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Introdución 

A crise sanitaria causada pola pandemia a COVID-19 alterou a vida de millóns de persoas de todo o 
mundo, afectou a todos os ámbitos e xerou retos que debemos superar. O ámbito educativo é un dos que máis 
está a sufrir as consecuencias: centros de ensinanza pechados, acentuación da fenda social existente, unha 
crise de aprendizaxe xeneralizada, transición exprés dunha ensinanza presencial a unha dixital, incerteza nos 
procesos do sistema educativo... Durante o estado de alarma, cada centro educativo, seguindo as instrucións 
e normativas dos organismos competentes, actuou de maneira diferente. Tal é a preocupación que, dende 
finais do curso 2019-2020, estámonos a cuestionar como debería ser a volta ás aulas en 2020-2021. As 
instrucións recibidas por parte das administracións foron modificadas varias veces neste período de 
preparación de curso, co conseguinte desconcerto e esforzo engadido á hora de establecer novas liñas de 
actuación.  

Unha das primeiras medidas da “desescalada” tiveron que ver coa actividade física da poboación 
infantil e a práctica físico-deportiva para toda a cidadanía. O Goberno consideraba que, permitindo a actividade 
física, incidía en algo esencial para a saúde dea poboación, considerando a inactividade física como un 
problema de saúde pública. Nesta liña, a materia que xera hábitos relacionados cos estilos de vida activos, 
ensina a adecuada realización da práctica físico-deportiva  e fomenta a súa adherencia cobra unha vital 
importancia na volta aos centros. 

Na materia de Educación Física (EF) partimos da premisa de que as clases non serán coma antes, pero 
unha adecuada planificación, contemplando as medidas preventivas e de hixiene, pode facer que a “nova 
normalidade” sexa o máis segura posible, tanto para o alumnado como para o persoal docente da materia.  

Como resultado destes últimos meses, o sentido de confianza, pertenza e esperanza da xuventude 
viuse profundamente afectada. Parte do alumnado puido experimentar problemas físicos e psicolóxicos, 
traumas debidos á enfermidade, inseguridade alimentaria, illamento social, discriminación, ansiedade, 
depresión e incluso perda. É este o contexto dende o que debemos reflexionar para planificar o curso 2020-
2021 nos centros educativos, de acordo ás necesidades que presenta o alumnado. O Ministerio de Educación 
y Formación Profesional sinala que “a experiencia deste curso confirmou a importancia do ensino presencial 
para o desenvolvemento habitual das tarefas educativas e formativas, polo que as Administracións educativas 
realizarán todos os esforzos necesarios para asegurar a modalidade presencial en todas as ensinanzas, niveis e 
etapas educativas” (Conferencia Sectorial de Educación, 10/06/2020). 

As medidas de prevención, hixiene e desinfección cobrarán unha gran importancia na programación e 
desenvolvemento da actividade docente, e haberá que atender ás obrigas a este respecto ditadas polo Estado, 
a Comunidade Autónoma galega e incluso as emanadas de posibles ordenanzas ou restricións preventivas 
aplicadas ao concello de Noia.  

A decisión final sobre os protocolos para preservar a seguridade do alumnado, axustándose ao que 
sinala a normativa ou ampliándoo dentro da legalidade, depende de cada un dos centros e, polo tanto, 
corresponderá establecelos ás direccións dos mesmos e o resto do profesorado deberemos asumilos e facelos 
cumprir tanto nas horas de dedicación ao centro como á hora de elaborar as programacións específicas das 
materias que impartimos.  

No que respecta á EF, o complexo contexto que rodea a esta materia e que difire do resto (espazos, 
actividades, movemento, interacción, materiais e equipamentos) fai necesario que se xeren procesos e 
procedementos específicos que aseguren o benestar do alumnado e do persoal docente, minimizando os 
riscos. 

Pretendemos tamén poñer en valor a materia de EF pola súa relación coa saúde e os hábitos de vida, 
ofrecendo unha oportunidade de aprendizaxe para o alumnado que necesita socializarse de novo e adaptarse 
despois do entorno de aprendizaxe online que vivimos. Intentaremos traballar a promoción e coidado da saúde 
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durante o tempo de clase, así como antes, durante y despois do horario escolar, xerando hábitos saudables e 
adherencia ao exercicio. 

Máis alá da necesidade de aumentar os niveis de actividade física na poboación infantil e xuvenil, non 
debemos esquecer que a EF de Calidade é un dereito fundamental que reporta beneficios para as persoas, as 
familias, as comunidades e a sociedade en xeral; desempeña un papel importante no desenvolvemento dos 
coñecementos básicos sobre a actividade física, o benestar e as capacidades físicas; mellora a saúde mental e 
as capacidades psicolóxicas; acrecenta as capacidades sociais; contribúe á prevención e á rehabilitación dos 
que corren o risco de caer en adiccións, delincuencia, explotación ou pobreza; pode reportar importantes 
beneficios nos planos da saúde, social e económico. En definitiva, a EF é fundamental para o desenvolvemento 
integral do alumnado. Por iso, debemos garantir que se imparta de forma segura e responsable, para o persoal 
docente e o alumnado, asegurando así que adquiran as competencias clave e lles aporte as habilidades e 
oportunidades de promoción da saúde e benestar, tan importantes durante estes tempos incertos e difíciles.  

Para a elaboración das programacións didácticas do departamento de Educación Física seguiremos as 
Instrucións do 30 de xullo de 2020, ditadas pola da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, 
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación 
infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

Así mesmo, a presente programación didáctica do Departamento de Educación Física, basearase no 
seguinte marco lexislativo: 

- A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou a Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de desenvolver medidas encamiñadas 
cara a un sistema educativo de calidade que garanta a equidade, a igualdade de oportunidades, a 
atención a diversidade e que posibilite que cada alumno e cada alumna desenvolva ao máximo as súas 
potencialidades. 

- O currículo na Comunidade Autónoma de Galicia para as etapas educativas que nos atangue está 
establecido no 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. 

- Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria (Decreto 324/1996, do 26 de xullo, DOG 
09-08-96), Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do ROC, 
Orde do 28 de xuño de 2010 que a modifica parcialmente. 

-  Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros 
docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, modificada pola 
Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa pola que se establece a incorporación gradual do alumnado para o curso 2020/21 
nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Orde 365/2020, do 22 de abril, do Ministerio de Educación e Formación Profesional, pola que se 
establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019/2020 e o inicio 
do curso 2020/2021, determina que as administracións educativas poderán autorizar para todo ou 
parte do curso 2020/2021 unha organización curricular excepcional, que garanta a consolidación, 
adquisición, reforzo ou  apoio das aprendizaxes afectadas pola situación do terceiro trimestre do 
presente curso, por parte de todo o alumnado. 

- As Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, 
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, que determinan as liñas para a preparación 
do curso 2020/2021 co obxecto de que os centros e o profesorado organicen plans de recuperación e 
adaptación do currículo e das actividades educativas para o curso 2020/2021, coa finalidade de 
permitir o avance de todo o alumnado e especialmente do que ten mais dificultades. 
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- A Orde EFP/561/2020, do 20 de xuño, pola que se publican acordos da Conferencia Sectorial de 
Educación, para o inicio e o desenvolvemento do curso 2020/2021 establece que as administracións 
educativas adoptarán as medidas que correspondan para dar resposta a posibles alteracións das 
actividades lectivas presenciais. 

- O Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 
para o curso 2020/2021, establece as medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben 
adoptarse no inicio do desenvolvemento do curso escolar 2020/2021, tanto polo persoal docente e 
non docente como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo 
posible o risco de contaxio por COVID-19. 

- Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde 
pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (DOG nº 174 bis 
do 28-08-2020) e a 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 

- Organización e funcionamento no IES Campo de San Alberto Covid-19    
 
Consecuentemente, tendo en conta a excepcionalidade do terceiro trimestre do curso escolar 2019/2020, 

así como a posibilidade de que se produza a necesidade de alternar determinados períodos de docencia 
presencial con outros de docencia non presencial durante o curso 2020/2021, faise imprescindible establecer 
adaptacións no marco da organización do currículo, da metodoloxía didáctica e da autonomía organizativa e 
pedagóxica dos centros docentes e o seu profesorado. Teremos que adoptar as medidas necesarias de atención 
a diversidade orientadas a responder a necesidades educativas concretas do alumnado e a consecución dos 
resultados de aprendizaxe vinculados as aprendizaxes imprescindibles, así como aqueles aprendizaxes que a 
situación excepcional do curso 2019/2020 lles dificultou adquirir. 

 

1. Programa de acollida 
Co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva 

presencial durante o curso 2019/2020, o equipo directivo elaborara un Programa de acollida que será 
presentado ao Consello Escolar do centro e que se desenvolverá nas dúas primeiras semanas do curso, coa 
organización de actividades globalizadas que informará entre outros dos seguintes aspectos: 

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro. 
b) Actuacións de prevención, hixiene e protección. 
c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do profesorado e do alumnado necesaria para 

o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial. 
d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de acollida 

e cohesión. 
O departamento de Educación Física, debido á especificidade da materia coa utilización de espazos 

distintos e materiais e actividades propias, con características diferentes procedemos a establecer un protocolo 
de actuación propio, que se expón no punto seguinte. 

2. Protocolo COVID19 na área de Educación Física 
Imos a tratar de establecer un protocolo de actuación na área de Educación Física en todos os aspectos 

que nos atinxe de maneira exclusiva, atendendo ao establecido no Protocolo de Adaptación ao Contexto da 
COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/2021 no seu punto 16, 
Consideracións especiais doutro tipo de aulas: 

16.5. No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/system/files/u95/RESUMO_ORG_COVID.pdf
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exterior, de maneira individual, a más 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/as e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de 
mans. Coidarse especialmente o uso da máscara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación 
reducida. 

2.1 DISTANCIA FÍSICA. 

 As actividades deportivas garantirán en todo momento, o distanciamento de 1,5-2 m entre o propio 
alumnado e o profesorado. Evitaranse polo tanto as actividades que supoñan contacto físico estreito. 

 A distancia de seguridade verase ampliada en función da intensidade do exercicio a realizar, tendo en 
conta, con carácter xeral o seguinte:  
- No caso de camiñar rápido a distancia de seguridade aumenta a uns 5 metros. 
- No caso de correr a distancia de seguridade aumenta a uns 10 metros. 
- No caso de andar en bicicleta a distancia de seguridade aumenta a uns 20 – 30 metros. 

 Evitarase, na medida do posible, camiñar ou correr en liña facéndoo en paralelo ou en diagonal. 
 

