón) 
Colchonetas: 22 azule y 1 verde (+ vieja)  
Quitamedos: 1 
Porterías Fútbol-Balonmano: 2 
Canastas Baloncesto: 6 
Petancas: 3 juegos 
Peonzas: 24 
Canicas. 
O xogo da Rá: 1 con 7 fichas. 
Esquies cooperativos: 2 pares 
Indiakas: 22 en uso, 14 nuevas. 10 repuestos de plumas. 
Discos voladores: 23 de goma, 3 de espuma, 8 de plástco rígido, 6 de tela.  
Panos malabares: 25 juegos de 3 + 1 suelto 
Pompones: 2 juegos + 2 pompones sueltos 
Platos chinos: 3 platos, 2 palos 
Aros malabares: 5 juegos en uso, 2 aros sueltos, 15 juegos nuevos. 
Mazas malabares: 6 juegos + 2 mazas sueltas. 
Diábolos: 4 + 8 palos 
Arneses escalada: 
Cordas de escalada: 
Petos: 5 granates, 1 rojo, 6 verdes, 9 azules. 
Cadena de música: 2 + 1 nuevo (con micrófonos) 
Televisor: 1 vieja, 1 grande de Amalio. 
Reproductor de DVD: 1 
Reproductor de VHS: 2 
DVD:  

- “Alegría”- Cirque du Soleil. 
- “Diabolo Folies. Part 1 and Part 2”. 

VHS: 
- Colección Historia del deporte: 1-“Instintos primitivos”; 3-“Juegos de pelota”; 

7-“En nombre del deporte”. 
- “Dominando las técnicas del esquí”. 
- “Cardio Box, Carlos Calle”. 
- “Unidades didácticas para secundaria III”. Cesar Salomó Gusí. 
- “Carrera de Orientación”. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

- Libros de texto de diversas editoriais. 
- “Educación del ocio y tiempo libre con actividades físicas” 
- “La condición física en la educación secundaria obligatoria” 
- “Juegos de oposición y unidades didácticas para secundaria” 
- “Expresión corporal y danza”. INDE 
- “Juegos malabares” Fichero INDE 
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- “Juegos de expresión y coperación”. Fichero INDE 
- “Juegos de escalada”. Fichero INDE 
- “Vocabulario dos deportes” 
- “La natación y el cuidado de la espalda” 
- “No violencia y deporte”. INDE 
- “Ritmo y expresión corporal mediante coreografías”. Edit. Paidotribo. 
- “O libro dos xogos populares” 
- “Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva” 
- “1169 ejercicios y juegos de atletismo. Las bases metodológicas” 
- “1169 ejercicios y juegos de atletismo. Las disciplinas atletícas” 
- “Juegos de aventura. Juegos innovadores paraeducación física”  
- “Qué me dices de... Alimentación sana” Nova Galicia edicións 
- “Circo y educación física. Otra forma de aprender” INDE 
- “Un salto hacia la salud. Actividades y propuestas educativas con combas” 

INDE 
- “Acrosport en la escuela” INDE 
- “La enseñanza de los juegos deportivos” Editorial Paidotribo 
- “Unidades didácticas para secundaria XIII. Juegos de oposición” INDE 
- “Unidades didácticas para secundaria V. Expresión corporal” INDE  
- “Senderismo y trecking”. Edimat libros. 
- “Bicicleta de montaña”. Edimat libros. 
- “Educación secundaria. Educación física 1 de bachillerato.16-17 años”. Edit. 

Gymnos 
- “Fútbol sala”. LEA Biblioteca básica do deporte. 
- “Ximnasia rítmica deportiva”. LEA Biblioteca básica do deporte. 
- “Pesca submarina en Galicia”. LEA Biblioteca básica do deporte. 
- “Remo de banco fixo”. LEA Biblioteca básica do deporte. 
- “Escalada, piragüismo y esquí”. Edit. CCS. 
- “Libro básico de tiro olímpico”.  
- “Manual de Hip Hop y Funk”. Edit. Paidotribo. 
- “Juegos innovadores para educación física y tiempo libre. Juegos de 

aventura”. Edit. Paidotribo.  

7. Criterios de avaliación e cualificación do alumnado 

Os criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do 
alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en 
coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada 
disciplina. 

Para este curso pode extraerse da táboa do apartado 4. Nesta se propoñen o grao mínimo de 
consecución necesario dos estandares de aprendizaxe e o mesmo tempo aparecen os 
procedementos e instrumentos de avaliación que ademais de medir se se cumpren os mínimos 
esixibles permiten avaliar tamén a “cualidade de consecución dos mesmos”, e mesmo aportan 
outros valores que matizarán a nota final do alumno: 

Teremos así unha dobre perspectiva na valoración do alumno/a. 

Por un lado, se o alumno/a acada as competencias básicas co grao 2 (adquirido) en cada 
estandar, e por outro a valoración da “cualidade de consecución dese estandar” e doutros 
conceptos en tanto coñecementos, habilidades e destrezas, actitudes, que se poñen en xogo 
en cada unha das propostas prácticas, controis escritos e traballos 

A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polos 
alumnos nos seguintes apartados, axustándose á ponderación seguinte:  

Valoración da 
execución práctica dos 
procedementos  

Probas prácticas de 
cada un dos contidos 
avaliados 

30% da nota da 
avaliación 

Menos dun 1´5 neste 
apartado suporá o 
suspenso na 
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avaliación 

Valoración de probas 
escritas, traballos 
relacionados cos 
contidos traballados 

Controis escritos, 
probas orais e traballos  

20% da nota da 
avaliación 

Menos dun 1 neste 
apartado suporá o 
suspenso na 
avaliación  

Valoracion do traballo 
na clase 

Observación das 
actitudes, compromiso, 
respecto ás normas 

50% da nota da 
avaliación 

Menos dun 2’5 neste 
apartado suporá o 
suspenso na 
avaliación 

 
A avaliación será continua e estará baseada, fundamentalmente nos seguintes aspectos: 
 

1.- TRABALLO EN CLASE: Supón o 50% da calificación. Máximo 5 puntos. 

Dentro deste apartado teremos en conta: Non traer a indumentaria deportiva, falta de 
puntualidade inxustificada, non entregar os traballos nas datas establecidas, faltas de respecto 
a compañeiros, profesorado ou ás normas dos diferentes deportes e xogos, falar durante a 
explicación, disputas, peleas, lenta transición da tarefa á explicación, falta de hixiene, mascar 
chicle, faltas de compañerismo, compromiso e esforzo insuficiente na práctica, a non 
realización da práctica sen xustificación adecuada (médica...), as lesións e/ou enfermedades 
terán que estar debidamente xustificadas, a ser posible cun informe médico, non colaborar ca 
organización da clase, maltrato do material, no levar recollido o pelo, cordóns desatados 
…Cada negativo en cada un dos aspectos restará 0,25 puntos aos 5 puntos que puntúa a 
actitude e sumarán 0,2 no caso de actitudes positivas, non pudindo superar os 5 puntos que 
conta a actitude. 

As faltas de respeto poderanse penalizar ata 1 punto. Ademais dos aspectos co profesor 
considere oportuno incluir dentro da ficha de seguimento do alumno. 
 
2.- CONCEPTOS: Supón o 20% da calificación. Máximo 2 puntos 
• Producción de materiais, exames ou probas respecto aos conceptos de cada Unidade 
Didáctica, suponen un 20% de la nota. 
 
3.- PROCEDEMENTOS: Supón o 30% da calificación. Máximo 3 puntos. 
A observación sistemática e diaria do alumno ofrecerá gran parte da información. 
Utilizaranse diferentes instrumentos de avaliación como test e probas físicas e deportivas que 
permitan avaliar ao alumnado de distintas formas e de diferentes aspectos en relación ca 
unidade didáctica obxecto de traballo, tendo en conta para calificar a progresión na 
aprendizaxe en relación co nivel inicial. 
 
      Para aprobar a avaliación haberá que chegar ao 4 en cada un dos aspectos a avaliar. 
Ademáis restarase 0,5 por cada falta inxustificada no apartado actitudinal e o alumno ou 
alumna con máís dun 20% de faltas no trimestre inxustificadas terá a avaliación suspensa. Se o 
número total de faltas (incluindo xustificadas) é superior a un tercio do total de clases do 
trimestre, o alumno será calificado negativamente se o profesor así o estima convinte, xa que 
tería perdido o sentido práctico e vivencial da materia. 
 

8. Organización de actividades de seguimento e avaliación das 
materias pendentes 

De ser o caso, e chegado o momento, ou se un alumno/a se incorpora o centro de forma tardía 
durante o curso e este/a ten a materia de EF pendente se lle fornecerá, despois de ter visto o 
expediente académico, dunha entrevista persoal e dun test de avaliación dos contidos xerais 
da materia, das actividades necesarias de seguimento e avaliación oportunas acordes ós 
mínimos esixibles para a consecución positiva dos estandares de aprendizaxe e a adquisición 
das competencias clave. 

 
Existen 3 momentos de recuperación: 
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• Alumnos ou alumnas que promocionan do curso anterior coa materia suspensa. 
Ao existir continuidade en referencia a área de Educación Física, a recuperación daqueles 
alumnos que a teñan pendente do curso anterior obterase directamente aprobando a materia 
do curso actual.  
• Alumnado con avaliacións suspensas dentro do propio curso académico.  
Terán que recuperalas para superar o curso. Estas recuperacións parciais realizaranse ao 
inicio da seguinte avaliación, e dicir en xaneiro, maio e antes de finalizar xuño. 
En canto ás medidas de recuperación das avaliacións suspensas, se lles realizará a 
recuperación mediante o exame da parte que non chegara a 4 (conceptual, procedimental).  
Se o alumno ten 1 parte suspensa (teoría, práctica ou actitude), suspenderá directamente a 
avaliación, debendo examinarse do apartado suspenso. No caso da actitudinal, aprobarase 
sempre e cando aprobe a parte de actitude na seguinte avaliación (a actitude do 3º trimestre, 
non poderá ser recuperada, ese trimestre no poderá ter máis dun 4 na nota global). 
O motivo de avaliar por apartados é para evitar que abandonen cada un deles e teñan un 
equilibrio entre as 3 partes. 
Se o alumno a recupera, se le porá como nota máxima un 5. Se ao chegar a xuño, o alumno 
somentes ten unha avaliación suspensa poderá realizarse a nota media cas outras dúas 
(sempre que non sexa a derradeira avaliación) se o profesor ou profesora considera que ten os 
obxectivos da materia acadados. Se ten dúas avaliacións suspensas deberá recuperar todas 
en setembro e de modo teórico e práctico. 
 
• O alumnado que non supere a asignatura durante o curso e/ou nas recuperacións deberá 
acudir á convocatoria extraordinaria de setembro onde se realizará obrigatoriamente un 
examen teórico-práctico. O profesor poderá mandar os traballos que considere oportunos 
durante o verán, previa inclusión no informe de avaliación final. 
 
Criterios de abandono 

Considerarase cun alumno ou alumna atópase en situación de iniciarlle un informe de 
abandono na área de Educación Física cando, polo menos durante o período de tempo lectivo 
correspondente a un trimestre, dase de forma continuada algunha das seguintes situacións:  

 
 Mostrar unha actitude negativa de cara ó desenrolo da materia, impedindo o 

normal desenvolvemento das sesións. Incurrindo de forma reiterada nesta actitude 
e tras sucesivos avisos por parte do profesor. 

 Falta de asistencia á clase sen causa xustificada (50% horas trimestre). 
 Asistencia a clase sen o material ou equipamento necesarios (50% horas 

trimestre). 
 Non presentar traballos, exercicios, etc, propostos polo profesor e necesarios para 

a avaliación continua do alumno-a. 
 Non presentarse ós exames, controis ou probas. 