2.2 LIMPEZA DE MANS E USO DA MÁSCARA. 

 Débese facer una correcta hixiene de mans antes e despois da realización de actividade física e aquelas 
veces nas que sexa necesario. 

 A primeira desinfeccións de mans realizarase ao acceder á instalación. 
 Deberán acceder á instalación, esperar á información do profesorado e abandonar á instalación coa 

máscara posta. 
 Con carácter xeral nas actividades lectivas en recintos pechados será obrigatorio o uso de máscara, 

malia, dadas as características das actividades físicas e deportivas e primando a saúde fisiolóxica e 
psicolóxica do alumnado, evitando así situacións de hipoxia ou falta de adaptación cardiorespiratoria 
ás esixencias físicas, poderán levarse a cabo actividades onde non sexa obrigatorio o uso da máscara, 
aumentando a distancia de seguridade en función da intensidade do exercicio. Tampouco será 
imprescindible o seu uso no caso de exercicio de deporte individual ao aire libre, así como nos supostos 
de forza maior ou situación de necesidade ou cando, pola propia natureza das actividades, o uso da 
máscara resulte incompatible, sempre respectando ás indicacións das autoridades sanitarias. Será o 
profesorado o que determine estes casos especiais onde non sexa obrigatorio o uso da máscara. 

 

2.3 ESPAZOS. 

 O uso das instalacións deportivas deberá ser sempre autorizada e supervisada polo profesorado 
responsable nese momento do grupo, debendo acceder á instalación ou agardar ás indicacións do 
profesorado respectando unha distancia interpersoal. 

 Tal como establecen as recomendacións sanitarias, darase prioridade, sempre que as condicións 
meteorolóxicas o permitan, ao uso de espazos exteriores ao aire libre, tanto fóra como dentro do 
centro (pistas polideportivas exteriores, patios, zonas verdes, instalacións públicas e parques próximos, 
rutas de sendeirismo...). Para cumprir cos protocolos de información e permisos para a saída do centro 
solicitarase que estas propostas sexan aprobadas polo Consello Escolar e polos responsables do 
alumnado (nais, pais, titores). Achégase como anexo I a esta programación.  

 As portas tanto do ximnasio como do pavillón permanecerán abertas, se o tempo o permite, durante 
a maior parte das sesións. Cando non sexa así, levarase a cabo unha correcta ventilación de dita 
instalación. 

 Utilizaremos as tres portas do ximnasio para acceder a el así como para abandonalo ao finalizar a 
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sesión. Pensamos que non é preciso facer itinerarios porque tentaremos que non coincida a entrada 
dun grupo coa saída de outro. Isto conseguirase saído cinco minutos antes no caso de ter dúas sesións 
consecutivas sen recreo entre unha e outra.  

 Establecerase a norma de circular pola dereita para afastarse o máximo posible en caso de 
cruzamentos. 

 Nas portas de acceso colocaranse alfombras desinfectantes polas que deberá pasar todo o alumnado. 
Tamén se poñerán: botes de xel hidroalcólico para a desinfeccións de mans á entrada, contedor con 
bolsa, tapa e pedal, e papel secante. 

 O uso dos vestiarios restrínxese  8 alumnos no vestiario masculino e 8 alumnas no vestiario feminino, 
facendo dúas quendas de 5 minutos en caso de ser necesario. Pódese facer uso simultáneo de 6 duchas 
en ámbolos dous vestiarios.  

 Unha vez se saia dos vestiarios iremos ao ximnasio mantendo a distancia recomendada e o uso das 
mascaras. 

 Sinalizaranse áreas para que o alumnado poida depositar as mochilas e chaquetas sen que estas entren 
en contacto, e que no proceso poidan facelo de maneira ordenada evitando aglomeracións. 

 O alumnado usará o aseo cas restricións marcadas neles.  
 Na sala onde se garda o material só poderá acceder o profesorado así como no departamento de E.F. 
 Cando utilicemos o pavillón polideportivo municipal cumpriremos o protocolo e os aforos que 

estableza o concello. No caso de non ter, estableceremos os mesmos criterios que na utilización do 
ximnasio. 
 

2.4 MATERIAIS. 

 Cada alumno/a virá ás clases de Educación Física provisto/a da indumentaria e calzado axeitados para 
a práctica de exercicio físico, e traerá a súa propia botella de auga. Recoméndase que o día que hai 
EF o alumnado veña equipado desde casa coa roupa adecuada para así minimizar o uso dos vestiarios 

 Muda, útiles de aseo e máscara de reposto, opcional é recomendable. Poderán utilizar os vestiarios 
nas condicións antes descritas. 

 Nas reunións do departamento ao comezo de curso, decidirase adquirir (tanto polo departamento 
como polo propio alumnado, no caso de materiais económico e sinxelos de transportar) material para 
actividades físicas e deportes nos que se poida cumprir o mellor posible o distanciamento e demais 
normas para evitar contaxios. Mercarase material de xogos ou deportes de raqueta de diversos tipos, 
material de actividades físicas ou deportes que poidan ter participación individual en entorno estable 
como atletismo, material necesario que nos permita a práctica de elementos técnicos individuais nos 
deportes colectivos como suficientes balóns de baloncesto, voleibol, fútbol sala... Tamén se estudará a 
posibilidade de mercar material para iniciarse noutros deportes que tradicionalmente non se imparten 
na materia de Educación Física (golf, croquet...etc) 

 Incrementarase a dotación daquel material do que o departamento xa dispón, en función do número 
de alumnos, tales como “esterillas” ou colchóns para a práctica de actividades ximnásticas e material 
para o acondicionamento físico en xeral. 

 Nalgúns casos poderá ser o propio alumnado o que cree os propios materiais para E.F. 
 O alumnado deberá traer un pano para limpar ou material que empregue e unha bolsa específica 

para gardalo, tanto antes como despois da súa utilización. A desinfección levarase a cabo cos produtos 
que porá a disposición o centro. 

 Na medida do posible procurarase non compartir materiais, sen embargo para determinadas 
actividades poderá haber un móbil que sexa tocado alternativamente polo alumnado, como no caso 
do voleibol, pero coa desinfeccións de mans ao inicio da sesión minimizaremos o risco de contaxios. 
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 No caso de compartir obxectos, extremaranse as medidas de hixiene e prevención (hixiene de mans, 
evitar tocarse nariz, ollos e boca…). 

 Priorizarase o uso de material que sexa máis sinxelo desinfectar. 
 Na medida do posible, coordinarémonos co persoal responsable de limpeza do centro en canto aos 

horarios de uso dos espazos, equipamentos e materiais para favorecer a súa correcta desinfección. 
 Adoptaranse medidas para evitar o contacto con superficies que poidan estar contaminadas (por 

exemplo: manter as portas abertas para evitar contacto con pomos, establecer delimitacións de paso 
para evitar tocar varandas, etc.). 
 

2.5 AGRUPAMENTOS. 

 Procurarase fomentar a formación de grupos “estables” á hora de agrupar aos alumnos/as (parellas, 
cuartetos, sextetos…), sendo conscientes da dificultade que supón a propia idiosincrasia desta materia. 

 Intentarase que ditos grupos “estables” sexan os mesmos á hora de aseo persoal ao final das clases. 
Flexibilizarase a duración das sesións (por exemplo:  diminuír 5 minutos a sesión, para favorecer o 
cumprimento das medidas de hixiene persoal e desinfección do material, así como, a ventilación dunha 
instalación pechada, no seu caso). 

 O traballo individual, nun principio se a situación sanitaria non muda, é o máis idóneo, xa que permite 
que o alumnado realice as actividades de forma independente ao resto, sen que exista interacción nin 
as accións estean subordinadas ni condicionadas polas do resto dos seus compañeiros/as. 

 Crearanse subgrupos sempre que se delimite el espazo (que as realizacións dun grupo non interfiran 
as doutro para evitar reducións drásticas da distancia ou incluso colisións). 

 Na realización das actividades, as formacións “xeométricas” (círculos, semicírculos, filas, cadrados...) 
estarían moi indicadas dentro das circunstancias nas que nos atopamos.  

 As formacións dispersas poderían usarse, delimitando ben o espazo individual de cada participante, 
co fin de non interferir nas traxectorias alleas. 

 A disposición do grupo ao inicio das clases será en forma de U (ou similar), mantendo a distancia de 
seguridade entre participantes. 

 En dita formación en U, tentarase que manteñan o mesmo lugar ao longo do curso, de forma que os 
alumnos/as acudan ao mesmo de forma ordenada e organizada, establecendo premisas como ir 
camiñando, sen correr, por exemplo.  

 Tanto para a recollida do material, saída da instalación, como para acceder aos vestiarios (de ser o 
caso) realizaranse filas respectando as distancias. 

 Utilizaranse sinais acústicas ou visuais que permitan ao alumnado establecer un código co docente 
para o inicio e cese da actividade.  

 A propia estrutura da sesión á que aludimos, invita a que a posición idónea do docente sexa externa 
ao grupo (focal) para retroalimentar a práctica educativa e avaliar. Esporadicamente e a certa distancia, 
sempre evitando colisións, poderase entrar a dar informacións de todo tipo e de forma individualizada 
a cada alumno/a, evitando o contacto físico e diminuíndo o tempo da explicación (non recomendable 
máis de 15 segundos). 
 

2.6 ENSINANZA SEMIPRESENCIAL. 

Os grupos que, por razóns de seguridade sanitaria, sexa preciso desdobrar a súa actividade lectiva 
presencial en distintas quendas, a carga horaria verase compensada con  actividades ou tarefas “on line”, nas 
que se seleccionarán aprendizaxes que o alumnado poida realizar de forma autónoma. Estas tarefas estarán 
expostas e explicadas nos cursos correspondentes, na aula virtual do centro. 
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2.7 CARACTERÍSTICAS DAS ACTIVIDADES. 

Durante estes meses de confinamento, o profesorado de Educación Física conseguiu “reinventarse” 
creando novos recursos de ensino-aprendizaxe para que o alumnado cursara desde casa unha educación física 
de calidade, promovendo a actividade física e compensando os comportamentos sedentarios do confinamento 
(inactividade física, malos hábitos alimentarios, aumento de peso, maior tempo fronte a pantallas, cambios no 
estado de ánimo, risco de enfermidades derivadas do sedentarismo…). 

A falta de presencia, de acción e de relación con outros/as, características fundamentais da nosa 
materia, fixo que moitos dos obxectivos da Educación Física non se puideran conseguir. 

Ante esta situación, este Departamento de Educación Física, quere facer fincapé na importancia que 
debe ter a Educación Física en no escenario post COVID-19 dentro do sistema educativo como ferramenta para 
promover un estilo de vida activo co fin de previr o desastre para a saúde pública que suporán os baixos niveis 
de actividade física dos/as menores e as xa inevitables consecuencias do sedentarismo. 

Esta proposta didáctica suporá unha adaptación e flexibilización da programación da materia, buscando 
os obxectivos esenciais e aprendizaxes imprescindibles para o alumnado, con actividades e tarefas que primen 
a SEGURIDADE, PROMOCIÓN E PROTECCIÓN DA SAÚDE tanto individual como colectiva. 

Este novo panorama nos que nos atopamos, suporá un cambio que afecta a todos os elementos do 
proceso de ensino-aprendizaxe (espazos, materiais, metodoloxía...) para GARANTIR A SEGURIDADE, 
PROMOCIÓN E PROTECCIÓN DA SAÚDE DE ALUMNADO E PROFESORADO. 

A materia de Educación Física ten la vantaxe de ter un currículo aberto e flexible que permite utilizar 
diferentes medios sen prexuízo de poder alcanzar os obxectivos previstos da materia. Nese sentido, e con 
carácter xeral, as actividades que se priorizarán son as seguintes:  

- Actividades individuais de condición física e saúde (tonificación, flexibilidade, resistencia, Ioga, 
Pilates, Zumba, técnicas de respiración e relaxación, etc). 

- Actividades de ritmo e expresión corporal (técnicas de danza, creación de coreografías, mimo, etc). 
- Xogos e deportes individuais (malabares, bádminton, atletismo, etc). 
- Adaptaranse as regras de xogo e deportes colectivos de tal maneira que se controle mellor o 

achegamento físico entre o alumando (intentaremos facer partícipe aos alumnos e alumnas de 
ditas modificacións). 

- Actividades físicas no medio natural. 
- Nutrición, hixiene postural, primeiros auxilios, etc. 
- Iranse decidindo, a medida que avanza o curso, contidos que se poidan impartir, sen que con elo 

se limite a riqueza da nosa área e poder contribuír de maneira efectiva a inculcar estes hábitos 
saudables no alumnado. 

- Por outra banda, instarase ao alumnado que fóra do horario lectivo leven a cabo unha vida activa 
e que adopten medidas para a prevención dos contaxios tales como o uso preferente das escaleiras 
fronte a ascensor, a utilización das opcións de mobilidade que garantan a distancia interpersoal, 
como o transporte activo (andando, en bicicleta, patíns, monopatín, patinete...) fronte o transporte 
colectivo (autobús...).  

2.8 ORGANIZACIÓN DOS HORARIOS 

Respecto aos horarios, debemos ter en conta que os traslados para o uso de espazos ao aire libre ou 
adecuados para o desenvolvemento das sesións de Educación Física levarán o consumo de tempo destas. 
Ademais, as propias medidas de hixiene e seguridade tamén restarán tempo efectivo ás sesións de EF. Estas 
situacións poden supoñer que o tempo efectivo de sesión non sexa suficiente para o desenvolvemento dunha 
Educación Física de calidade. Por iso este curso solicitouse que as dúas sesións de Educación Física se 
concentren nunha de dúas horas para cumprir cos protocolos e poder ter un tempo axeitado de actividade. 
Aínda que pedagoxicamente consideramos que é mellor dispor de dúas sesións semanais, como mínimo, de 
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actividade física este curso damos máis importancia ao cumprimento dos protocolos para manter os espazos 
seguros e saudables.  

Outras opcións que se poden ter en conta á hora de confeccionar os horarios son: 
• Situar as sesións ao final da xornada lectiva para evitar o uso  masificado de baños e vestiarios, 
dando a posibilidade de facelo no seu domicilio ou evitando aglomeracións os que fagan uso de 
transporte público. 
• Situar sesións xunto ao horario de recreo. 
• Flexibilizar o final ou o inicio das sesións (por exemplo:  diminuír 5 minutos a sesión, para favorecer 
o cumprimento das medidas de hixiene persoal e desinfección do material, así como, a ventilación 
dunha instalación pechada, no seu caso.) 
• Evitar a coincidencia, sempre que sexa posible, de dous grupos con E.F. á mesma hora. 

 

3. Avaliación inicial 

Tal como establecen as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 

académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, 

a avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso comprenderá as 

seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de 

atención educativa: 

3.1 ANÁLISE DOS INFORMES DE AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADOS DO CURSO ANTERIOR. 

O profesorado do departamento de E.F. do IES Campo de San Alberto é o mesmo que o curso anterior 

polo que ten un bo coñecemento do alumnado. Ademais á hora de elección de grupos a impartir por cada 

profesor seguiuse o criterio de continuar cos mesmos do ano pasado, así o profesor que impartía clases en 1º 

ESO este curso farao en 2º ESO... tendo así o mesmo alumnado agás o que chegue novo ao centro. Será con 

estes alumnos cos que se terá especial atención nas dúas primeiras semanas do curso.  

A partir dos informes individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial, reforzaranse os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do 

curso anterior, os cales serán previamente determinados polos equipos docentes e departamentos didácticos, 

co fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Todo o alumnado que repite no centro ten superada a materia de E.F. e o alumnado de nova 

incorporación tamén polo que non temos alumnado coa materia de E.F. pendente. 

3.2 DETECCIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS 

Tal como establecen as Instrucións do 30 de xullo 2020, no seu punto 3.7:   

Para a elaboración das PD e seguindo as directrices establecidas na CCP, consideraranse os seguintes 

criterios: 

- Incorporación das aprendizaxes non adquiridas na programación do novo curso escolar. Recoméndase 
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o seu desenvolvemento dende un enfoque competencial e a través de propostas metodolóxicas activas 

e axustadas as necesidades concretas do alumnado e grupo e que fomenten a colaboración e a 

participación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe. 

Para a detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así como a súa 

correspondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes competencias clave expoñemos a 

continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles modificadas o ano pasado por 

curso, seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (En vermello o considerado imprescindible o curso 2019-20): 

1º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

4. Recoñecer os factores que interveñen na ac-
ción motriz e os mecanismos de control da in-
tensidade da actividade física, aplicándoos á 
propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes 
actividades físicodeportivas e artístico-expresivas traballadas no curso. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedementos para auto avaliar os factores da con-
dición física.  
4.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consi-
deradas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen 
efectos negativos para a saúde. 

5. Desenvolver as capacidades físicas de 
acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, mostrando unha actitude de 
auto esixencia no seu esforzo. 

5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas 
como medio de prevención de lesións.  
5.4. 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. 

9. Controlar as dificultades e os riscos durante a 
súa participación en actividades físico-deporti-
vas e artísticoexpresivas, analizando as caracte-
rísticas das mesmas e as interaccións motrices 
que levan, e adoptando medidas preventivas e 
de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresi-
vas propostas que poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os 
demais.  
9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades de-
senvolvidas durante o curso, tendo especial coidado con aquelas que se realizan 
nunha contorna non estable. 

10. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación no proceso de aprendizaxe, para 
buscar, analizar e seleccionar información rele-
vante, elaborando documentos propios, e fa-
cendo exposicións e argumentacións dos mes-
mos. 

10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar docu-
mentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), como resultado 
do proceso de procura, análise e selección de información relevante.  
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto so-
cial, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tec-
nolóxicos. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades 
físico-deportivas como formas de lecer activo e 
de utilización responsable da contorna. 

8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co tratamento 
do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social 
actual. 

 

 2º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

4. Recoñecer os factores que interveñen na ac-
ción motriz e os mecanismos de control da in-
tensidade da actividade física, aplicándoos á 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferen-
tes actividades físicodeportivas e artístico-expresivas traballadas no curso. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedementos para auto avaliar os factores da 
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propia práctica e relacionándoos coa saúde. condición física.  
4.6. 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. 

5. Desenvolver as capacidades físicas de 
acordo coas posibilidades persoais e dentro 
das marxes da saúde, mostrando unha actitude 
de auto esixencia no seu esforzo. 

5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físi-
cas como medio de prevención de lesións.  
5.4. 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. 

9. Controlar as dificultades e os riscos durante 
a súa participación en actividades físico-depor-
tivas e artísticoexpresivas, analizando as ca-
racterísticas das mesmas e as interaccións mo-
trices que levan, e adoptando medidas preven-
tivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-ex-
presivas propostas que poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou 
para os demais.  
9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades de-
senvolvidas durante o curso, tendo especial coidado con aquelas que se realizan 
nunha contorna non estable. 

10. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación no proceso de aprendizaxe, 
para buscar, analizar e seleccionar información 
relevante, elaborando documentos propios, e 
facendo exposicións e argumentacións dos 
mesmos. 

10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar do-
cumentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), como resul-
tado do proceso de procura, análise e selección de información relevante.  
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto 
social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades 
físico-deportivas como formas de lecer activo e 
de utilización responsable da contorna. 

8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co trata-
mento do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no con-
texto social actual. 

 

3º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

4. Recoñecer os factores que interveñen na ac-
ción motriz e os mecanismos de control da in-
tensidade da actividade física, aplicándoos á 
propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes 
actividades físicodeportivas e artístico-expresivas traballadas no curso. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedementos para auto avaliar os factores da condi-
ción física.  
4.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser conside-
radas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efec-
tos negativos para a saúde. 

5. Desenvolver as capacidades físicas de 
acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, mostrando unha actitude de 
auto esixencia no seu esforzo. 

5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas 
como medio de prevención de lesións.  
5.4. 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. 

9. Controlar as dificultades e os riscos durante a 
súa participación en actividades físico-deporti-
vas e artísticoexpresivas, analizando as caracte-
rísticas das mesmas e as interaccións motrices 
que levan, e adoptando medidas preventivas e 
de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresi-
vas propostas que poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os de-
mais.  
9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desen-
volvidas durante o curso, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha 
contorna non estable. 

10. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación no proceso de aprendizaxe, para 
buscar, analizar e seleccionar información rele-
vante, elaborando documentos propios, e fa-
cendo exposicións e argumentacións dos mes-
mos. 

10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar docu-
mentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), como resultado do 
proceso de procura, análise e selección de información relevante.  
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxi-
cos. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades 
físico-deportivas como formas de lecer activo e 
de utilización responsable da contorna. 

8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co tratamento do 
corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social ac-
tual. 

 

4º ESO 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

4. Recoñecer os factores que interveñen na acción 
motriz e os mecanismos de control da intensidade 
da actividade física, aplicándoos á propia práctica e 
relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferen-
tes actividades físicodeportivas e artístico-expresivas traballadas no curso. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedementos para auto avaliar os factores da 
condición física.  
4.6. 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. 

5. Desenvolver as capacidades físicas de acordo 
coas posibilidades persoais e dentro das marxes 
da saúde, mostrando unha actitude de auto esixen-
cia no seu esforzo. 