 
O procedemento a seguir para a certificación da situación de abandono, será o 

establecido de forma xeral no Regulamento de Réxime Interno do centro. 
 

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

 

Indicador 1 2 3 4 

Utilización das 
TIC 

En ningunha 
unidade. 

Nalgunhas 
unidades. 

Na maioría das 
unidades 

En todas as 
unidades 

Cumprimento do 
proxecto lector 

Nunca As veces A maioría das 
veces 

Sempre 

Porcentaxe de 
aprobados 

50% - 60% 60% - 70% 70% - 85% 85% - 100% 

Realización de 
actividades en 

En ningunha 
unidade. 

Nalgunhas 
unidades. 

Na maioría das 
unidades 

En todas as 
unidades 
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parella, grupo, etc. 

Emprego de 
recursos variados 
na práctica 
docente 

En ningunha 
unidade. 

Nalgunhas 
unidades. 

Na maioría das 
unidades 

En todas as 
unidades 

Tratamento de 
temas 
transversais 

Non se trataron os 
temas 
transversais 

Tratáronse algúns 
dos temas 
establecidos 

Tratáronse a 
maioría dos temas 
establecidos 

Tratáronse todos 
os temas 
establecidos 

Cumprimento da 
temporalización 

En ningunha 
unidade. 

Nalgunhas 
unidades. 

Na maioría das 
unidades 

En todas as 
unidades 

10. Sección bilingüe 
Temos dúas sección bilingües (2º e 4º da ESO), en 2ºESO con 2 grupos: 2ºB (13 alumnos/as) 
e 2ºC (15 alumnos/as) e 1 grupo en 4ºESO A+B (17 alumnos/as) 

11. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función 
dos resultados 

O Departamento testeará os coñecementos e as capacidades acadadas directamente 
relacionadas coa materia polo alumnado da forma seguinte: 

 Observación directa do desenvolvemento personal e actitudinal do alumno na aula 
durante as primeiras xornadas: puntualidade, atención, comportamento dentro da aula, 
acode as sesións co material necesario, escoita e participa, colaboración cos 
compañeiros, habilidades motrices, destrezas deportivas... 

En función do anterior o profesor que imparte docencia poderá coñecer de primeira man as 
necesidades educativas individuais de cada alumno/a e poderá adoptar diversas medidas que 
axuden a paliar deficiencias no proceso de aprendizaxe. Apoios e reforzos dentro e fóra da 
aula, adaptacións curriculares, adecuación dos instrumentos de avaliación máis axeitados para 
unha consecución positiva dos estandares e capacidades a desenvolver.  

12. Medidas de atención á diversidade 
Aplicaranse as recollidas no Plan anual de atención á diversidade. 

Tendo en conta as diferentes características individuais do alumnado, contemplarase, 
en consecuencia, a adecuación de obxectivos, adaptación de programas, de tarefas, dos 
criterios de avaliación, etc. tratando de achegarse o máis posible ao ritmo de aprendizaxe 
individual e respectando a diversidade que calquera grupo presenta. Tomaranse, pois, 
decisións no aspecto metodolóxico que permitan atender o nivel de cada quen: diferentes 
esixencias nos ritmos de execución, na calidade de esforzos, tarefas de diferentes 
características... establecendo un tipo de actividade adecuada ás necesidades de cada alumno 
ou alumna que supoña un verdadeiro reto, proporcionándolle a axuda necesaria para superalo 
e facendo unha valoración conducente a manter o interese por seguir traballando. 

Ás necesidades concretas de cada situación terá en conta en todo momento que o 
alumnado é o protagonista da acción e, por tanto, todas aquelas propostas que potencien o 
descubrimiento e a resolución de problemas por parte do mesmo estarán presentes sempre 
que sexa posible. 

Polo tanto, teranse en conta as seguintes cuestións: carácter predominantemente práctico e 
vivencial da EF, potenciación de estruturas de aprendizaxe cooperativo se é posible, 
potenciación de metodoloxías que presenten o alumnado como o principal protagonista da 
actividade, implicación das familias como factor clave para que os alumnos e alumnas sexan 
suxeitos activos máis alá das sesións de clase. 
 

A diversidade do alumnado que conleva o sistema educativo  obriga ós docentes 
a realizar adaptacións máis ou menos significativas, de cara a acadar o mellor desenrolo 
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posible das capacidades, expresadas nos obxectivos xerais, en cada un dos nosos alumnos e 
alumnas. As posibles adaptacións non só deberán responder a criterios de eficiencia na 
consecución de capacidades, senón que tamén serán elementos de valor: Os ritmos da 
aprendizaxe, as motivacións do alumnado, os seus intereses e expectativas, o seu grao de 
integración, etc. Todo elo de cara a realizar as oportunas modificacións nas nosas 
programacións, sobre todo a nivel de aula, para acadar unha plena integración de todo o 
alumnado na dinámica da materia e un desenrolo correcto das capacidades. 
 

Para levar a cabo calquera tipo de reforzo ou adaptación deberemos revisar 
algúns elementos básicos da nosa programación: 
 
1. Os obxectivos e os contidos 

- Desenvolvemento dos máis importantes en cada caso. 
- Establecemento de obxectivos ou contidos alternativos e / ou complementarios. 
- Modificación, ampliación ou eliminación de obxectivos ou contidos. 
- Variacións na secuencia de obxectivos ou contidos (temporalización). 

2.      A metodoloxía 
- Aplicación de métodos alternativos. 
- Modificacións en : Agrupamentos, temporalización, espazo, ritmos... 
- Utilización de material didáctico específico. 
- Plantexamento de actividades alternativas e / ou complementarias. 

3.       A avaliación 
- Modificacións tanto en criterios como en instrumentos e procedementos  

para a avaliación. 

 

13. Concreción dos elementos transversais 

A materia de Educación Física é unha asignatura substancialmente práctica na que se 
elaboran moitos traballos e propostas que teñen como eixo central o corpo e o movemento 
buscando favorecer una vida activa, saudable e autónoma. 

O deporte en tódalas súas facetas está inmerso na sociedade e é unha maneira de camiñar na 
formación do espíritu crítico  

Algúnhas das cuestións que tratarán de maneira directa ou como ferramenta para falar doutras 
son as seguintes: 

 Comprensión lectora, expresión oral e escrita, comunicación audiovisual, tecnoloxías 
da información e da comunicación, emprendemento, e educación cívica e 
constitucional. 

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres, prevención da violencia de xénero ou 
contra persoas con discapacidade, os valores inherentes ao principio de igualdade de 
trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 
familiar e social, valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 
aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade. 

 Respeto á orientación social de cada individuo e superación de clasismos, estereotipos 
e etiquetas. 

 Traballo sobre a capacidade de empatía e educación sensible para mellorar o 
coñecemento persoal e a nosa posición no espazo social e o rol que desempregamos 
no mesmo. 

 Educación ambiental para un emprego dos recursos e a capacidade de consumo 
sostible nun mundo global. 



            Departamento de Educación Física / curso 2020-21 

IES "A Sangriña"                 
45 

 Creatividade, autonomía, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

 Valoración do Patrimonio como ben común a preservar, recoñecer e comunicar como 
riqueza e expresión dun pobo nun momento concreto da súa historia. 

 Educación e seguridade viaria. 

 

14. Actividades complementarias e extraescolares do 
departamento 

Este ano estamos suxeitos as circunstancias da Pandemia e valorarase a posibilidade de 
facer ou non as seguintes actividades. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Consideraranse actividades complementarias todas aquelas que dun ou doutro xeito 
sirvan para o máis completo desenvolvemento dos obxectivos e contidos programados.  
 Estas actividades terán un carácter voluntario, debido ás necesidades económicas ca 
súa realización conleva.   

CANOA: Descenso en canoa por augas tranquilas, dende Eiras ata o Tamuxe (2º 
ESO). 
BICI DE MONTAÑA E PIRAGÜISMO, no 3º trimestre xunto co centro de educación 
especial “San Xerome Emiliani” (1º BACH) 
RAFTING: 3º da ESO no primeiro trimestre 

 
Actividades curriculares: 

Son aquelas actividades que desenrolan obxectivos e contidos fundamentais do 
currículo e da programación de Educación Física na Secundaria. Seu carácter será por tanto 
de obrigatoriedade para tódolos alumnos e alumnas dos cursos ou niveis implicados. 
  

Visita ó ximnasio DOMAJO (3ºtrimestre)e visita á Piscina pública da Guarda 
(1ºtrimestre); (4º ESO) 
Natación durante o 3º trimestre e durante unha das dúas clases semanais na 
piscina municipal (1º BACH) 

 
Actividades interdisciplinares: 

A interdisciplinareidade das actividades que realice o departamento de Educación 
Física será aquela que cada actividade concreta requira para o completo desenrolo dos 
obxectivos para os que está programada. 

 
VISITA A FACULTADE DE CIENCIAS DEPORTIVAS pertencente a Universidade do 
Minho en colaboración co dpto. de portugués (1ºBach) No primeiro trimestre (en 
novembro) de 8:20h a 17:30h. 
 

 Así mesmo, o Departamento de Educación Física está aberto á colaboración con 
entidades deportivas municipais (clube de remo Robaleira, Fútbol Gaélico, Padel A Guarda, 
Hockey en liña, Balonmán...) para organizar visitas ou exhibicións, así como todos aqueles 
departamentos ou seminarios ca soliciten de cara a realización de actividades de carácter 
interdisciplinar. 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 Tódalas actividades extraescolares propostas serán comunicadas nunha programación 
anual, durante o primeiro trimestre, á vicedirección  do instituto. Estas actividades terán un 
carácter voluntario, debido ás necesidades económicas ca súa realización conleva. 
 

“ANDORRA 2021”: 5 días na estación de alta montaña para a aprendizaxe e práctica 
do esquí alpino, a convivencia en grupo e o desenrolo de actitudes positivas cara o 
disfrute e coidado do entorno natural, xunto co centro de educación especial “San 
Xerome Emiliani”. Visita cultural guiada por Andorra la Vella. Patinaxe sobre xeo (Pazo 



            Departamento de Educación Física / curso 2020-21 

IES "A Sangriña"                 
46 

de Xelo De Canillo). Asistencia ó Centro de Relaxación Hidrotermal “Caldea”. (3º e 4º 
ESO). 
ACAMPADA: Dúas noites pernoctando en tendas de campaña e dous días de 
convivencia e actividade física e xogos na natureza nas illas Cíes. (1ºESO) 

 
OBSERVACIÓNS: 
  

Outras actividades poderanse realizar se temos a posibilidade de que así sexa, ben en 
colaboración con outros departamentos, coa Vicedirección do centro ou como consecuencia do 
que o entorno nos ofreza.  

Colaboración co Grupo de Dinamización de Actividades Internacionais. Os dous membros 
do departamento pertecemos ao ditado grupo e participamos activamente nos intercambios 
internacionais así coma nos proxectos que se desenrolen ao longo do ano. 

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da 
programación didáctica en función dos resultados 
académicos e procesos de mellora 

 
Como cada ano ó longo do curso e máis a fondo á final deste, procedemos a ir cotexando os 
contidos que temos previsto tratar e a consecución dos obxectivos de manera satisfactoria. 
Nas actas mensuais faremos constar os cambios que, polo motivo que sexa, teñan que ser 
levados a cabo e tamén na memoria de final curso faremos unha análise con máis 
profundidade de tódalas modificacións, contidos que non se poideran levar a cabo, ou que 
quizais se incluiran e que non estaban previstos. 
 
Por outra banda, tamén temos previsto pasarlle ao alumnado un cuestionario ao final de curso, 
sobre o que foi a marcha da asignatura e sobre o papel do profesorado nela. 

A táboa do apartado 8 será o instrumento necesario para avaliar en todo momento ao longo do 
curso a práctica docente e servirá para, de ser o caso, facer as oportunas modificacións e 
matizacións que leven a unha mellor calidade e resultados nos procesos de ensino-
aprendizaxe. Así, en cada trimestre, logo de cada avaliación faráse un seguimento 
pormenorizado dos logros de consecución positiva dos indicadores da táboa 8. 

16. Accións de contribución ao proxecto lector 
Todos os departamentos estamos implicados no mesmo, coordinados pola Biblioteca do 
Centro. A nosa participación consiste de momento en:  

• Lectura e análise de textos deportivos en xornais e revistas 

• Práctica de lectura semanal na Hora de Ler do Centro 

• Lectura de libros de temática deportiva para alumnado exento da práctica deportiva por 
cuestións de saúde. 

O noso aporte como departamento o plan lector non é tan evidente como noutras 
materias eminentemente teóricas, pero si ten o seu lugar na nosa programación. 
Contamos cunha importante selección de libros específicos de educación física ós que os 
alumnos e alumnas poden acceder para recompilar información, fundamentalmente á hora de 
facer os traballos escritos, ou nos casos puntuais de alumnos ou alumnas lesionados ou 
exentos temporais ou permanentes da parte práctica da asignatura. Por outra banda, as veces 
lles proporcionamos  artigos de revistas especializadas que tratan en profundidade temas que 
estamos a tratar na aula. 

Por suposto, a parte téorica da materia ten un soporte escrito e tamén tería cabida 
neste plan de lectura, tendo en conta ca nosa asignatura é eminentemente práctica. 

 
Temos intención de adquirir algúns títulos que poidamos recomendar ao alumnado, que 

non sexan específicos da asignatura pero que si traten dun modo ameno algún tema 
relacionado; deste modo pretendemos fomentar o placer da lectura neles e nelas. 

Algúns serán: “Cuentos de fútbol” W.AA, “Asterix en Olimpia”.  
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17. Accións de contribución ao plan TIC 
 

O uso que imos facer no noso departamento no que se refire ás novas tecnoloxías é  por 
un lado no que se refiere ó propio profesorado do departamento, á súa formación, a súa 
búsqueda de materiais tanto prácticos como teóricos nas múltiples páxinas da internet 
especializadas en temática de actividade físico-deportiva que poden servirnos para mellorar a 
nosa función docente e asemade axudarnos a estar en contacto coas novas tendencias da 
actividade física, por outra banda servirán tamén para presentar os contidos ao alumnado. 
No que se refire ó alumnado,  o uso de internet sempre irá unido á recompilación de 
información destinada ós traballos teóricos que puntualmente terán que levar a cabo en 
momentos determinados do curso e tamén como forma de profundizar e ampliar os seus 
coñecementos nos contidos que máis lles chamen a atención. Asemade o modo de entrega 
deses traballos, sobor de todo nos cursos máis altos 3º e 4º ESO e 1º de Bach será en soporte 
dixital. 
Teremos tamén en conta a utilización de videocámara (e cámara de fotos) á hora de facer 
gravacións que nos permitan, asemade da axuda evidente á hora das cualificacións, a 
correción de xestos técnicos tanto pola nosa parte coma por parte do alumnado, ou no caso do 
bloque de expresión corporal será un instrumento moi valioso na propia toma de conciencia do 
traballo corporal e expresivo das alumnas e alumnos, tanto do seu coma do resto de 
compañeiros/as.  
Nas nosas saídas do centro, actividades complementarias e curriculares, o uso da cámara ou 
da videocámara  sírvenos para elaborar un diario en imaxes da xornada e dese modo ter 
constancia de todo o feito, asemade do valor que ten para os alumnos e alumnas como recordo 
da súa experiencia.   
Puntualmente mostraremos determinados temas a través do Dvd ou vhs, xa que nos servirán 
de axuda para dar unha visión xeral e rápida do tema que queremos tratar por exemplo como 
introducción dunha unidade didáctica. 

18. Accións de contribución ao plan de convivencia 
O noso compañeiro, Amalio Verd é o coordinador deste plan, polo que contamos con estar moi 
implicados en todo o referente ó mantemento dun bo ambente de convivencia no centro.  

 

O departamento contribúe ó plan de convivencia do centro cos seguintes obxectivos: 

1. Educar ao alumnado para a convivencia democrática, incorporando na práctica 
docente contidos relacionados coa convivencia escolar e a resolución pacífica de 
conflitos. 

2. Educar no respecto á liberdade de conciencia e de conviccións relixiosas e morais, 
preservando a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da 
comunidade educativa.  

3. Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro, no ámbito da súa 
competencia. 

4. Fomentar un clima positivo de convivencia no centro, na aula e durante as actividades 
complementarias e extraescolares. 

5. Manter a orde e poñer en coñecemento dos órganos competentes as condutas que 
alteren a convivencia. 

6. Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das 
normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias tomadas ó 
respecto. 

7. Controlar as faltas de asistencia e retrasos dos alumnos, informando ós titores segundo 
o procedemento aprobado no noso centro.  
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19. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 
Por ser a avaliación un proceso continuo, a información recollida será continua e por iso os 

instrumentos e procedementos de avaliación serán os que mellor se axusten ás distintas 
capacidades e contidos que se queren avaliar. En Educación Física, debido a grande cantidade 
de aspectos que se teñen que avaliar, deberanse ter en conta dúas técnicas diferentes de 
medición: 

 
- A avaliación obxectiva ou cuantitativa baséase en escalas de medidas físicas ou 

cuantifica os elementos medidos de forma obxectiva. Esta técnica está indicada 
para constatar o nivel de capacitación das calidades físicas e das habilidades 
motrices por medio de distintas probas. 

- A avaliación subxectiva ou cualitativa fai referencia á apreciación ou emisión dun 
xuízo por parte do profesor, baséanse na constatación da calidade das actitudes 
físicas ou motrices e das actitudes de tipo afectivo, social, etc. As probas de 
avaliación baseadas na observación terán un alto índice de subxectividade e non 
se utilizarán taboas sistemáticas ou items coidadosamente preparados en relación 
cos obxectivos de aprendizaxe previstos. 

 
Será, obxecto de avaliación, polos profesores do Departamento de Educación Física do 

IES A Sangriña, os tres tipos de contidos. Esto requirirá deseñar distintas actividades de 
avaliación segundo se trate de valorar a aprendizaxe de contidos no seu conxunto 
(conceptuais, procedimentais o actitudinais) ou por separado resaltando algún deles. 

Os profesores do departamento seleccionarán o tipo de actividades ou técnicas máis 
aconsellables para cada caso e situación, en función do momento de desenrolo dos obxectivos 
programados e do contexto no que se desenrolan as unidades ou as propias sesións. Algunhas 
das probas que se poderán utilizar son: 

- Procedementos obxectivos: Exames ou probas obxectivas, exame oral ou escrito, 
entrevista, técnicas sociométricas, probas de execución, tests ou baterías de tests. 

- Procedementos subxectivos: Listas de control, escalas de clasificación, rexistro de 
acontecementos, control de tempos, rexistro de intervalos. 

A información obtida, polos profesores do departamento, no proceso avaliador a partires das 
técnicas e procedementos máis adecuados en cada caso e momento, deberá facerse constar 
nalgún tipo de ficha- rexistro coa finalidade de emitir unha determinada cualificación, tendo en 
conta os criterios de cualificación do departamento, ou para posibilitar o seguimento real do 
alumno ou alumna e deseñar actividades de reforzo, recuperación ou ampliación se fosen 
necesarias. 

 

20. Normas xerais do departamento de Educación física sobre 
a conducta nas instalacións deportivas e a utilización do 
material  
1. As instalacións e o material son propiedade de todos, polo tanto, todos somos responsables 

de seu estado e conservación. 
 
2. Para o acceso ás instalacións cubertas será necesario o uso de calzado deportivo.   
      
3. No interior das instalacións non se poderá fumar, comer, introducir bebidas sen  permiso 
previo, mascar chicles ou golosinas ou tirar lixo de calquera tipo. Así  como calquera outro 
comportamento que esté en contra das normas básicas de hixiene e civismo. 
 
4. As clases de Educación Física no poderán ser interrumpidas para solicitar material ó 
profesor. 
 
5.  O material emprestado estará baixo a responsabilidade da persoa co solicite, exixíndose en 
caso necesario o depósito do DNI ou carné de estudante do interesado. A pérdida ou deterioro 
do material conlevará a restitución deste pola persoa ou persoas responsables. 
 
6. A instalación deportiva cuberta é susceptible de utilización durante as horas lectivas, para o 
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desenrolo das clases e, no horario extraescolar para a realización das actividades 
programadas. Durante o período correspondente o recreo, só será posible a súa utilización 
cando se atope presente, durante todo ese tempo, un profesor como responsable. 
 
7. Durante as sesións de Educación Física os propios alumnos e alumnas que se atopen 
realizándoa, son responsables da desaparición ou deterioro grave do material, facéndose cargo 
da súa reposición. 
 
8. Calquera outra eventualidade que puidera xurdir durante o presente curso e non se vise 
refreada nestas normas, será resolta polo Departamento de Educación Física en  coordinación, 
se fose necesario, cos órganos de goberno do centro. 
 

21. Unidades didácticas ao longo do curso  
 

Curso 1º da E.S.O. 
  Primeira avaliación 
 - O quecemento: fundamentos e tipos. Preparación para a actividade física. 
 - O Aparato Locomotor: Principais articulacións, osos e músculos. 
 - Desenvolvemento das Habilidades Motrices Básicas. 
 - Acondicionamento físico xeral con especial incidencia no desenvolvemento  

   da resistencia aeróbica. 
 - Iniciación aos deportes e xogos. 
 - Bailes populares. 
 
  Segunda avaliación 

-  Efectos da actividade física sobre o organismo e a saúde: beneficios, riscos 
   indicacións e contraindicacións. Hábitos nocivos para a saúde 
-  Normas básicas de prevención e actuación en caso de accidente o lesión durante a    
   realización de actividades físicas. 

   -  Fútbol e Fútbol Sala: Habilidades específicas e regulamentación básica para o xogo. 
 -  Desenvolvemento da flexibilidade. 
 

  Terceira avaliación 
 - Características do medio natural (orientación, topografía...) e adaptación ó mesmo.      

- Orientación e supervivencia no medio natural. 
- Balonmán: Habilidades específicas e regulamentación básica para o xogo. 

 - Desenvolvemento da forza e da velocidade; e mantemento do nivel de   
   flexibilidade acadado. 

 - Outros xogos e deportes. 
             - Saída o medio natural: Acampada en Cíes. Multiactividades na praia. 
 
Curso 2º da E.S.O. 
  Primeira avaliación 
 - Nutrición e actividade física. O aporte enerxético para o exercicio físico. 
 - Acondicionamento físico xeral con especial incidencia no desenvolvemento  
               da resistencia aeróbica e da flexibilidade. 

- Bádminton. 
 

Segunda avaliación 
 - As calidades físicas básicas: conceptos e sistemas específicos para o seu                 
               desenvolvemento; efectos sobre o organismo. 
 - Desenvolvemento da forza e mantemento do nivel de flexibilidade acadado. 

- Baloncesto: Habilidades específicas e regulamentación básica para o xogo. 
 
  Terceira avaliación 
 - Desenvolvemento da velocidade e mantemento do nivel de flexibilidade acadado.                     
 - Exploración e utilización do espazo e o tempo como elementos de expresión e  
              comunicación. Adquisición de habilidades expresivas. 
 - Deportes alternativos: “frisbee”, indiaca, volei-praia, escalada, etc.. 

 - Saída ó medio natural: descenso en piragua pola desembocadura do río Tamuxe.  
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Curso 3º de  E.S.O. 
  Primeira avaliación 
 -  O quecemento: Teoría e práctica 
             -  Acondicionamento físico xeral con especial incidencia no traballo da                                                  
                resistencia aeróbica e a flexibilidade. 
 -  Valoración da condición física xeral. 
             -  Fútbol sala (niveis de aprendizaxe): Técnica individual e regras básicas. Elementos  
                tácticos básicos.. 
             -  Xogos predeportivos. 
 