5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físi-
cas como medio de prevención de lesións.  
5.4. 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. 

9. Controlar as dificultades e os riscos durante a 
súa participación en actividades físico-deportivas e 
artísticoexpresivas, analizando as características 
das mesmas e as interaccións motrices que levan, 
e adoptando medidas preventivas e de seguridade 
no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-ex-
presivas propostas que poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou 
para os demais.  
9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades de-
senvolvidas durante o curso, tendo especial coidado con aquelas que se realizan 
nunha contorna non estable. 

10. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Co-
municación no proceso de aprendizaxe, para bus-
car, analizar e seleccionar información relevante, 
elaborando documentos propios, e facendo exposi-
cións e argumentacións dos mesmos. 

10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar do-
cumentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), como resul-
tado do proceso de procura, análise e selección de información relevante.  
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto 
social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades fí-
sico-deportivas como formas de lecer activo e de 
utilización responsable da contorna. 

8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co trata-
mento do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no con-
texto social actual. 

 

1º BACHARELATO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

4. Recoñecer os factores que interveñen na ac-
ción motriz e os mecanismos de control da in-
tensidade da actividade física, aplicándoos á 
propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes 
actividades físicodeportivas e artístico-expresivas traballadas no curso. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedementos para auto avaliar os factores da condi-
ción física.  
4.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser conside-
radas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efec-
tos negativos para a saúde. 

5. Desenvolver as capacidades físicas de 
acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, mostrando unha actitude de 
auto esixencia no seu esforzo. 

5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas 
como medio de prevención de lesións.  
5.4. 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. 

9. Controlar as dificultades e os riscos durante a 
súa participación en actividades físico-deporti-
vas e artísticoexpresivas, analizando as caracte-
rísticas das mesmas e as interaccións motrices 
que levan, e adoptando medidas preventivas e 
de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresi-
vas propostas que poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os de-
mais.  
9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desen-
volvidas durante o curso, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha 
contorna non estable. 

10. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación no proceso de aprendizaxe, para 
buscar, analizar e seleccionar información rele-
vante, elaborando documentos propios, e fa-
cendo exposicións e argumentacións dos mes-
mos. 

10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar docu-
mentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), como resultado do 
proceso de procura, análise e selección de información relevante.  
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxi-
cos. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades 8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co tratamento do 
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físico-deportivas como formas de lecer activo e 
de utilización responsable da contorna. 

corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social ac-
tual. 

 

Reflectimos a continuación os bloques de contidos impartidos, xa foran de xeito presencial ou 

virtualmente, e os bloques de contidos non impartidos no curso 2019-20. Estes informes foron emitidos en base 

á Orde EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-

19 e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
1º ESO 
 

MATERIA BLOQUES DE CONTIDOS 
IMPARTIDOS 

BLOQUES DE CONTIDOS NON IMPARTIDOS 

Educación 
Física 

 Iniciación á expresión corporal 
Actividades ximnásticas básicas 
A Escalada-Actividades de repaso 

 Actividades no medio non estable- 
Sendeirismo 

 
2º ESO 
 

MATERIA / 
MÓDULO 

BLOQUES DE CONTIDOS 
IMPARTIDOS BLOQUES DE CONTIDOS NON IMPARTIDOS 

Educación Física 

Bloque 1: Actividade física e 
saúde; 

Bloque 2: Actividades físicas 
artístico - expresivas 

Bloque 1. Actividades físico deportivas 
individuais no medio estable: Escalada e 
habilidades ximnásticas básicas.  

Bloque 3: Xogos e actividades deportivas 
no  medio natural 

Promoción de 
Estilos de Vida 
Saudables 

Todos os que figuran na 
programación 

Non quedaron contidos sen expoñer 

 
3º ESO 
 

Educación 
Física 

O Baloncesto: regulamento; os elementos 
técnico-tácticos 
O aeróbic: Deseño e realización de coreografías 

 Non quedaron contidos sen 
expoñer 

 
4º ESO 
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Educación 
Física 

- As actividades acuáticas: a natación e 
xogos na auga 
- Actividades rítmicas: bailes de salón 

- As competicións deportivas: 
organización na aula  

 
1º BACHARELATO 
 

Educación Física Bloque 1: Actividade física e saúde 
Bloque 2: Actividades físicas artístico 
- expresivas 

Bloque 3: Xogos e actividades 
deportivas no  medio natural 

Preparación de 
Probas Físicas 
Reguladas 

Todos os que figuran na 
programación 

Non quedaron contidos sen 
expoñer 

 
2º BACHARELATO 
 

Preparación de 
Probas Físicas 
Reguladas 

Todos os que figuran na 
programación 

Non quedaron contidos sen 
expoñer 

 

3.3 COÑECEMENTO PERSONALIZADO DO ALUMNADO 

Como xa expuxemos anteriormente o profesorado ten un bo coñecemento do alumnado e da súa situación 
emocional, isto axudará a tomar as decisións profesionais de actuación. Para afondar neste coñecemento e, 
principalmente no caso de alumnado novo no centro, o departamento estará en contacto estreito co 
Departamento de Orientación estudando informes e solicitando os datos que considere necesarios, ademais 
entregarase unha ficha individual ao alumnado na que se pretenden recoller as referencias específicas de cada 
persoa e a súa casuística particular en relación á materia de Educación Física.   

3.4  PLAN DE REFORZO E DE RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES 
NON ADQUIRIDAS  

As  Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación 
infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, establecen o seguinte: 

O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as necesidades individuais do 
alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial, e estenderase, alo menos, durante o primeiro 
trimestre do curso 2020/2021. No plan de reforzo estableceranse as medidas metodolóxicas e organizativas 
que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado. Entre estas medidas estarán a proposta de 
tarefas globalizadas que requiran da posta en practica de todas as competencias do alumnado, a 
aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades que favorezan a auto-
aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación mediante proxectos de traballo, entre outras.  

O plan de reforzo debe garantir a recuperación dos posibles déficits nos procesos de aprendizaxe do 
alumnado, provocados pola dificultade de transferir a ensinanza presencial a unha forzosa ensinanza a 
distancia, condicionada pola posible carencia de medios axeitados en cada un dos casos. 

 En función disto, unha vez identificados os elementos curriculares imprescindibles non adquiridos das 
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programacións correspondentes ao curso 2019/2020, proponse para todo o curso 2020-2021, unha 
organización curricular excepcional, que garante o apoio, adquisición, recuperación, reforzo ou consolidación 
dos aprendizaxes afectados no terceiro trimestre do curso anterior. Ditos aprendizaxes integraranse na 
presente programación, de maneira coherente, eliminando posibles elementos redundantes, ordenándoos nos 
correspondentes bloques de contidos, realizando a secuenciación e temporalización axeitada, que asegure a 
recuperación das aprendizaxes mínimas non alcanzados antes de abordar novos contidos. 

• Os recursos metodolóxicos a utilizar serán: 
- Cuestionarios de repaso de conceptos. 
- Fichas de autoavaliación. 
- Fichas de avaliación recíproca. 
- Probas práctica de habilidades deportivas individuais. 
- Probas prácticas de habilidades deportivas colectivas (táctica colectiva) 
- Probas escritas. 
- Lectura e análise de textos. 
- Visionado de vídeos. 
- Traballos en grupo cooperativos. 
- Deseño de estratexias de xogo. 
- Etc. 

• A organización será a seguinte: 
- Os recursos didácticos tales como cuestionarios, probas escritas, textos etc., utilizaranse ao principio 
de cada unidade didáctica e serán facilitados aos alumnos/as a través da aula virtual ou de maneira 
física nas sesións lectivas. 
- As probas, traballos... serán organizados nas sesións lectivas dirixidas a todo o alumando en xeral ao 
principio de cada unidade didáctica. 

4. Posibles escenarios 

4.1 ENSINO PRESENCIAL 

No caso de que se poida manter o ensino presencial continuarase coa liña da programación didáctica dos 
anos anteriores coas modificacións obrigadas polo estado actual derivado da pandemia. 

Pretendemos seguir cos contidos, criterios de avaliación  e estándares de aprendizaxe establecidos pero 
tentaremos adaptar as tarefas e actividades para poder acadalos seguindo as pautas que citamos a 
continuación: 

• Priorizaremos os contidos competenciais claves e aqueles imprescindibles que sexan adecuados 
para traballar nestas condicións  segundo o tempo de clase presencial, os medios e os espazos 
dispoñibles, etc. 

• Consideraremos as aprendizaxes imprescindibles que non puideron alcanzarse no curso anterior 
debido á corentena. 

• Terase especialmente en conta ao alumnado con necesidades educativas especiais. 
• Durante o primeiro trimestre seleccionaremos contidos segundo aqueles factores que poidan 

diminuír o risco de contaxio e adiantándonos a un posible escenario de semipresencialidade ou 
incluso de novo confinamento. 

• Nas primeiras sesións informaremos ao alumnado de como usar a aula virtual, tanto no acceso ao 
seu curso en concreto como nas accións que poden realizar nel (acceso á información, cumprimento 
de cuestionarios, entrega de tarefas, comunicación co profesor...), así estaremos máis preparados 
por se temos que cambiar a outro escenario. 

• Sempre que sexa posible as sesións realizaranse no exterior, tanto dentro do recinto como en 
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lugares próximos. 
•  A actividade física será unha prioridade. Actividades físicas utilitarias, mobilidade activa, 

actividades físicas e de desprazamento en diferentes contornas como por exemplo rutas de 
sendeirismo polo entorno próximo, patinaxe, rutas en bicicletas... serán opcións para as sesión de 
E.F. 

• Fomentaremos actividades que permitan unha continuidade fóra do centro e de forma autónoma 
no alumnado, e tamén coas familias. 

• Involucrarase ao alumnado na  planificación e organización de actividades lúdicas en tempo de ocio 
ou de recreo. 

• Farase un análise e valoración dos resultados da avaliación inicial coa finalidade de detectar as 
carencias e necesidades do alumnado e tentar de programar tarefas para superalas. 
 

4.2 ENSINO SEMIPRESENCIAL 

O primeiro mes de curso prepararemos ao alumnado  para un posible modelo de ensino mixto. O alumnado 
utilizará a aula virtual do centro para acceder a información (vídeos, apuntes, presentacións...) e presentar as 
tarefas aínda que, noutros casos, tamén as poderá entregar despois nas sesións presenciais, facer tarefas de 
reforzo e ampliación na súa casa e practicar o emprego do ensino virtual.  

Isto permitiría tamén afrontar con máis garantías un escenario de semipresencialidade nas aulas e abrir o 
abano de posibilidades educativas e formativas do alumnado. 