  Segunda avaliación 
              - Hábitos nocivos para a saúde: hixiene. 1º auxilios, Lesiones deportivas:  
                  Mecanismos de protección, actuación e prevención.                                                                                                                                                                                       
   - Desenrolo da forza e mantemento do nivel de flexibilidade acadado. 
               - Balonmán (iniciación): Técnica individual e regras básicas. Elementos                             
                 tácticos básicos. 
               - Expresión corporal: ¿Qué é?; xogos de expresión, xogos sensoriomotrices... 
               - Iniciarse nas técnicas de respiración e relaxación. 
   - Saída ao medio natural: Semana de esquí en Andorra junto con 4º ESO. 
 
  Terceira avaliación 
             - Orientación no medio natural: Técnicas básicas. 
             - Desenrolo da velocidade. A resistencia anaeróbica e o mantemento do nivel de     
               flexibilidade acadado. 
             - Voleibol (iniciación): Técnica individual e regras básicas. Elementos tácticos básicos 
 
Curso 4º de  E.S.O. 

Primeira avaliación  
-   As calidades físicas: Conceptos, principios e sistemas para o seu desenrolo. 
-   Acondicionamento físico xeral con especial incidencia nos traballos de                           
    resistencia aeróbica e flexibilidade 
-   Deportes de raqueta: Bádminton. 
-   Respiración e relaxación : Técnicas elementais e valoración da súa contribución á    
    saúde, a calidade de vida e as melloras no estudo. 

 
Segunda avaliación: 

-  O aparato locomotor: Osos, articulacións, músculos e movementos fundamentais. 
             -  Desenrolo da forza e mantemento do nivel de flexibilidade acadado. 
             -  Baloncesto: Técnica individual e regras básicas. Elementos tácticos básicos.  

-  Saída ao medio natural: Semana de esquí en Andorra. 
 
Terceira avaliación  

- Alimentación, nutrición e hixiene na actividade física. 
- Orientación e supervivencia no medio natural; trazado e lectura de  
   mapas, utilización da brúxula, trazado de circuítos; orientación por  
   métodos naturais e orientación coa brúxula. 
-  Actividades alternativas: Disco, indiaka, béisbol, acrosport, masaxe,etc. 
-  Iniciación á escalada en rocódromo.   
-  Desenrolo da velocidade, da resistencia anaerobia e mantemento do   
    nivel de flexibilidade acadado. 
-  Saídas ao medio natural inmediato: Técnicas de orientación.  

  -  Visita ás instalacións deportivas do entorno: ximnasio DOMAJO. 
             -  Visita ás instalacións deportivas do entorno: Piscina municipal. 
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1º BACHILLERATO 
Primeira avaliación 

            - Sistemas para o acondicionamento físico xeral.  
- As calidades físicas e os sistemas para o seu adestramento. Deseño de                             
  programas. Principios a seguir. Acondicionamento físico persoal e a      
  súa planificación.               
 - Acondicionamento físico xeral, con especial atención ó desenrolo da                                                               

               resistencia aeróbica, da flexibilidade e da forza. 
              - Actividades alternativas: malabares. 

         
Segunda avaliación 

-  Perfeccionar as técnicas de expresión e comunicación a través do corpo e o      
   movemento: Teatro, mimo, sombras, bailes, etc....  
-  Estudo das posibilidades que posúe a linguaxe corporal como medio de expresión e  
   comunicación. Elaboración de composicións corporais en grupos de traballo:  
   Guionización. 
-  Profundizar nas técnicas de respiración, relaxación e concentración. 
-  Elaboración dun traballo en grupo, no que se realice unha análise en                               
   profundidade sobre algunha actividade físico-deportiva.   

   
Terceira avaliación 

- Socioloxía do deporte: O deporte institucionalizado; aspectos socioculturais do   
  deporte e do xogo; cultura e deporte; deporte para todos; deporte espectáculo;  
  aspectos positivos e aspectos negativos do deporte; doping; ¿deporte ou negocio?,  
  etc ........ 
 - Natación. 
-  Desenrolo da velocidade, da resistencia anaeróbica e mantemento do nivel de  
   flexibilidade acadado. 
-  Saídas ó medio natural: Bici e piragüa.  
- VISITA A FACULTADE DE CIENCIAS DEPORTIVAS pertencente a Universidade do Minho en  

    colaboración co departamento de portugués 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Departamento de Educación Física / curso 2020-21 

IES "A Sangriña"                 
52 

 

22. ANEXO I: ACTIVIDADES 2020-21 
 

ACTIVIDADE CARÁCTER SEMINARIO GRUPOS OBSERV. DATA DURACIÓN 

 

CANOA EN AUGAS 

TRANQUILAS 

 

 

Complementaria 

 

Ed. Física 

 

2º ESO 

Co "San 

Xerome 

Emiliani" 

12€ 

 

ABRIL/MAIO 

 

De 8,20 a 

14,00 horas 

 

ACAMPADA EN CÍES 

 

 

Extraescolar 

 

Ed. Física 

 

1º ESO 

 

40€ 

 

XUÑO 

 

2 días, 1 

noite 

 

 

ANDORRA 2021 

 

 

 

Extraescolar 

 

 

Ed. Física 

 

 

3 e 4º ESO 

 

(420€ ) 

 

Co "San 

Xerome 

Emiliani" 

 

 

Do 20 ao 27 de 

MARZO 

 

 

1 semana 

 

 

NATACIÓN 

 

Complementaria 

 

Ed. Física 

 

1ºBCH 

 

4ºESO 

 

(Gratuita) 

 

3º trimestre 

 

Hora de 

Ed.Física 

 

BICI DE MONTAÑA E 

PIRAGÜISMO 

 

 

 

 

Complementaria 

 

 

Ed. Física 

 

 

1º BCH. 

 

 

Entre 12 e 

16€ 

 

 

MAIO/XUÑO 

 

De 8,20 a 

17,30 

VISITA A FACULTADE DE 

CIENCIAS DEPORTIVAS 

pertencente a Universidade do 

Minho en colaboración co dpto. 

de portugués 

 

 

Complementaria 

 

Depto. De 

portugués 

 

1º BACH. 

 

 

13€ aprox. 

 

 

2º-3º Trimestre 

 

 

De 8,20 a 

17,30 

 

 

VISITA AO GIMNASIO 

 DO MA JO 

 

 

 

 

Complementaria 

 

 

Ed. Física 

 

 

4º ESO 

 

 

(Gratuita) 

 

 

MAIO 

 

 

De 10,00 a 

12:20 

 

RAFTING 

 

Complementaria 

 

Ed. Física 
 

3º ESO 

 
25-27€ 

 
MAIO 

 

De 8,20 a 

17:30 
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23. ANEXO lI: PROTOCOLO COVID-19 
 
INTRODUCCIÓN 
A educación física, a actividade física e o deporte deben realizarse nun ambiente seguro que 
protexa os dereitos e a saúde de todos os participantes. 
As prácticas e os actos que poñen en perigo a seguridade ou supoñen un risco 
inadecuado son incompatibles cos valores do deporte e da materia de E.F. 
Para o presente curso establécense os seguintes protocolos específicos para a materia 
de E.F. 
 
MATERIAL NECESARIO PARA A ASIGNATURA DE E.F.  
 MATERIAL XERAL PARA ASEO, DESINFECCIÓN E PROTECCIÓN 
Cada alumno deberá traer unha mochila ou neceser pequeno con: 

 Pequena toalla para secar o suor ao acabar a sesión 

 Mascarilla de reposto (*) 

 Funda para gardar a máscara cando sexa necesario retirala 

 Camiseta de reposto (opcional) 

 Bolsa plástica para introducir a camiseta, a mascarilla e a toalla usadas. 

 Panos de peto de papel 

 Bote de xel hidroalcohólico 

 Botella de auga individual identificada co nome do alumno (*) 

(*) O cambio de mascarilla despois da clase de E.F. faise obrigado polo incremento de 
frecuencia respiratoria e suor que xenerará o exercicio físico 
(*) Debido ás circunstancias excepcionais do presente curso escolar non estará 
permitido ir ao baño para beber no lavabo e en consecuencia de non traer a botella de auga, o 
alumno non poderá realizar a práctica. 
 
TRASLADO ENTRADA NO XIMNASIO OU PAVILLÓN 
O alumnado sairá da aula para dirixirse cara o pavillón pola porta da cafetería seguindo os 
percorridos marcados en función da aula na que se atopen, gardando a distancia de 
seguridade e sempre coa mascarilla posta. 
 
DENTRO DO PAVILLÓN  
 O MESMO SITIO AO LONGO DO CURSO 
O 1º día de clase se lle asignará a cada alumno un lugar nas gradas do pavillón para deixar as 
súas cousas. Ese lugar será sempre o mesmo ao longo do curso e estará separado do dos 
compañeiros un mínimo de 1,5 metros. 
 DESINFECCIÓN DE MANS ANTES DE EMPEZAR 
Se procederá á desinfección das mans con xel hidroalcólico antes de empezar a práctica e 
durante se fose necesario. 
 BOTELLA DE AUGA PERSONALIZADA OBRIGATORIA 
Colocarase a botella de auga co nome no sitio asignado a cada alumno/a sempre fora da 
mochila para ter rápido acceso a ela. 
Debido á situación xerada pola pandemia NON ESTARÁ PERMITIDO facer uso das billas dos 
baños para beber, co cal será OBRIGATORIO que cada alumno/a traía una botella 
personalizada para poder facer a práctica. 
 
USO DOS ASEOS 
 DE “UN” EN “UN” E DESINFECTANDO AO ACABAR 
Estarán habilitados como baños de uso para o alumnado os dos vestiarios do ximnasio e os do 
pavillón. 
Excepcionalmente, se poderán usar tamén os do pasillo de entrada ao ximnasio tras consultalo 
co profesorado e indo de “un” en “un”. 
 
DURANTE A CLASE 
 DISTANCIA MÍNIMA DE 2 METROS 
No contexto da práctica deportiva, manterase en todo momento a distancia de 
seguridade de 2 metros que poderá verse incrementada a xuicio do profesor en función do 
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incremento da intensidade do exercicio. 
Evitar camiñar ou correr en línea facéndoo en paralelo ou en diagonal. As distancias 
deberán aumentar según a velocidade do exercicio. 
 USO DO MATERIAL  
Na medida do posible, priorizaranse as actividades sen material ou que o alumnado traía o seu 
propio material da casa como medida de seguridade e prevención 
Cada alumno empregará únicamente o material indicado polo profesor non podendo coller 
material sen permiso. Tralo seu uso, ao final da clase ou durante se fose necesario, procederá 
a desinfectalo esperando a que o profesorado lle facilite papel e producto desinfectante. 
Mentres dure a situación da pandemia o uso de material compartido (balóns, por 
exemplo) será limitado e sempre se procederá á desinfección do mesmo DESPOIS de 
collelo (seguindo as indicacións do profesor/a); deste xeito teremos garantía de que ao coller o 
material estea desinfectado. 
 
 USO DA MASCARILLA 
ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO 
PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS 
CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 
 
16.5. No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se 
realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte 
inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais 
que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección 
despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da 
mascara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida. 
 
Seguindo as instrucións da Consellería de Educación o uso da mascarilla na práctica de 
actividade física en espazos pechados ou abertos é obrigatorio. 
No caso de que se puidese dar clase no exterior, mantendo a distancia de seguridade 
mínima de 2 metros e con exercicios de alta intensidade, o uso da mascarilla non sería 
obrigatorio. En calquera caso a percepción da intensidade do exercicio 
corresponderíalle indicala ao profesor. 
Tendo en conta o arriba indicado, no caso de que un alumno, por mor da intensidade 
do exercicio, sentise indisposición relacionada coa falta de aire, sensación de afogo ou 
dificultade respiratoria leve, deberá indicarllo ao profesor/a e apartarse do grupo a unha 
distancia considerable (6 metros) co fin de separar a mascarilla suxetándoa lateralmente cos 
dedos para separala e respirar un anaco máis libremente. 
En caso de que calquera dos síntomas anteriores foran severos ou graves o alumno/a deberá 
avisar inmediatamente ao profesor, apartarse do grupo e quitarse a mascarilla. 
 
AO FINALIZAR A CLASE 
 ASEO E CAMBIO DE ROUPA + CAMBIO DE MASCARILLA 
Ao finalizar a clase, os alumnos dirixiranse ao lugar asignado para deixar as súas cousas e 
procederán a asearse, secando o suor, para posteriormente meter a toalla e mascarilla nunha 
bolsa de plástico dentro do neceser ou mochila. 
Se algún alumno/a o desexa, poderá cambiar a camiseta no mesmo sitio onde ten as súas 
cousas ou por quendas nos vestiarios. 
 HIXIENE DE MANS 
Ao acabar de asearse, os alumnos procederán a desinfectarse as mans de novo. 
 VOLTA A SEGUINTE CLASE 
Seguindo os percorridos marcados, gardando a distancia de seguridade e sempre coa 
mascarilla posta. 
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24. ANEXO III: RESUMO NORMAS DA CLASE  
 

1. USO DA MÁSCARA*  

Evitar tocar a máscara, cara, nariz ou ollos coas mans. Non cuspir durante a práctica da sesión 
de EF. 

*O uso da máscara será obrigatorio agás cas actividades se realicen no exterior, de 
maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou 
imposibilite a práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que 
ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso 
ou a realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da máscara nos 
ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida.  

 
2. DISTANCIA DE SEGURIDADE 

 Explicacións. 1’5 m. 

 Actividade física. Máis de 2 metros, en caso de ser intensa pode aumentar según o 

criterio do profesor/a. As distancias deberán aumentar según a velocidade do 

exercicio. 

 Evitar camiñar ou correr en línea facéndoo en paralelo ou en diagonal.  

 Evitar contactos físicos durante a práctica como poden ser choques de 

mans/cóbados ou apertas 

 
3. DESINFECCIÓN DE MANS ANTES E DESPOIS DA CLASE (e durante se fose 

necesario) 

 

4. DESINFECCIÓN DO MATERIAL DESPOIS DO USO 

Cada un é responsable do seu propio material. Temos desinfectante e papel para que 

podas facelo ao final da clase. 

 

5. TRAER A ROUPA DEPORTIVA XA POSTA DA CASA 

 

6. BOTELLA DE AUGA INDIVIDUAL IDENTIFICADA 

 
 

7. RECOLLERSE O PELO 

 

8. EVITAR TRAER PULSEIRAS, COLGANTES, PENDENTES.. 

 
9. MIÑA SAÚDE  

Se tes algún problema de saúde tes que ter informado ao teu profesor/a na tua ficha. 
Non veñas enfermo a clase ou se sospeitas que o estás. A túa saúde é o máis importante 
de todo, ademáis se che coidas ti coidas aos demáis. 

 
10. ESFORZO 

Non importa que non consigas algo pero sí importa que non o teñas intentado. Se non o 
intentas non o conseguirás. 

 
11. RESPETO                                                                                                                                     

Somos moitos/as os que compartimos o día a día no centro, e todo o que fai un repercute 

nos demáis. Respeta aos teus compañeiros e ao personal docente e non docente respeta 

as normas, porque están para axudarche. 
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25. ANEXO lV: PLAN DE CONTINXENCIA NO CASO DE TER 
QUE PASAR A UN SISTEMA DE ENSINO NON 
PRESENCIAL 

No caso de vernos na obriga de pasar a modo non presencial, a nosa asignatura veríase 

bastante afectada, por unha banda, pola sua natureza eminentemente práctica o que a fai 

esencial para o desenvolvemento da saúde dos nosos nenos/as e por outra, pola falta de 

condicións e espazo para a práctica de actividade física nas casas dalgúnhas familias. Aquí 

tamén teríamos que ser conscientes das dificultades relacionadas coa conexión do alumnado, 

ordenador, wifi para conectarse, dificultades ou falta de coñecementos coas novas tecnoloxías.  

Todo elo provocaría un cambio na maneira de abordar a materia, eliminando e/ou adaptando 

algúns dos contidos e tomando outras medidas. 

1. Contidos. 

Traballaríanse en todos os niveis de ensino, dende 1º ESO ata 1º Bacharelato, os seguintes 

bloques de contidos: 

-  Contidos comúns en EF: Actividade física como elemento base dos estilos de 

vida saudables. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar, 

analizar e seleccionar información relacionada coa actividade física e a saúde. 

- Actividades físicas artístico-expresivas: Experimentación de actividades 

artístico-expresivas utilizando técnicas básicas de expresión corporal, combinando 

espazo, tempo e intensidade. 

- Actividade física e saúde: Beneficios da práctica regular de actividades física e da 

súa incidencia sobre a saúde. 
 

Elimínaríanse os contidos prácticos relacionados cos deportes colectivos, tratando 

únicamente a parte teoríca destos. Manteríase, polo tanto, o traballo da condición física e a 

expresión corporal. Con elo se pretende que o alumnado manteña un nivel de actividade 

física durante o posible confinamento. 

2. Competencias básicas: 

En mayor ou menor medida todas estarán presentes nas tarefas enviadas:  

a Comunicación lingüística (CCL) 
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b. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

c. Competencia dixital (CD) 

d. Aprender a aprender (CAA) 

e. Competencias sociais e cívicas (CSC) (esta podería ser unha das máis afectadas, a nosa 

idea sería propoñerles actividades de colaboración en pequenos grupos, ainda que sexa 

online) 

f. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

g. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
3.  Criterios de cualificación 

Para puntuar as tarefas teríanse en conta a calidade destas e a entrega na data prevista. No 

caso de non ser entregadas ou de non cumplir cos requisitos solicitados, o alumno/a non 

superaría o trimestre. 

Os exames escritos levaríanse a cabo a través de cuestionarios online, ou traballos escritos 

sobre a materia a tratar os prácticos a través do envío de vídeos.  

Criterios de cualificación dos traballos escritos: número de páxinas (a criterio do profesorado), 

portada (con título, nome do alumno/a, data, asignatura e profesor), índice cos principales 

contidos e numeración. Bibliografía (na última páxina), contido ben presentado, utlización de 

imaxes, etc. Entregado con clip ou grapado e en funda de plástico. 

Para poder calcular a nota media, é necesario obter una nota mínima de 3 puntos sobre 10 en 

cada un dos trimestres.   

 
- Avaliacións pendentes: 

Se nunha avaliación se obtivo menos de 3 puntos de media, terase que recuperar a 

avaliación suspensa a través dun traballo a entregar na data co Departamento de EF 

estableza, non pudendo obter máis dun 5 na recuperación.   

Unha vez recuperada a avaliación, calcularase a media coas outras. 
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- Avaliación extraordinaria:  

En caso de que a media das avaliacións sexa por debaixo de 5, o alumno/a terá que 

presentarse á recuperación na avaliación extraordinaria, quedando a disposición do 

criterio do profesor/a pertinente e do departamento. 

4. Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

a) O alumnado que teña a EF pendente de anos anteriores e aprobe este curso 

superará de forma automática a materia. 

b) Os criterios serán os mesmos que no punto 3. 
 
 

      5. Metodoloxía e actividades  
 

 
 
 
 

Actividades  

- Se lles ofertarán diferentes propostas de Actividade Física dependendo dos 
seus gustos e/ou disponibilidade de espazo, de modo que non teñan excusa 
para non traballar. Seremos flexibles. 
Por exemplo traballo de condición física a través de diferentes tarefas como: 
circuitos, retos, rexistro da actividad física semanal e do estado anímico, 
informes e resumes (de artigos, documentáis…). Ritmo, axilidade, equilibrio, 
relaxación, ioga, expresión corporal…; invitar a que fagan suxerencias sobre 
a temática a traballar, etc.  
- Poden entregar as tarefas en diferentes formatos, informes en PDF ou 
word, vídeos, power points, rexistro de actividade física…  

 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

- Envío semanal de tarefas a través de Moodle ou Google Classroom, do 

correo electrónico ou a través do titor/a de cada grupo. Valorarase tamén a 

posibilidade de videoconferencia puntual semanal ou quincenal, outras 

medidas adoptadas dende o equipo directivo do IES. 

- Buscar apoio de vídeo tutoriáis para que o alumnado poida realizar os 

traballos de forma autónoma. 

- En caso de que algún alumno/a teña dificultades para traballar online se lle 

deixarían as tarefas no IES ou se lle enviarían por correo postal. 

 
Materiais e recursos 

Taboas de exercicios de condición física, actividades de relaxación, 
documentos PDF, xogos (oca, serpes e escaleiras…), enlaces a webs, vídeos 
de youtube, Apps, artículos, documentáis, películas, entrevistas… Rúbricas 
para a avaliar, auto avaliar e coavaliar. 

 
 

6. Información e publicidade 
 
O procedemento que se empregaría para informar ao alumnado sería a través da web 

do IES dos titores/as, en do profesorado do departamento de EF.   
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ASIGNATURA OPTATIVA 2º BACH. DEPARTAMENTO E.F.  
IES “A SANGRIÑA” 

 
“PRÁCTICAS MOTRICES DE ATENCIÓN PLENA” 

 

 “Por más extraño que pueda parecernos, la atención plena nos permite degustar y 

encarnar, en todos y cada uno de los instantes de nuestra vida, lo que más 

profundamente deseamos, lo que más se nos escapa y que, de forma paradójica, 

más cerca se halla de nosotros, la estabilidad, la paz mental y todo lo que las 

acompaña ” (Kabat-Zinn, J., 2007, p. 35). 

 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 A seguinte proposta atópase enmarcada no seguinte marco legal: 
 

  Punto IV do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia:  

“O recoñecemento dunha maior autonomía dos centros docentes establécese neste 
decreto dun xeito efectivo, aumentando a súa capacidade de decisión na definición do 
currículo, coa posibilidade de definir, nas condicións que determina a consellería con 
competencias en materia de educación, a oferta de materias do bloque de materias de 
libre configuración autonómica, e, deste xeito, adaptar a súa oferta educativa ao seu 
contexto socioeducativo.” 

 
  TITULO PRELIMINAR Disposicións xerais 

Artigo 5. Autonomía dos centros docentes  
1. Os centros docentes, dentro do marco establecido pola consellería con 

competencias en materia de educación, desenvolverán a súa autonomía 
pedagóxica e organizativa, favorecerán o traballo en equipo do profesorado e 
estimularán a actividade investigadora a partir da súa práctica docente.  

2. Os centros docentes desenvolverán e complementarán, de ser o caso, o currículo e 
as medidas de atención á diversidade establecidas pola consellería con 
competencias en materia de educación, adaptándoas ás características do 
alumnado e á súa realidade educativa, coa finalidade de atender todo o alumnado. 
Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de 
aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de aprender por si mesmo e 
promovan o traballo en equipo. 
 

  E no CAPÍTULO II  

Artigo 31, Organización do segundo curso de bacharelato 

6. No horario establecido como de libre configuración os centros docentes poderán 
optar por dedicalo ao afondamento e/ou reforzo dalgunha das materias recollidas 
neste artigo, por establecer outra ou outras materias que determine o centro docente, 
segundo o seu proxecto educativo e logo de autorización da consellería con 
competencias en materia de educación, ou por impartir algunha das materias de libre 
configuración autonómica elixibles polos centros docentes. En todo caso, respectarase 
o tratamento análogo das linguas cooficiais e os criterios de equilibrio establecidos no 
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Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 
Galicia. 