No caso de ter que reducir as sesión presenciais procederemos a valorar as actividades que realicen na 
casa e presenten polos medios telemáticos demostrando a súa consecución. 

Debido ao número de alumnado por clase non é previsible que se dea un ensino semipresencial. 
 

4.3 ENSINO NON PRESENCIAL 

No último caso dun novo confinamento pasaríamos a expoñer todos os contidos a través da aula virtual e 
a solicitar as tarefas pola mesma vía. As tarefas irían encamiñadas a manter a mobilidade e vida activa do 
alumnado e a adopción de hábitos posturais correctos, tentando que os efectos prexudiciais co confinamento 
sobre o organismo sexan o menor posible.  

Determinaremos as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes básicas e a 
súa avaliación continua. 

O procedemento de comunicación entre o alumnado, as familias e o profesor utilizará, preferentemente, 
as plataformas e medios telemáticas corporativos.  

No caso de sesións de videoconferencia estas desenvolverase principalmente A través da aplicación de 
conferencia Webex.  

5. Análise do currículo de Educación física no novo marco lexislativo 

A norma que se terá que seguir para o terceiro nivel de concreción curricular (programación didáctica de 
área) ademais de todas as normas e instrucións citadas nos apartados anteriores debido a esta situación de 
excepcionalidade motivada polo Covid-19, é o Decreto 86/2015 que ten por obxecto establecer o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co disposto 
nos artigos 6 e 6 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 3 do Real decreto 
1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da educación secundaria obrigatoria 
e do bacharelato.  

Nos anexos I, II e III do citado decreto aparecen recollidas as concrecións curriculares para a nosa 
comunidade, para os distintos bloques de materias. Ditas concrecións constrúense a partir dos criterios de 
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avaliación, ligándoos cos demais compoñentes de cada materia. Os criterios de avaliación relaciónanse 
directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses 
estándares conéctanse coas competencias clave. Por outra banda, os criterios de avaliación describen o que se 
pretende lograr en cada disciplina, e, neste sentido, os contidos non son máis que os medios para os alcanzar. 

5.1 FINALIDADES DA EDUCACIÓN FÍSICA 

A materia de Educación Física ten como finalidade principal que o  alumnado alcance a competencia 
motriz, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e emocións que interveñen 
nas múltiples interaccións que realiza unha persoa no seu medio e coas demais, que permite que o alumnado 
supere os problemas motores propostos tanto nas sesións de EF como na vida cotiá; sempre actuando de forma 
coherente e en concordancia co nivel de desenvolvemento psicomotor, e outorgándolle especial sensibilidade 
á atención á diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e procurando a integración dos 
coñecementos, os procedementos e as emocións que se vinculan á conduta motora. 

A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é fundamental 
para o desenvolvemento destas. O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, 
outro relativo ás destrezas e, por último, un con grande influencia social e cultural, que implica un conxunto de 
valores e actitudes. 

Na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato o alumnado utilizará o seu potencial motor á vez 
que desenvolve todas as súas capacidades. Isto implica mobilizar toda unha serie de coñecementos, 
habilidades motrices, actitudes e valores en relación co corpo, en diversas situacións de ensino e aprendizaxe, 
nas que a experiencia individual e colectiva permita adaptar a conduta motriz a diferentes ámbitos, 
conseguindo que o alumnado sexa un suxeito activo, responsable da xestión do seu estilo de vida saudable. 

Nestas etapas educativas, a Educación Física debe permitir incrementar e mellorar o seu compromiso 
motor, sempre adecuado ás súas posibilidades, e desenvolver as habilidades motrices específicas con 
complexidade crecente á medida que se progresa nos sucesivos cursos. 

As propias actividades axudarán, ademais, a desenvolver a relación coas demais persoas, o respecto, a 
atención especial á igualdade de xénero, entendendo as diferenzas relativas ás capacidades psicofísicas entre 
as rapazas e os rapaces, os condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o traballo en equipo, o xogo 
limpo, a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo para lograr metas, a aceptación de regras 
establecidas e o desenvolvemento da iniciativa individual. 

Cómpre salientar os xogos e os deportes tradicionais galegos, que, xunto coas danzas e os bailes propios 
de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso patrimonio artístico e cultural, ademais 
de fomentar as relacións interxeracionais. 

Destacar que a materia de Educación Física contribuirá á consecución das finalidades da etapa, 
establecidas no artigo 10.1. do Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo 
básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato: 

- Lograr que los alumnos/as adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspec-
tos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

- Desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo. 

- Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles 

- para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
 

5.2 CONTRIBUCIÓN AOS OBXECTIVOS DA ETAPA. 

A Educación Física ten como finalidade, xunto coas outras áreas do currículo, a educación integral do 
individuo, e contribuír a acadar os OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA de cada un dos niveis educativos, isto é, os 
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obxectivos de área e de etapa serán os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar 
o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas 
para tal fin:  

En negrita, os obxectivos aos que contribúe a Educación Física en maior medida 
 
 Tal e como aparecen reflectidos no artigo 10 do No Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que establece o 

currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia os obxectivos para a educación 
secundaria obrigatoria son: 

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 
da cidadanía democrática. 

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos 

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada 
j. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

k. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do 
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana 
da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa 
saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación 
e á súa mellora. 

l. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 

m. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
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Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 
ao exercicio deste dereito. 

n. Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 

 
 Tal e como aparecen reflectidos no artigo 26 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que establece o 

currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia os obxectivos para o 
bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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

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

b. Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma 
e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de previr 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. 

d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e 
na mellora do seu contorno social. 

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

j. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

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

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

n. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
o. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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5.3 CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. 

A materia de Educación Física, en liña coa Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello, de 18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, o novo 
marco curricular baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias. Identifícanse sete competencias 
clave que son aquelas que toda persoa precisa para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como 
para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. O proceso de ensinanza aprendizaxe competencial 
abordarase dende todas as áreas de coñecemento, incluída a Educación Física. 

A posta en práctica desta recomendación deu lugar á aprobación polo Ministerio de Educación, Cultura e 
Deporte da Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 
contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa considera esencial a 
preparación para a cidadanía activa e a adquisición das competencias sociais e cívicas, recollidas na 
Recomendación do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de decembro de 2006 sobre as competencias 
clave para a aprendizaxe permanente. A Orde EDC/65/2015, de 21 de xaneiro, considera que as competencias 
clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como 
para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. Destácase a necesidade de que se poñan os medios 
para desenvolver as competencias crave durante a educación e a formación inicial, e desenvoltas ao longo da 
vida. 

Dado que a aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 
dinamismo e o seu carácter integral, o proceso de ensino-aprendizaxe competencial debe abordarse desde 
todas as áreas de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, e 
desde todos os ámbitos. 

As competencias clave do currículo no sistema educativo español son as seguintes: 
• Comunicación lingüística. CCL 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
• Competencia dixital. CD 
• Aprender a aprender. CAA 
• Competencias sociais e cívicas. CCSC 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CSIEE 
• Conciencia e expresións culturais. CCEC 

Como citamos no punto 5.1, a materia de Educación Física ten como finalidade principal que o alumnado 
alcance a competencia motriz. A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias 
clave, é fundamental para o desenvolvemento destas, principalmente o das competencias sociais e cívicas, de 
aprender a aprender, de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da 
competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e, en menor medida, da de 
comunicación lingüística e da competencia dixital. O traballo por competencias integra un coñecemento de 
base conceptual, outro relativo ás destrezas e, por último, un con grande influencia social e cultural, que implica 
un conxunto de valores e actitudes. 

- A través da Educación Física, o alumnado desenvolve os coñecementos, procedementos e actitudes 
que definen a competencia básica relativa á “Competencias Sociais e Cívicas” pois a través da 
interacción do corpo co entorno desenvólvense hábitos saudables e de defensa do medio y acádase o 
benestar físico, mental e social. É a través do movemento corporal como a persoa explora o mundo 
que lle rodea ao seu propio corpo, conserva e mellora a saúde e o estado físico, prevén doenzas e 
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disfuncións. Ademais, as actividades físicas e deportivas son unha ferramenta eficaz e atractiva para 
facilitar a integración, fomentar o respecto, a cooperación, a igualdade, o traballo en equipo e aprender 
a respectar as normas e regulamentos. 

- Ademais desenvolve outras competencias como o “Sentido de iniciativa e espírito emprendedor” á 
hora de planificar e levar  cabo actividades deportivo-recreativas individuais o colectivas de ocio, ou 
cando programa a súa propia mellora da condición física. A materia posibilita o enfrontamento do 
alumnado a situacións nas que debe manifestar autosuperación, perseverancia e actitude positiva ante 
tarefas de certa dificultade técnica, ou unha mellora do propio nivel de condición física, 
responsabilidade e honestidade na aplicación de regras e capacidade de aceptación dos diferentes 
niveis de condición física e de execución motriz dentro do grupo. 

- A “Conciencia e expresións culturais” desenvólvese mediante o recoñecemento e a valoración das 
manifestacións culturais da motricidade humana, tales como a expresión corporal, a práctica ou tamén 
a asistencia como espectador a deportes, xogos tradicionais, actividades expresivas ou a danza como 
parte do patrimonio cultural dos diferentes pobos. Noutro sentido, a nosa materia, tamén está 
comprometida coa adquisición dunha actitude aberta e respectuosa ante o fenómeno deportivo como 
espectáculo, mediante a análise e a reflexión crítica ante a violencia no deporte ou outras situación 
contrarias á dignidade humana que nel se producen. 

- A competencia de “Aprender a aprender” como ferramenta para regular o seu propio aprendizaxe e 
práctica de actividade física no seu tempo libre, de forma organizada e estruturada. Así mesmo, 
desenvolve habilidades para o traballo en equipo en diferentes actividades deportivas e expresións 
colectivas e contribúe a adquirir aprendizaxes técnicos, estratéxicos e tácticos que son xeneralizables 
para varias actividades. 

- A competencia en “Comunicación Lingüística” favorécese ofrecendo unha variedade de intercambios 
comunicativos e a través do vocabulario específico. 

- A “Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía” a través do uso das 
habilidades numéricas e de medida, aplicadas entre outras, ao control do tempo e do espazo, así como 
para o control da mellora de súa propia condición física coa recollida de datos e reflexo dos mesmos 
en táboas e gráficos que reflicten o progreso do traballo realizado. 

- Por último, la Educación Física traballa a “Competencia dixital” a través da busca e tratamento de 
información mediante as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos 
do curso, así como comunicando e compartindo información e ideas nos soportes e en entornas 
apropiados. 