 
Xustificación: 

 O departamento de EF propón como materia de libre configuración para 2º de 
Bacharelato dende o centro: “Actividades motrices de atención plena”, cunha carga 
lectiva dunha hora semanal. 
No noso contexto educativo percibimos a necesidade e a importancia de tomar 
conciencia dos estados personais, como unha vía de axuda a alcanzar cuotas de 
autonomía e equilibrio persoal. Nos últimos anos hemos observado un aumento de 
casos de ansiedade, migrañas e estrés entre o noso alumnado, chegando as veces a 
ter que chamar aos servicios de emerxencia por derivar en crises de pánico ou de 
ansiedade.  
Estas situacións parecen indicar que os xóvenes, ademáis de contidos curriculares 
precisan de algo máís, algo que lles guíe no seu desenvolvemento como persoas e ao 
mesmo tempo lles axude a identificar as causas dos seus problemas e a entrenar as 
ferramentas para afrontalos, coñecerse mellor e sentirse máis seguros e confiados. 
 
  As características da sociedade actual, acelerada e chea de cambios 
(tecnolóxicos, familiares, sociáis…), a esixencia e o ritmo no que está inmerso o 
alumnado de 2º de Bacharelato, ademáis do período evolutivo no que se atopa (a 
adolescencia), comportan en moitos casos unha grande dispersión intelectual, mente 
zapping (Mc Luhan, 1994) así como unha grande dificultade para parar a atención é 
saber concentrarse. A adolescencia é sinónimo de inestabilidade emocional. As 
emocións están en constante cambio e se non se lles axuda a regulalas, as conductas 
poden resultar impulsivas e descontroladas, deteriorando o clima da aula. 
Tendo en conta todo esto, faise necesaria unha abordaxe das súas necesidades 
dende un punto de vista da súa saude física, mental e emocional e do seu desenrolo 
persoal cara a idade adulta.  
Os adolescentes nos necesitan para construirse integralmente como persoas e para a 
súa preparación para a vida independiente. 
 
 As familias e o profesorado identificamos os estados de ansiedade do 
alumnado e non sempre sabemos como axudalos, entre os síntomas máis evidentes 
sinalamos1: 
 

 Físicos  
• Dolores de cabeza  
• Falta de apetito   
• Diarrea o necesidade frecuente de orinar  
• Resequedad na boca ou dificultade para deglutir  
• Sudoracións  
• Fatiga e Mareo  
• Dolor abdominal   
• Respiración rápida   
• Frecuencia cardíaca rápida ou irregular  
• Desequilibrio hormonal  
• Manifestacións dermatolóxicas (alerxias, psoriasis e herpes)  
• Tensión muscular, temblores  

                                                           
1Signos y síntomas del estrés  

Baptista, M.R; Dantas, E.H.M. Yoga para control del estrés. Fitness & Performance Journal, 
2002; 1 (1): 12-20. Disponible en: http://www.fpjournal.org.br/painel/arquivos/2080-
1_Yoga_Rev1_2002_Espanhol.pdf 
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 Mental / Emocional  
• Pérdida ou reducción da capacidade de concentración  
• Sensación de aislamento/ depresión/ ansiedade  
• Pensamentos negativos/ sentimentos de frustración  
• Cambios de humor  
• Agresividade/ ira   
• Disminución da memoria   
• Confusión á hora de tomar acción   
• Miedos e fobias, apatías  
• Caída da autoestima 

  
 Frente a esta realidade o departamento de Educación Física propón a 
asignatura de “Prácticas motrices de atención plena”, co obxectivo de traballar 
conxuntamente o corpo e a mente, dende unha perspectiva fundamentalmente 
vivencial e práctica e de búsqueda da saúde, estimulando a escoita activa e a atención 
plena.  
Trátase de prácticas motrices orientadas a autoindagación ao desenrolo integral da 
persoa e das súas competencias socioemocionais, experiencias todas elas que 
consideramos máis que pertinentes na súa formación e desenvolvemento futuro e que 
revertirán de modo positivo na mellora dos seus procesos de aprendizaxe.  
Neste curso, 2º de Bacharelato, non dispón de ningunha materia que lles ofreza a 
posibilidade de conectar co seu corpo e desconectar das esixencias propias a nivel 
escolar. En definitiva axudarlles a sobrelevar as dificultades dos estudos, así como os 
retos que se presenten na súa vida presente e futura.  
A proposta é ofrecerlles ferramentas que lles sirvan para coñecerse e preveer ou 
xestionar mellor o seu estrés e as súas emocións, ferramentas que poidan ademáis 
servirlles de aprendizaxe de habilidades para a vida e para o seu desenvolvemento 
persoal. 
Un dos pilares desta proposta será o Ioga. As técnicas incluidas nesta tradición 
milenaria combinan o trabajo mental e físico, e teñen demostrado a súa utilidade na 
estimulación dos procesos mentais, a confianza nun mesmo, as habilidades sociais e 
o benestar en xeral. 
A continuación detallamos algún dos beneficios do Ioga con adolescentes: 
 

 No plano físico:  
- Corrixe a columna vertebral e as dores de espalda  
- Axuda a ter máis flexibilidade e a eliminar a tensión muscular do cuello e dos 

hombros.  
- Mellora o equilibrio. 
- Desenvolve a motricidade e a coordinación dos movementos corporais: 

Alineación da postura: “andar máis dereito”  
- Permite mellorar as funcións vitais (respiración e circulación sanguínea)  
- Afinamento dos sentidos  
- Axilidade na marcha  
- Alivio das dores  
- Posibilidade de recuperación en caso de fatiga   
- Aprende a establecer unha relación entre o corpo e a mente. 

 No plano psicolóxico:  
- Mellora as habilidades sociais e reduce a alexitimia (ausencia de palabras para 

expresar as emocións propias)  
- Mellora o auto concepto e a autorrealización, o estado de ánimo, a autoestima 

e a autoconfianza 
- Proporciona benestar e tranquilidade   
- Disminue a depresión, ansiedade, fobias e tensión emocional  
- Reduce o estrés  
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- Permite o desenrolo da saúde mental 
- Fortalece o carácter  
- Cultiva a aceptación: gratitude polo que o corpo pode facer, permite deixar de 

lado a tendencia a ser crítico cun mesmo e xuzgar aos demáis. 
 A nivel escolar:  

- Mellora a capacidade de concentración   
- Axuda a pensar con claridade e creatividade 
- Axuda a desenvolver a atención, memoria e imaxinación 
- Aumenta a estimulación e motivación  

 A nivel espiritual: 
- Permite alcanzar cualidades superiores como a bondade, a compasión e a non 

violencia.  
- Cultiva a conexión e a interrelación entre eles mesmos, os demáis e o mundo 

natural que lles rodea.  
- Aumenta o seu pensamento consciente, disfrutando de cada cosa que fan, a 

presenza.  
- Estimula a intuición, a auto-confianza, valorando a súa propia voz interior.  

 
“O ioga é a unión do corpo coa mente e da mente coa alma (Iyengar, 2001b, p. 19). 
 
Considerado por moitos como unha actividade meramente física, o ioga está 
recoñecido e recomendado pola Organización Mundial da Saúde como unha forma 
superior de cultura física para persoas de todas as idades, e como unha senda 
agradable hacia un estado de benestar de enerxía que conduce a un equilibrio mental, 
emocional e espiritual. 
 
O propósito central do ioga é lograr un estado de equilibrio entre o corpo e a mente, de 
modo que as emocións e os pensamentos negativos (ou de euforia) non dominen os 
comportamentos, as reaccións ou a toma de decisións. 
Para iso, o ioga sérvese de técnicas de respiración, exercicios de relaxación e 
concentración e o movemento do corpo. Combinando isto co o que a educación física 
aporta aos currículos, a nosa proposta pretende mellorar as capacidades físicas e 
emocionais dos alumnos de Bacharelato.     
 
Carácter interdisciplinar: 
 A combinación dos beneficios do ioga e da EF clásica (mellora da confianza, 
atención e concentración, paliamento a través da relaxación dos problemas de 
comportamento e de conducta, disminución da agresividade e reforzó da autoestima 
…) proporciona ferramentas útiles no desenvolvemento integral das alumnas e 
alumnos e revertirá de xeito positivo en todas e cada unha das materias e no modo de 
encarar os estudos e as esixencias do seu día a día. 
 
Tendo en conta co ioga é unha disciplina filosófica oriental que transmite uns valores 
necesarios e vixentes na nosa sociedade, ademáis dos seus recoñecidos beneficios a 
nivel psicolóxico, é evidente a súa conexión con materias como historia da filosofía ou 
a psicoloxía. Por outra banda, ainda que non é unha relixión, a orixen do ioga o vincula 
coHinduismo e co Budismo, polo que a conexión coa materia de relixión tamén estaría 
presente. 
 
Aclarar, por outra banda, que o tratamento que lle daremos nas nosas clases estará 
completamente desvinculado da relixión (únicamente ao falar das súas orixes) e 
directamente relacionado con tódolos beneficios científicamente demostrados, e xa 
comentados anteriormente, desta disciplina no benestar das persoas.  
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Materias como análise músical II e debuxo artístico II estarán reflectidas nas clases, xa 
que utilizaremos música e as veces o canto. Nalgunhas ocasións tamén recurriremos 
ao debuxo como medio de expresión emocional ou a escritura.  
 
De todo elo podemos resumir que a linguaxe e a comunicación, a exploración e 
coñecemento do mundo, a expresión e a apreciación artística ademáis do 
desenvolvemento físico e a saúde estarán presentes nesta materia.    
 
Ademáis haberá comunicación periódica co profesorado e titores para coñecer as 
necesidades particulares dos rapaces e rapazas e para consultarlles a súa percepción 
do impacto das actividades practicadas no alumnado.     
 
 
2. OBXECTIVOS 
 

2.1 OBXECTIVOS XERAIS DE BACHARELATO 
 
A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 
(LOMCE) establece unha serie de obxectivos xerais que tódolos alumnos/as deben 
acadar ao termo da etapa. Estes obxectivos buscan tres fins principais: 
 

1) Formar a cidadáns autónomos, responsables e ben informados e 
comprometidos co benestar común. 

2) Formar personas capaces de resolver os retos personais, profesionais e 
sociais do día a día, sendo quen de maximizar os seus talentos e 
compensar as súas carencias. 

3) Despertar nos alumnos/as a curiosidade, o sentido crítico e o ánimo de 
seguir aprendiendo ao longo da súa vida.  
 

  A nosa proposta, “Prácticas motrices de atención plena”, contribuirá a estes 
obxectivos da seguinte maneira, desenvolvendo no alumnado as capacidades que 
lle permitan:  

 
a) Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva 

global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada 
polos valores da Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que 
fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita 

actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu 
espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais.  

 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades 

entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 
desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 
violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas 
con discapacidade.  

 

http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como 
condicións necesarias para eficaz aproveitamento da aprendizaxe 
e como medio de desenvolvemento persoal.  

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

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

 
h) Coñecer e valorar críticamente as realidades do mundo    
    contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais    
    factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no  
    desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  

 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais,  
   e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.  

 
    j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da    
       investigación e dos métodos científicos.  

 
k) Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da  
    tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a  
    sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación  
    sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio  
    galego. 

 
l) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade,  
   flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e  
   sentido crítico.  

 
m) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio  
     estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.  

 
n) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o   
    desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos  
    saudables.  

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

 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de  
    Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun  
    mundo globalizado 

 
 

     2.2 .OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

Do mesmo modo, a LOMCE, tamén establece os obxectivos específicos da  
materia de EF.  
     De entre eles, “Prácticas motrices de atención plena” contribuirá aos 
seguintes:  
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1. Coñecer e valorar os efectos positivos da práctica regular de actividade física 
no desenvolvemento persoal e social, facilitando a mellora da saúde e a 
calidade de vida. 

2. Organizar e participar en actividades físicas como recurso para ocupar o tempo 
libre e de lecer, valorando os aspectos sociais e culturais asociados. 

3. Adquirir un estilo de vida saudable, especialmente no que respecta á práctica 
continua e adaptada de actividade física. 

4. Aprender os procedementos básicos para a planificación de actividade física 
que permitan a xestión autónoma dun proxecto persoal de actividade física 
para a saúde. 

5. Aprender procedementos sinxelos de avaliación que proporcionen información 
que facilite a toma de decisións fundamentais na elaboración dun proxecto 
persoal de actividade física. 

6. Desenvolver as capacidades motoras de xeito diverso e global para favorecer a 
consecución e mantemento dunha boa saúde. 

7. Coñecer, organizar e practicar xogos motores e actividades deportivas, 
adaptadas aos intereses do alumnado, ás instalacións do centro e aos 
recursos materiais dispoñibles, dando prioridade á toma de decisións e 
aplicando recursos técnicos aprendidos nas etapas anteriores. 

8. Coñecer e practicar actividades físicas no medio natural, favorecendo e 
demostrando actitudes que contribúan á súa conservación. 

9. Adoptar unha actitude crítica fronte a prácticas sociais con efectos negativos 
para a saúde individual e colectiva. 

10. Coñecer e aplicar normas básicas de hixiene postural sobre a base de criterios 
ergonómicos 

11. Deseñar e practicar, en grupos pequenos, composicións con ou sen base 
musical, como medio de expresión e comunicación.  

12. Utilizar de xeito autónomo a actividade física e as técnicas de relaxación para a 
redución de desequilibrios e tensións da vida diaria.  

13. Coñecer os estudos vinculados á educación física.  

14. Superar os estereotipos de xénero na práctica deportiva.  

 

3. CONTIDOS: 
 
 O término ioga define, por extensión unha disciplina que abarca espiritualidade, 
ciencia metafísica e arte de vivir en boa saude física, mental e emocional. 
Por iso, incluilo como complemento á EF máis tradicional enriquecería a experiencia 
física, mental e emocional dos nosos alumnos e alumnas. 
A antigua sabiduría do ioga, pódese sintetizar nestes cinco principios básicos2: a 
relaxación adecuada, o exercicio adecuado, a respiración adecuada, a dieta adecuada 
e o pensamento positivo e a meditación. Son fáciles de incorporar a nosa forma de 
vivir e coinciden coas recomendacións médicas máis comúns para unha vida saudable 

                                                           
2 Swami Visnu-Devananda “Tras observar atentamente los estilos de vida y las necesidades de Occidente, 

sintetizó la antigua sabiduría del yoga en cinco principios básicos que son fáciles de incorporar a nuestra 

propia forma de vivir y que constituyen la base de una vida larga y saludable: la relajación adecuada, el 

ejercicio adecuado, la respiración adecuada, la dieta adecuada y el pensamiento positivo y la meditación” 

“El nuevo libro del yoga” Ed. Integral 
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Estes principios básicos quedarían reflectidos nos seguintes bloques de contidos: 
 
Bloques de contidos: 

• Práctica de ásanas (posturas): qué son, cómo practicalas, para que serven, 
cales son os seus beneficios…. A idea será ir progresando na súa práctica de 
modo paulatino, afianzando e correxindo as posturas e introducindo pouco a 
pouco, ao longo do curso, ásanas máis complexas. Sempre insistindo na 
autorregulación e no autocoidado, principio fundamental na práctica do ioga. A 
postura perfecta é a que se fai con conciencia e non a máis espectacular.  

  O obxectivo será a autonomía na práctica, darlles os recursos para que  
 poidan elexir e practicar dependendo das súas necesidades, posibilidades e  
 circunstancias personais. Ademáis pódenas introducir en forma de pequenas  
 pausas nos seus estudos, procurándolles beneficios na súa espalda,  
 desentumecendo músculos e articulacións e mellorando o seu proceso de  
 aprendizaxe. Afrontando deste modo o sedentarismo e escoitando o seu corpo  
 cando precisa estirarse e moverse. 
 

• A respiración. Médicos e psicólogos inclúen os exercicios e as técnicas de 
respiración nas súas recomendacións. Esto débese a súa vinculación coa 
saúde e, fundamentalmente, aos seus efectos positivos sobre o sistema 
nervioso (mente e emocións).                                                                                           
Practicarán e aprenderán:  

- os tipos de respiración: respiración baixa (profunda ou abdominal), 
respiración media (ou torácica), respiración alta (clavicular ou 
superficial) e respiración completa (ióguica); facendo a respiración 
consciente. 

- as partes da respiración: inspiración, espiración, retención;   
- exercicios de control da respiración de menor a maior complexidade. 

 

• A relaxación. A auto-observación é un dos factores sobresaintes na relaxación, 
xa que permite entender o que se experimenta e se percebe tanto no corpo 
como na mente. Os alumnos e alumnas experimentarán que a actitude mental 
e a postura do corpo van xuntas, permitirán que a gravedade lles axude a 
relaxarse, e comprenderán que a concentración é necesaria para a relaxación, 
sendo conscientes do corpo e do proceso de relaxación. 

Porán en práctica diferentes técnicas de relaxación: Relaxación de 
tensión - relax, Relaxación de autosuxestión, do recorrido do corpo ou a 
relaxación progresiva de Jacobson…Tamén utilizaremos as visualizacións 
como método de inducción á relaxación. 

• A meditación. Trátase dunha das ferramentas utilizadas no ioga para aquietar a 
mente e axudar a manter a atención e a concentración no momento presente.  

 Comenzaremos con técnicas moi sinselas, meditacións guiadas e 
visualizacións, centrándonos ao principio na respiración, no seu proceso e nas 
sensacións físicas como punto de atención, para máis adiante poñer o foco en 
palabras, frases, imaxes ou sonidos. Progresivamente, ao longo das sesións, irán 
aumentando o tempo de dedicación á meditación. Esto lles permitirá experimentar 
por sí mesmos/as os seus efectos sobre o seu estado de ánimo e sobre a súa 
mente. 
 Obxectivos: Coa meditación intentamos cultivar a atención, a concentración, 
facéndonos conscientes de todo o que pasa pola nosa mente e adoptando unha 
actitude de observación e de non reacción, de aceptación. Co tempo e a práctica 
reduciranse os niveis de estrés, sentiremos unha sensación de paz e harmonía e o 
ritmo cardíaco aquietarase. 
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 O que queremos conseguir e que, de forma progresiva, o alumnado sexa quen 
de por en práctica estas técnicas e ferramentas de maneira autónoma. Suxerir a 
súa práctica frecuente para ir asimilándoas como recursos de axuda para mellorar 
ou manter o seu estado físico, afrontar momentos delicados da súa vida: exames, 
preocupacións, toma de decisións, manexo das emocións… Serviránlles de apoio 
para poder cambiar o seu estado mental, fisco e emocional ante esas situacións 
inevitables que se lles presentarán no seu día a día.        

 
4. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
 Ao integrar unha disciplina como a de ioga pódese traballar de maneira máis 
implícita o auto-coñecemento tanto físico, mental e emocional. Pódense traballar de 
modo holístico ou integral os temas transversais: educación sexual, cívica e moral ou 
en valores, educación para a paz, a resolución de conflictos e as habilidades sociáis, a 
educación para a saúde, a educación para o respeto e a igualdade de dereitos e 
deberes das persoas e a educación ambiental. 
 
5. TEMPORALIZACIÓN 
 
 Unha sesión de 50 minutos á semana.   

 
Proposta de planificación: 
 

 Unidades didácticas ao longo do curso: 
 

✓ Primeira avaliación 
- Introducción ao ioga. Adoptando a postura correcta. “O saúdo ao sol”. 

Ásanas  
- Respirar ben é vivir ben. Experimentando coa respiración. Tipos de 

respiración e partes da respiración. A respiración consciente. 
- O reposo dos sentidos. A relaxación.  
- Iniciación á meditación.  

 
✓ Segunda avaliación: 

- Afondamento nas ásanas. 
- Técnicas de respiración. 
- Exercicios de relaxación con visualización. 
- A autoobservación. Técnicas de meditación. 

  
✓ Terceira avaliación:    

- Ioga en parella, ioga en grupo, ioga con silla. 
- Afondamento na relaxación. A relaxación profunda (ioga nidra) 
- Afondamento na meditación.  
- Construíndo o meu plan de actividades corpo-mente.   

 
6. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 As competencias máis vinculadas a esta materia e que estarán presentes na 
maioría dos estándares de aprendizaxe son: 
  

- Aprender a aprender (CAA) Ao tratarse dunha materia conectada 
directamente co desenvolvemento da saúde integral da persoa, como xa 
apuntamos anteriormente, a súa práctica terá beneficios nos procesos mentais 
do alumnado, mellorando a súa capacidade de aprendizaxe e reflexión. Por 
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outra banda, o seu compoñente filosófico tamén contribuirá ao desenrolo 
desta competencia, xa que é unha constante nas materias de índole filosófica. 

- Competencias sociais e cívicas (CSC) Tanto o ioga, as técnicas de 
respiración coma os exercicios de respiración posibilitan a relaxación e a 
regulación das emocións o que contribue a ter a mente clara, favorecendo 
deste modo a sociabilidade. Entraremos en contacto con outras culturas 
(India) a través das actividades propostas, deste xeito profundizaremos na 
tolerancia cara ao diferente a través do coñecemento e a práctica do ioga. 

- Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) O feito de aplicar no 
día a día as ferramentas propostas nesta materia, facilita o desenvolvemento 
da creatividade e da imaxinación do alumnado, mellora a súa confianza e 
autoestima revertido nunha máis efectiva toma de decisións.  

- Conciencia e expresións culturais (CCEC) Experimentando e practicado 
disciplinas orientais como o ioga ou o taichi tomarán conciencia doutras 
realidades, puntos de vista e expresións culturais.  

- Comunicación lingüística (CCL) Os alumnos e alumnas se expresarán 
diariamente de forma escrita (no seu diario persoal) e verbal, expresando as 
súas ideas e pensamentos respecto ao traballado nas clases.   

1 
De forma menos evidente tamén estará a Competencia dixital (CD) cando teñan que 
preparar algún traballo e utilicen as novas tecnoloxías para a búsqueda da 
información.     
 
7. AVALIACIÓN 
 Será necesaria unha avaliación inicial dos coñecementos relacionados coa 
materia a principio de curso, deste modo teremos clara a realidade educativa da que 
partimos. 
As consultas periódicas ao alumnado, profesorado e aos titores, facilitarán o 
seguimento adecuado e a avaliación continua do proceso. 
O apoio das familias e a súa implicación será de gran axuda na consecución duns 
resultados satisfatorios. 
 
 A avaliación inicial farase a través da observación directa e do diálogo. 
  - ¿Qué entendes por actividades de conexión corpo-mente? 

- ¿Cáles son as túas expectativas respecto a esta asignatura, que     
   esperas que che poda aportar? 

  - ¿Sabes que é o ioga? 
  - ¿Coñeces a alguén que faga ioga? 
  - ¿Qué posturas (asanas) coñeces? 
  - Implicación do alumnado. 
  - Grado de satisfacción… 
 
 A remate do curso entregarase á dirección unha “memoria final de curso” será 
unha memoria avaliativa que tratará sobre a posta en marcha e desenvolvemento da 
materia, a avaliación do proceso, os resultados e as propostas de mellora, así como as 
observacións e conclusións. Incluirá tamén a programación desenvolvida da materia. 
 