Na Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que descríbense as relacións entre as competencias, os 
contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato. 

5.4 CONTRIBUCIÓN AO TRATAMENTO DOS CONTIDOS TRANSVERSAIS. 

Tal como establece o Decreto 86/2015 no seu artigo 4, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 
a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico 
nalgunhas das materias de cada etapa. 

A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia 
contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou 
xenofobia. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación 
por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade 
homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 
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Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 
ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 
igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia e o respecto aos dereitos humanos. 

5.5 ELEMENTOS DO CURRÍCULO. 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que establece o currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia os contidos de Educación Física preséntanse na normativa vixente distribuídos en catro 
grandes bloques: 
• Contidos comúns: pola súa natureza transversal traballaranse ao longo do curso de xeito integrado cos 

contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a construción das fases dunha sesión, o 
aseo persoal, a participación independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos 
mediante o diálogo e a aceptación das regras establecidas, as actividades físico-deportivas como formas 
de lecer activo, o control de riscos, o uso adecuado dos materiais e dos espazos… 

• Actividades físicas artístico-expresivas: trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a 
execución de accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros recursos 
artísticos. 

• Actividade física e saúde: inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden abordar desde 
a práctica da actividade física. 

• Os xogos e as actividades deportivas: tamén están incluídos todos os tipos de actividades físico 
deportivas desenvolvidas no medio natural. 

6. Contextualización. Características do Centro. 

Unha vez analizados os elementos do currículo, a contribución da área de Educación Física a acadar os 
obxectivos da etapa e as competencias clave, citar o marco lexislativo actual, pasamos a desenvolver o terceiro 
nivel de concreción curricular deseñando unha Programación Didáctica de Área adaptada ao contexto no que 
se encadra o IES Campo de San Alberto Analizaremos a continuación as características contextuais. 

O IES Campo de San Alberto é un centro no que se imparten ensinanzas correspondentes a: ESO, 
Bacharelato, Ciclos Formativos, EBI, ESA, FP Básica e Educación Especial. 
 Está situado nun entorno urbano, no concello de Noia. 

6.1 AS INSTALACIÓNS 

• Instalacións propias do centro: 
- Ximnasio de 25 x 15 m. e 4 – 4,5 m. de altura. Dotado de: pavimento sintético; vestiarios masculinos 
e femininos, espaldeiras, almacén e departamento para os docentes. 
- Rocódromo de 4 x 5 m. 

 - Pista polideportiva exterior de 40 x 20 m. con liñas para diferentes deportes colectivos 
 - Pista polideportiva exterior de 20 x 30 m. Con dúas canastras e rede móbil de Voleibol 

• Instalacións anexas ó centro: 
- Pavillón polideportivo con liñas demarcando: 

1 campo de fútbol sala 
3 campos de baloncesto 
3 campos de voleibol 

O pavillón está equipado con: 
2 porterías de fútbol sala 
2 canastras de baloncesto móbiles 
4 canastras de minibaloncesto móbiles 
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Paos e redes de voleibol 
2 Vestiarios femininos e 2 masculinos 

• Instalacións próximas ó centro 
- Piscina municipal climatizada (aproximadamente a 5 minutos camiñando) 

 - Parque e alameda (aproximadamente a 100 m.) 
 - Pavillón polideportivo municipal (aproximadamente a 100 m.) 

6.2 MEDIOS MATERIAIS 

Debido á continuidade na programación con respecto a cursos anteriores, o material necesario para 
desenvolver os contidos da área de Educación Física está en xeral a disposición do departamento.  

Habitualmente propoñémonos curso a curso aumentar a dotación de recursos materiais a través de: 
- Reposición de material gastado ou extraviado. 
- Reparación de material estragado. 
- Aumento de fondos bibliográficos. 
- Compra de material novo.  

Este curso, nas reunións previas ao inicio do curso, decidimos comprar máis material para actividades 
físicas e deportes nos que se poida cumprir o mellor posible o distanciamento e demais normas para evitar 
contaxios. Mercaremos material de xogos ou deportes de raqueta de diversos tipos, material de actividades 
físicas ou deportes que poidan ter participación individual en entorno estable como atletismo, en entorno 
inestable como o parkour, material necesario que nos permita a práctica de elementos técnicos individuais nos 
deportes colectivos como suficientes balóns de baloncesto, voleibol, fútbol sala... Tamén estamos estudando 
a posibilidade de mercar material para iniciarse noutros deportes que tradicionalmente non impartíamos na 
materia de Educación física como golf, croquet.  

Outro material do que xa dispoñemos pero debemos incrementar en función do número de alumnado 
dos grupos é material de escalada, esterillas ou colchóns para a práctica de actividades ximnásticas e material 
para o acondicionamento físico en xeral. 

Exponse o inventario do material no anexo II.  

6.3 ALUMNADO 

 O número total de alumnos que cursarán ESO é de 120, repartidos da seguinte forma: 
 1 grupos de 1º ESO:  21 = 21 
 2 grupos de 2º ESO: 17+17 = 34 
 2 grupos de 3º ESO:  16+16  = 32 
 2 grupos de 4º ESO:   17+16  = 33 

 
 O nº de alumnos que cursará 1º de Bacharelato é de 81, distribuídos en 4 grupos da seguinte forma: 

 Grupo A:  19 
 Grupo B:  17 
 Grupo C:  23 
 Grupo D:  22 

 
O nº de alumnos que cursará 2º de Bacharelato é de 82, distribuídos en 4 grupos da seguinte forma: 

 Grupo A:  24 
 Grupo B:  23 
 Grupo C:  16 
 Grupo D:  19 

O número de alumnos que cursarán a materia de Preparación de Probas Físicas Reguladas, que ten unha carga 
horaria de unha hora semanal, é de 69, distribuídos en 2 cursos (1º e 2º de bacharelato) da seguinte maneira: 
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 1º bacharelato PPFR : 35 que se dividen en dous grupos  
 2º PPFR: 35 que se dividen en dous grupos 

 
O número de alumnos que cursarán a materia de Promoción de Estilos de Vida Saudable (en 2º de 

ESO), é de 20 e ten unha carga de unha hora semanal. 

6.4 PROFESORADO 

 O departamento de Educación Física está constituído por 2 profesores, cun total de 27 horas lectivas 
de Educación Física (17 horas Francisco Javier González García e 10 horas Alberto Albán Salgado, que 
desempeña o cargo de Vicedirector) 

O profesor Alberto Albán Salgado completa o seu horario con gardas de vicedirección e actividades 
deportivas 

O profesor Francisco Javier González García completa o seu horario con 1 hora de xefatura de 
departamento, 2 horas de coordinación TIC, 1 hora de reunión de biblioteca e 1 hora dedicada ao deporte 
escolar. 

Os profesores do departamento, igual que en anos anteriores, axudan desinteresadamente a alumnado 
de 1º e 2º de bacharelato na preparación das probas físicas para acceder a Facultade de Ciencias da Actividade 
Física e do Deporte. A dedicación extraescolar é menor desde que se oferta a materia optativa de preparación 
de probas físicas reguladas. Ademais colaboran na organización de actividades en datas sinaladas e en 
proxectos internacionais nos que participa o centro. 

No anexo III Achégase o horario do curso 2020-21. 

6.5 NORMAS PARA O CORRECTO DESENVOLVEMENTO DAS CLASES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

Ao principio de curso, na primeira sesión, explícase aos alumnos as normas básicas para as sesións de 
Educación Física, o Protocolo Covid-19, os contidos que lles serán impartidos ao longo do curso, o método de 
avaliación que se vai a empregar, as actividades complementarias e extraescolares programadas así como as 
excursións que desde o departamento se pretenden facer. Infórmaselles tamén da programación das materias 
que se impartirán e do uso da aula virtual do centro como lugar de exposición de contidos e de formulación de 
actividades ou traballos. 

Co cambio de normativa referente as imaxes persoais indícase que se solicitará autorización dos pais 
para a toma de imaxes e vídeo segundo a unidade didáctica que se precise así como a autorización para a saída 
ao medio natural na contorna próxima ao centro. . 

7. Selección, secuenciación e temporalización dos contidos, criterios de 
avaliación e estándares de aprendizaxe. 

7.1 CRITERIOS PARA A SELECCIÓN DOS CONTIDOS. 

No proceso de selección de contidos partimos das propostas da Lei Orgánica de Educación (LOE), da 
Lei Orgánica 8/2013, 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa, e do Decreto 86/2015, do 25 de 
xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato, pero sen esquecer a realidade do 
departamento, cos seus recursos e posibilidades. Haberá que ter en conta a situación do centro, atendendo ás 
posibilidades que ofrece o seu entorno natural e sociocultural, así coma as aprendizaxes previas, experiencias 
anteriores do alumnado así como as  instalacións e o material deportivo existente. 

Anteriormente expúxose o protocolo Covid-19 na área de Educación Física (materiais, espazos, tipo de 
actividades...etc) indicacións e recomendacións que condicionarán enormemente a selección dos contidos.  

Con carácter xeral priorizaranse aqueles contidos que posibiliten a realización de: 
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- Actividades sen contacto físico nas que se garante a distancia de seguridade, adecuando á mesma 
á intensidade e velocidade de execución. 
- Actividades nas que non se comparta material, e se é o caso, levando a cabo as correctas medidas 
hixiénicas de desinfección.  
- Primar a elección de contidos aqueles contidos nos que o material sexa sinxelo de desinfectar. 
- Actividades destinadas á mellora da condición físico-motriz e o desenvolvemento de hábitos 
saudables como compensación da inactividade durante a situación de confinamento e os actuais datos 
de sedentarismo entre a poboación adolescente e xuvenil. 

7.2 TRATAMENTO DOS BLOQUES DE CONTIDOS. 

En consonancia coas nosas intencións educativas, expostas anteriormente, consideramos necesario un 
tratamento intradisciplinar dos contidos: contidos básicos relacionados coa hixiene e seguridade deportiva 
serán recordados constantemente nas distintas unidades didácticas; os contidos vinculados as habilidades 
específicas de ritmo e expresión relacionaranse con aspectos da condición física e a saúde como son a 
flexibilidade, a corrección postural, o control tónico e toma de conciencia da falta ou excesiva tonicidade en 
certos grupos musculares, etc., nun marco no cal os parámetros espazo, tempo (ritmo) e corpo se converten 
nos eixes en torno aos cales xiran as actividades a realizar. O xogo tamén aparecerá como un instrumento, 
sobre todo no primeiro ciclo, para conseguir afrontar estas actividades de forma desinhibida e con motivación. 
Con respecto ás habilidades específicas no medio natural terán un eixe común que é o goce da natureza a 
través da actividade física e a toma de conciencia da necesidade de respectala e coidala. 