     7.1. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 
  Dinámica de traballo  

- Ao comezo e ao final de cada clase se lle pasará ao alumnado un breve 
cuestionario onde reflectirán cal e o seu estado físico, mental e 
emocional. Deste modo preténdese traballar esa toma de conciencia 
coas sensacións e emocións propias e tamén coñecer as do resto dos 
compañeiros/as, xa que se lles invitará a compartilas co grupo, sempre 
que estén dispostos e sempre dende o respeto a súa intimidade. 
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- En xeral, en cada sesión estarán presentes unha parte de activación 
física, respiratoria, escoita interior (meditación) así como a relaxación. 
Cada día o foco pode estar máis presente nunha ou dúas desas partes, 
dependendo dos obxectivos da sesión.  

- Cada alumno/a terá un diario de clase no que se lle pedirá que exponga 
a súas reflexións tras cada sesión: os cambios no seu estado de ánimo, 
no seu estado físico, sensacións, emocións, pensamentos… 

 
 Sistema de avaliación 

- Non hai proba obxectiva escrita.  
- Cada dúas semanas se propondrá a entrega dunha reflexión escrita do 

traballado en clase ese mes e da súa posta en práctica.  
- Cada reflexión sen entregar terá unha nota de 0.  
- Cada reflexión entregada terá unha nota de 0 a 10.  
- O alumnado terá que entregar a metade das reflexións propostas pola 

profesora e traballadas en clase. 
- Considérase unha avaliación aprobada cando a nota sexa igual ou 

superior a 5.  
- O alumnado terá que atender á ortografía e á redacción: restase 0,1 por 

cada falta, ata un máximo de 1 puntos.  
 

Terase en consideración a participación en cada sesión, a asistencia a 
clase e o trato aos compañeiros/as e a profesora en cada unha das sesións, e 
se reflectiran no caderno do profesor. Valoraranse positivamente as conductas 
que favorezan o desenvolvemento dos contidos, tales como as preguntas na 
clase, o diálogo como forma de obtención de información, a axuda a aquellas 
persoas que o necesiten… Serán penalizadas en función da gravedade e 
solución aquelas faltas de respecto, interrupcións, faltas de asistencia 
reiteradas e non xustificadas. 

 
 Os logros dos alumnos mediranse, en cada caso, por medio de rúbricas que   
 garanticen a obxectividade das calificacións. 

       7.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

          Ao final do curso a profesora valorará se o alumnado é capaz de:  

 
- Valorar o desenvolvemento da conciencia corporal 
- Tomar conciencia do corpo 
- Coñecer as diferentes posturas de ioga 
- Realizar diferentes posturas de ioga  
- Experimentar e valorar os efectos (a nivel físico, mental e 

emocional) da práctica habitual das posturas de ioga. 
- Valorar a capacidade de relacionar a conciencia corporal coa 

conciencia emocional 
- Recoñecer as emocións 
- Ser consciente da respiración 
- Poñer en práctica os diferentes tipos de respiración en función da 

zoa que movilizan. 
- Valorar a importancia que xoga o bo uso da respiración, poidendo 

mellorar a concentración, dotando ao noso corpo de enerxía ou ao 
noso sistema nervioso de calma. 

- Utilizar e coñecer diferentes exercicios de respiración en función 
do efecto buscado no corpo ou no sistema nervioso 

- Aprender a relaxarse como forma de autorregulación emocional. 
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- Coñecer diferentes técnicas de relaxación, valorando a influencia 
e os efectos no noso benestar. 

- Experimentar o silencio interior e a escoita. 
- Coñecer e experimentar diferentes técnicas de meditación 

    7.3. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
- Cuestionario de auto-informe, CDE-SEC, que puntúa de 0 a 10 las 

competencias emocionales. Permitiranos centrar o programa nas 
necesidades emocionas detectadas no grupo.  

- Follas de rexistro 
- Libreta de rexistros anecdóticos 
- Diario de campo onde plasmar e expresar o vivido e observado en 

cada sesión. 
- Observación directa 
- Avaliación mediante a expresión oral 
- Autoavaliación 

 
    7.4. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
  

- Participa de forma activa en cada sesión dacordo cas actividades 
e exercicios propostos. 

- Mellora a sua actuación con respecto a o seu nivel inicial. 
- Recoñece e usa adecuadamente os termos e conceptos 

asociados aos contidos. 
- Coopera cos compañeiros do seu grupo para mellorar as súas 

propostas. 
- Realiza a secuencia do saúdo ao sol de forma autónoma como 

exercicio de activación física e de toma de conciencia do estado 
psicofísico ao comenzo da clase. 

- Recolle no seu diario as súas impresións antes e despoís de cada 
sesión. 

- Fortalece a musculatura ademáis de flexibilizar e mellorar a sua 
movilidade en columna, hombros e cadeiras. 

- Desenvolve a capacidade de autoafirmación e emponderamento a 
través do logro progresivo de posturas (asanas) máis exixentes. 

- Pon en práctica de maneira autónoma técnicas de respiración e 
de meditación. 

- Adopta unha actitude positiva e activa cara ao aprendizaxe de 
novos contidos 

- Describe verbalmente e por escrito sensacións, pensamentos ou 
emocións ao longo das clases. 

- Coñece as posibilidades que lle brinda a práctica habitual das 
técnicas aprendidas na mellora do seu benestar global. 

- Combina o movemento e a respiración de forma cómoda e fluida. 
- Presenta un plan de actividades corpo-mente axustado as súas 

necesidades.  
 
8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación 
que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado 
debe comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 
avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a 
facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 
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O grao mínimo de consecución para cada estándar de aprendizaxe descríbese nunha 
escala de 1 a 4 co seguinte significado: 

 1: En vías de adquisición. 

 2: Adquirido. 

 3: Avanzado. 

 4: Excelente. 

 Tomando como base os estándares de aprendizaxe establecidos pola LOMCE 
para EF, a asignatura “Actividades motrices de atención plena” incluiría os seguintes 
estándares de aprendizaxe: 
 

▪ Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como recurso de 
lecer activo, valorando os aspectos sociais e culturais que levan asociadas 
e as súas posibilidades profesionais futuras, e identificando os aspectos 
organizativos e os materiais necesarios. 

▪ Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade física que 
teñen efectos negativos para a saúde individual ou colectiva, e ante os 
fenómenos socioculturais relacionados coa corporalidade e os derivados 
das manifestacións deportivas. 

▪ Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados da propia 
actuación e da do grupo. 

▪ Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas especificacións 
técnicas. 

▪ Ten en conta o nivel de cansanzo como un elemento de risco na 
realización de actividades que requiren atención ou esforzo. 

▪ Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as 
actividades físico-deportivas. 

▪ Facilita a integración doutras persoas nas actividades de grupo, 
animando á súa participación e respectando as diferenzas. 

▪ Aplica criterios de procura de información que garantan o acceso a 
fontes actualizadas e rigurosas na materia. 

▪ Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, para a súa discusión ou a súa difusión. 

▪ Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das composicións 
ou montaxes artísticas expresivas. 

▪ Representa composicións ou montaxes de expresión corporal 
individuais ou colectivas, axustándose a unha intencionalidade de carácter 
estética ou expresiva. 

▪ Adapta as súas accións motoras ao sentido do proxecto artístico 
expresivo. 

▪ Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético nos 
programas de actividade física para a mellora da condición física e saúde. 

▪ Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e funcionais que 
promoven a saúde. 
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▪ Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de recuperación 
na actividade física. 

▪ Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición física dentro das 
marxes saudables, asumindo a responsabilidade da posta en práctica do 
seu programa de actividades. 

▪ Aplica os conceptos aprendidos sobre as características que deben 
cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable á elaboración de 
deseños de prácticas en función das súas características e dos seus 
intereses persoais. 

▪ Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas considerando as 
súas necesidades e motivacións, e como requisito previo para a 
planificación da súa mellora. 

▪ Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu programa de 
actividade. 

▪ Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade física, 
conxugando as variables de frecuencia, volume, intensidade e tipo de 
actividade. 

▪ Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que 
respondan aos seus intereses. 

▪ Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de 
actividade física, reorientando as actividades nos aspectos que non 
chegan ao esperado. 

▪ Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida 
activo e para cubrir as súas expectativas. 

 
 
 
9.  METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

A metodoloxía no ensino desta área ten que ser activa, para que tras unha introdución 
teórica, o alumnado sexa capaz de experimentar de xeito práctico os contidos que se 
van fornecendo ao longo do curso.  

As propostas da profesora favorecerán un enfoque competencial, así como a 
consecución, consolidación e integración dos estándares por parte do alumnado. 
Deste xeito, as accións de ensino-aprendizaxe terán un carácter eminentemente 
práctico e vivencial, asegurando o desenvolvemento das competencias clave a través 
da selección dos contidos así como de metodoloxías activas e contextualizadas. 

O uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta 
das tarefas e dos problemas potenciando a inclusión do alumnado.  

Nesta linea a profesora deseñará diferentes tipos de tarefas e secuencias adaptadas, 
ás formas e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, co obxecto de 
atender á diversidade na aula e personalizar os procesos de construción das 
aprendizaxes. Potenciarase o uso dunha variedade de materiais e recursos o máis 
ampla posible considerando especialmente a integración das tecnoloxías da 
información e da comunicación desenvolvidas nos últimos tempos. 



            Departamento de Educación Física / curso 2020-21 

IES "A Sangriña"                 
73 

Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base na descuberta guiada, a resolución 
de problemas, o traballo por retos e proxectos, e a cooperación, tendo presente o 
desenvolvemento da creatividade do alumnado.  

Por último, deberá procurarse a implicación das familias como un factor clave para 
facer dos alumnos e das alumnas auténticos suxeitos activos dunha xestión cada vez 
máis autónoma e comprometida da súa saúde, mediante a adquisición de hábitos de 
vida saudables.  

 
 9.1. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 
 
        Éstas incluirán dinámicas como: 

- Escoitar e preguntar. 
- Propoñer, invitar, vivenciar e autorregularse, nunca deben forzar, insistir 

para evitar lesións 
- Indagar e reflexionar 
- Utilización de cuestionarios, inventario de auto-observación: ¿cómo 

estou? corpo (sensacións), cabeza (cerebro-pensamento), corazón 
(emocións) 

- Música 
- Uso de materiais didácticos: fichas, apuntes, artigos, libros, videos, 

power points... 
- Visionado de películas e documentais 
- Audios de exercicios de relaxación e visualización. 
- Traballar o tratamento da búsqueda de información para a elaboración 
   de traballos individuais, parellas ou grupos. 
- Diario persoal. 
- Valoración periódica do aprendido e da utilización e práctica no día a día 

buscando a autonomía personal no uso das distintas técnicas. 
- Coordinación e colaboración cos titores e profesorado para coñecer as 
   necesidades individuais dos alumnos e alumnas.  
- Promoverase a toma de conciencia do alumnado na súa propia 
   aprendizaxe. 

 
 9.2. RECURSOS:  
 

- Materiais: Esterillas antideslizantes, mantas e coxins, telas, libreta, 
diario, folios, aparato de música, reproductor de Dvd, ordenador, 
pantalla ou TV. 

- Espazos: Os lugares onde se levará a cabo a asignatura serán o 
ximnasio do IES e/ou o salón de actos, así como, o xardín ou o patio 
exterior, se o tempo o permite. 

- Humanos: Colaboración con outros profesores/as, coas familias e coa 
dirección do centro. 

 
10. CONCLUSIÓN 
 
 Esta proposta pretende enriquecer á E.F. ampliando as súas posibilidades coa 
tradición do ioga. Deste modo integramos os beneficios do moderno e do antiguo, 
introducindo aspectos novedosos no noso sistema educativo, pero tamén cubrindo 
unha necesidade no noso alumnado neste momento da súa vida. 
Consideramos que a sociedade demándanos accións nesta dirección e é o noso deber 
empezar a tomar partido para paliar esas novas exixencias. 
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