Os criterios básicos do departamento para o tratamento dos diferentes bloques son: 
• A selección dos diferentes bloques para a organización de actividades facendo sempre referencia ós 

obxectivos xerais de etapa. 
• Os contidos atenderán á etapa de formación do alumnado; estarán por iso adecuados á etapa de 

desenvolvemento motor e ó nivel psicolóxico, con especial atención ao momento máis crítico da 
adolescencia, cubrindo as súas necesidades, partindo de aspectos máis xerais a aspectos máis específicos, 
como é o caso das habilidades, e aportando e creando nos primeiros cursos aqueles coñecementos, 
procedementos e actitudes que son base para unha participación en actividades físico-deportivas seguras, 
hixiénicas e saudables. 

• Os contidos farán referencia, no posible, ás costumes e memoria sociocultural do Concello de Noia. 
• Os contidos de carácter procedimental deben ter unha secuenciación cíclica, é dicir, volver a incluír os 

mesmos contidos ou recordar a parte final do último aprendizaxe antes de lograr niveis de profundidade 
de aprendizaxe máis altos nos mesmos, para garantir unha mellor asimilación destes aprendizaxes. 

• Os contidos de tipo conceptual extraerémolos dos procedimentais para facer que o alumnado tome 
consciencia de que é o que está facendo e que utilidade ten. Acción e reflexión irán unidas nestes casos. 
Desta forma buscamos que estes contidos colaboren á formación integral, evitando os tratamentos 
unidireccionais e parcelados nos ámbitos: afectivo, cognitivo ou motor. 

• Os contidos de tipo actitudinal estarán asociados aos diferentes tipos de contidos e deben ir construíndose 
ao longo de toda a etapa. Aproveitaremos os contidos procedimentais para xerar actitudes. 

• Poñeremos acento nos contidos que garanten unha transferencia para aprendizaxes posteriores. Os 
contidos serán máis específicos canto máis avanzada sexa a idade do alumnado. 

• Buscamos utilizar contidos que propicien a implicación, evitando a división tradicional en dous roles 
delimitados: profesor-activo-comunicador, alumno-pasivo-receptor. 

• Faremos uso na medida do posible de contidos que axuden a ter un hábito ou inciten a unha práctica 
habitual de actividade física, polo que se desenvolverán contidos cos que poda gozar no seu entorno 
próximo. 

• Procuraremos non tratar sempre un contido do mesmo xeito, para manter viva a motivación do alumnado. 
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• Contidos que respecten a coeducación, plasmado nas intencións educativas. 
• Intentaremos garantir cos contidos utilizados que todo o alumnado poda participar, independentemente 

das súas limitacións físicas. 
• Nos contidos recolleremos a posibilidade de realizar adaptacións curriculares, con actividades para 

alumnos exentos e lesionados, de tal forma que non queden fora do grupo en determinados momentos. 

7.3 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

O que se pretende é proporcionarlle ao alumnado os recursos necesarios que lles permitan chegar a 
un nivel de competencia motriz e a ser autónomos na súa práctica de actividades físicas, tamén se intenta que 
fagan unha práctica regular de actividade física. Deste xeito, os criterios de avaliación e os estándares 
organízanse en torno a CINCO grandes eixes: 

� Dominar as habilidades motoras e os patróns de movemento necesarios para dominar un conxunto 
variado de actividades físicas. 

� Comprender os conceptos. 
� Amosar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a si mesmo e aos demais. 
� Acadar e manter una adecuada aptitude/condición física relacionada coa saúde. 
� Valorar a actividade física dende a perspectiva de saúde, pracer, autosuperación, desafío, a expresión 

persoal e a interacción social. 
Por outra banda, dado o carácter propedéutico de Bacharelato e a evolución que experimentou o 

número de profesións e de ofertas de estudos superiores relacionados coa actividade física e a saúde individual 
e colectiva, co uso axeitado do tempo libre, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que sirvan 
para que o alumnado poida adoptar criterios de valoración de esas profesións e posibilidades de estudo, xa 
sexa no ámbito universitario, no da formación profesional ou nas ensinanzas deportivas, así como as profesións 
nas que a capacidade física se converte nun aspecto imprescindible para o seu desenvolvemento. 

7.3.1.  1º ESO 

CONCRECIÓN DE CONTIDOS 
1. Actividades físico-deportivas individuais: Patinaxe, escalada e habilidades ximnásticas básicas. 

- Relación da técnica coa prevención de lesións, coa eficacia e coa seguridade. 
- Capacidades motrices implicadas: forza, flexibilidade, coordinación, equilibrio, axilidade. 
- Formas de avaliar o nivel técnico na técnica de patinaxe, escalada e habilidades ximnásticas básicas. 
- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico para cada modalidade, 
traballo por niveis de habilidade, actividades de recuperación, estiramentos e relaxación. 
- Autovaloración, autoimaxen e autoestima asociadas ás aprendizaxes de actividades físico deportivas 
individuais. O sentimento de logro. 

2. Actividades de colaboración-oposición: balonmán 
- Habilidades específicas en balonmán. Modelos técnicos e adaptación ás características propias. 
- Aspectos funcionais e principios estratéxicos; papel e condutas dos xogadores nas fases do xogo.  
- Capacidades motrices implicadas: resistencia, velocidade,forza, flexibilidade, coordinación, equilibrio. 
- Estímulos relevantes que en balonmán condicionan a conduta motriz: situación dos xogadores, do 
balón e da portería, ocupación dos espazos, etc. 
- A colaboración e toma de decisións en equipo. 

3. Actividades no medio non estable 
- O sendeirismo como actividade físico deportiva no medio non estable. Características das zonas de 
actividade e a súa repercusión nas técnicas que hai que empregar para garantir a seguridade. 
Posibilidades da contorna natural próximo para a realización de actividades físico deportivas. 
- Equipamento básico para a realización de actividades de sendeirismo en función da duración e das 
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condicións das mesmas. 
- A meteoroloxía como factor que hai que ter en conta para preparar ou realizar sendeirismo. 
- Influencia das actividades físico deportivas na degradación da contorna natural próximo. Condutas 
destinadas ao coidado da contorna que se utiliza. 

4. Actividades artístico expresivas 
- A conciencia corporal nas actividades expresivas. 
- Técnicas expresivas de consinto e xogo dramático. Control e intencionalidade dos xestos, movementos 
e sons. 

5. Saúde 
- Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades físico deportivas seleccionadas. 
- Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai competición: preparación previa á 
situación de competición, equilibrio de niveis, adaptación de materiais e condicións de práctica. 
- Os niveis saudables nos factores da condición física. 
- Hixiene postural na actividade física e nas actividades cotiás. 
- Progresividade dos esforzos: actividades de activación e actividades de recuperación. 

6. Hidratación e alimentación durante a actividade física 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
1. Resolver situacións motrices individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, das 
actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, 
respectando as regras e normas establecidas. 
1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico suscitado. 
1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados no modelo técnico. 
1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto do seu nivel de partida, 
mostrando actitudes de esforzo, auto esixencia e superación. 
1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornas non estables e técnicas básicas de 
orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo. 

2. Interpretar e producir accións motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 
corporal e outros recursos. 

2.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade 
2.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado. 
2.3. Colabora no deseño e a realización de bailes e danzas, adaptando a execución á dos compañeiros. 
2.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea. 

3. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición, utilizando as estratexias 
máis adecuadas en función dos estímulos relevantes. 

3.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 
3.2. 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. 
3.3. Discrimina os estímulos a ter en conta na toma de decisións nas situacións de colaboración, 
oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 
3.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións aportadas e a súa 
aplicabilidade a situacións similares. 

4. Recoñecer os factores que interveñen na acción motriz e os mecanismos de control da intensidade da 
actividade física, aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 
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4.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos diferentes tipos de actividade física, a 
alimentación e a saúde. 
4.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como, coa saúde e os riscos 
e contraindicacións da práctica deportiva. 
4.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de 
mellora dos diferentes factores da condición física. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedementos para auto avaliar os factores da condición física. 
4.6. 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. 

5. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, 
mostrando unha actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

5.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 
utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 
5.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades. 
5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 
5.4. 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. 

6. Desenvolver actividades propias de cada unha das fases da sesión de actividade física, relacionándoas coas 
características das mesmas. 

6.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 
6.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de forma autónoma e habitual. 
6.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motrices en función das 
propias dificultades. 

7. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como formas de inclusión 
social, facilitando a eliminación de obstáculos á preparación doutras persoas independentemente das súas 
características, colaborando cos demais e aceptando as súas achegas. 

7.1. Mostra tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como de espectador. 
7.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas dos demais e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 
7.3. Respecta aos demais dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 
responsable da contorna. 

8.1. Coñece as posibilidades que ofrece a contorna para a realización de actividades físico deportivas. 
8.2. Respecta a contorna e valóraa como un lugar común para a realización de actividades físico 
deportivas. 
8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as 
actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

9. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, analizando as características das mesmas e as interaccións motrices que levan, e adoptando 
medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que 
poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os demais. 
9.2. Describe os protocolos a seguir para activar os servizos de urxencia e de protección da contorna. 
9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o 
ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non estable. 
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10. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de aprendizaxe, para buscar, analizar e 
seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións 
dos mesmos. 

10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar documentos dixitais propios 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), como resultado do proceso de procura, análise e selección 
de información relevante. 
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa 
actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

7.3.2  2º ESO 

CONCRECIÓN DE CONTIDOS 
1. Actividades físico deportivas individuais no medio estable: Escalada e habilidades ximnásticas básicas. 

- Relación da técnica coa prevención de lesións, coa eficacia e coa seguridade. 
- Capacidades motrices implicadas: Forza, flexibilidade, coordinación, equilibrio, axilidade. 
- Formas de avaliar o nivel técnico na técnica de escalada e habilidades ximnásticas básicas. 
- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico para cada modalidade, 
traballo por niveis de habilidade, actividades de recuperación, estiramentos e relaxación. 
- Autovaloración, autoimaxen e autoestima asociadas ás aprendizaxes de actividades físico deportivas 
individuais. O sentimento de logro. 

2. Actividades de colaboración-oposición: baloncesto 
- Habilidades específicas en baloncesto. Modelos técnicos e adaptación ás características propias. 
- Aspectos funcionais e principios estratéxicos; papel e condutas dos xogadores nas fases do xogo. 
Capacidades implicadas. 
- Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan a conduta motriz: situación dos xogadores, do 
balón e da canastra, ocupación dos espazos, etc. 
- A colaboración e toma de decisións en equipo. 

3. Actividades no medio non estable 
- O sendeirismo como actividade físico deportiva no medio non estable. Características das zonas de 
actividade e a súa repercusión nas técnicas que hai que empregar para garantir a seguridade. 
Posibilidades da contorna natural próximo para a realización de actividades físico deportivas. 
- Equipamento básico para a realización de actividades de sendeirismo en función da duración e das 
condicións das mesmas. 
- A meteoroloxía como factor que hai que ter en conta para preparar ou realizar unha actividade de 
sendeirismo. 
- Influencia das actividades físico deportivas na degradación da contorna natural próximo. Condutas 
destinadas ao coidado da contorna que se utiliza. 

4. Actividades artístico expresivas 
- A conciencia corporal nas actividades expresivas. 
- Técnicas expresivas de consinto e xogo dramático. Control e intencionalidade dos xestos, movementos 
e sons. 

5. Saúde 
- Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades físico deportivas seleccionadas. 
- Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai competición: preparación previa á 
situación de competición, equilibrio de niveis, adaptación de materiais e condicións de práctica. 
- Os niveis saudables nos factores da condición física. 
- Hixiene postural na actividade física e nas actividades cotiás. 
- Progresividade dos esforzos: actividades de activación e actividades de recuperación. 
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6. Hidratación e alimentación durante a actividade física 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
1. Resolver situacións motrices individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, das 
actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, 
respectando as regras e normas establecidas. 
1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico suscitado. 
1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados no modelo técnico. 
1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto de o seu nivel de 
partida, mostrando actitudes de esforzo, auto esixencia e superación. 
1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornas non estables e técnicas básicas de 
orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das súas 
posibilidades. 

2. Interpretar e producir accións motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 
corporal e outros recursos. 

2.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade 
2.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado. 
2.3. Colabora no deseño e a realización de bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos seus 
compañeiros. 
2.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea. 

3. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración oposición, utilizando as estratexias 
máis adecuadas en función dos estímulos relevantes. 

3.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 
3.2. 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. 
3.3. Discrimina os estímulos que hai que ter en conta na toma de decisións nas situacións de 
colaboración, oposición e colaboración- oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo. 
3.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións aportadas e a súa 
aplicabilidade a situacións similares. 

4. Recoñecer os factores que interveñen na acción motriz e os mecanismos de control da intensidade da 
actividade física, aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 
4.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos diferentes tipos de actividade física, a 
alimentación e a saúde. 
4.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como, coa saúde e os riscos 
e contraindicacións da práctica deportiva. 
4.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de 
mellora dos diferentes factores da condición física. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedementos para auto avaliar os factores da condición física. 
4.6. 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. 

5. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, 
mostrando unha actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

5.1. Participa activamente en mellóraa das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 
utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 
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5.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades. 
5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 
5.4. 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. 

6. Desenvolver actividades propias de cada unha das fases da sesión de actividade física, relacionándoas coas 
características das mesmas. 

6.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 
6.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de forma autónoma e habitual. 
6.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motrices en función das 
propias dificultades. 

7. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como formas de inclusión 
social, facilitando a eliminación de obstáculos á preparación doutras persoas independentemente das súas 
características, colaborando cos demais e aceptando as súas achegas. 

7.1. Mostra tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como de espectador. 
7.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas dos demais e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 
7.3. Respecta aos demais dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 
responsable da contorna. 

8.1. Coñece as posibilidades que ofrece a contorna para a realización de actividades físico deportivas. 
8.2. Respecta a contorna e valóraa como un lugar común para a realización de actividades físicas. 
8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as 
actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

9. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, analizando as características das mesmas e as interaccións motrices que conlevan, e adoptando 
medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que 
poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os demais. 
9.2. Describe os protocolos a seguir para activar os servizos de urxencia e de protección da contorna. 
9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o 
ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non estable. 

10. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de aprendizaxe, para buscar, analizar e 
seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións 
dos mesmos. 

10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar documentos dixitais propios 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), como resultado do proceso de procura, análise e selección 
de información relevante. 
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa 
actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

7.3.3  3º ESO 

CONCRECIÓN DE CONTIDOS 
1. Actividades individuais no medio estable 

-  Modalidades de atletismo: carreira de valos, salto de altura, triplo salto, peso e disco. 
-  Axuste da execución á globalidade do xesto técnico. 
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-  Relación da técnica das modalidades coa prevención de lesións, coa eficacia e coa seguridade. 
-  Capacidades motrices implicadas: coordinación, forza rápida, velocidade, flexibilidade. 
-  Formas de avaliar o nivel técnico no paso de valas, salto de altura, triplo salto, peso e disco. 
- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico para cada modalidade, traballo 
por niveis de habilidade, actividades de recuperación, estiramentos e relaxación. 
-  A capacidade de aprendizaxe motora e o valor relativo dos resultados cuantitativos. 

2. Actividades de adversario: bádminton 
-  Golpeos e desprazamentos. Técnica, finalidades e capacidades motrices implicadas. 
-  Estratexia de xogo. Colocación dos golpeos en función da propia situación e da interpretación do xogo e a 
situación do adversario. 
-  Regulamento de xogo. Adecuación das condutas e aceptación do resultado da competición. 

3. Actividades de colaboración-oposición: baloncesto 
-  Habilidades específicas do baloncesto. Modelos técnicos das habilidades ofensivas e defensivas e adaptación 
ás características dos participantes. 
-  Dinámica interna, funcións dos xogadores e principios estratéxicos. Capacidades implicadas. 
-  Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan a conduta motriz: situación do balón e a canastra, 
espazos libres, tempos de xogo, etc. 
4. Actividades no medio non estable: orientación 
-  A orientación como actividade físico deportiva no medio non estable. Interpretación de mapas e uso do 
compás e outros sistemas de orientación (GPS, indicios naturais). 
-  Equipamento básico para a realización de actividades de orientación en función da duración e de as 
condicións das mesmas. 
-  A meteoroloxía como factor que hai que ter en conta para preparar ou realizar unha actividade de orientación. 
- Características das zonas de actividade e a súa repercusión nas técnicas que hai que empregar para garantir 
a seguridade. Posibilidades da contorna natural próxima para a realización de percorridos de orientación. 
Influencia das actividades de orientación na degradación da contorna natural próxima. Condutas destinadas ao 
coidado da contorna que se utiliza. 
5. Actividades artístico expresivas: danzas 
-  A danza como contido cultural. Danzas históricas e danzas actuais. 
-  Deseño e realización de coreografías. Agrupamentos e elementos coreográficos. 
6. Saúde 
-  Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades físico deportivas seleccionadas. 
-  Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai competición: preparación previa á situación 
de competición, equilibrio de niveis, adaptación de materiais e condicións de práctica. 
-  Métodos para chegar a valores saudables na forza, a resistencia e a flexibilidade. 
-  Hixiene postural na actividade física e nas actividades cotiás. 
-  Control da intensidade dos esforzos: a frecuencia cardíaca, a escala de percepción de esforzo. 
7. Balance enerxético entre inxesta e gasto calórico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
1. Resolver situacións motrices individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, das 
actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, 
respectando as regras e normas establecidas. 
1.2. Autoevalúa a súa execución con respecto ao modelo técnico suscitado. 
1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados no modelo técnico. 
1.4.  Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto de o seu nivel de 
partida, mostrando actitudes de esforzo, auto esixencia e superación. 
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1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornas non estables e técnicas básicas de 
orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das súas 
posibilidades.  

2. Interpretar e producir accións motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 
corporal e outros recursos. 

2.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade. 
2.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado. 
2.3. Colabora no deseño e a realización de bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos seus 
compañeiros. 
2.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea. 

3. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración oposición, utilizando as estratexias 
máis adecuadas en función dos estímulos relevantes. 

3.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 
3.2. 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. 
3.3. Discrimina os estímulos a ter en conta na toma de decisións nas situacións de colaboración, 
oposición e colaboración- oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 
3.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións aportadas e a súa 
aplicabilidade a situacións similares. 

4. Recoñecer os factores que interveñen na acción motriz e os mecanismos de control da intensidade da 
actividade física, aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 
4.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos diferentes tipos de actividade física, a 
alimentación e a saúde. 
4.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como, coa saúde e os riscos 
e contraindicacións da práctica deportiva 
4.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de 
mellora dos diferentes factores da condición física. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedementos para auto avaliar os factores da condición física. 
4.6. 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. 

5. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, 
mostrando unha actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

5.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 
utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 
5.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades. 
5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 
5.4. 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. 

6. Desenvolver actividades propias de cada unha das fases da sesión de actividade física, relacionándoas coas 
características das mesmas. 

6.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 
6.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de forma autónoma e habitual. 
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6.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motrices en función das 
propias dificultades. 

7. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como formas de inclusión 
social, facilitando a eliminación de obstáculos á preparación doutras persoas independentemente das súas 
características, colaborando cos demais e aceptando as súas achegas. 

7.1. Mostra tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como de espectador. 
7.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas dos demais e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 
7.3. Respecta aos demais dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 
responsable da contorna. 

8.1. Coñece as posibilidades que ofrece a contorna para a realización de actividades físico deportivas. 
8.2. Respecta a contorna e valóraa como un lugar común para a realización de actividades físicas. 
8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as 
actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

9. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, analizando as características das mesmas e as interaccións motrices que levan, e adoptando 
medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que 
poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os demais. 
9.2. Describe os protocolos a seguir para activar os servizos de urxencia e de protección da contorna. 
9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o 
ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non estable. 

10. Utilizar as TIC no proceso de aprendizaxe, para buscar, analizar e seleccionar información relevante, 
elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións dos mesmos. 

10.1. Utiliza as TIC para elaborar documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son,...), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante. 
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados 
coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

7.3.4  4º ESO 

CONCRECIÓN DE CONTIDOS 
1. Actividades individuais no medio estable 

-  Modalidades de atletismo: carreira de valos, salto de altura, triplo salto, peso e disco. 
-  Axuste da execución á globalidade do xesto técnico. 
-  Relación da técnica das modalidades coa prevención de lesións, coa eficacia e coa seguridade. 
-  Capacidades motrices implicadas: coordinación, forza rápida, velocidade, flexibilidade. 
-  Formas de avaliar o nivel técnico no paso de valas, salto de altura, triplo salto, peso e disco. 
- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico para cada modalidade, traballo 
por niveis de habilidade, actividades de recuperación, estiramentos e relaxación. 
-  A capacidade de aprendizaxe motora e o valor relativo dos resultados cuantitativos. 

2. Actividades de adversario: bádminton 
-  Golpeos e desprazamentos. Técnica, finalidades e capacidades motrices implicadas. 
-  Estratexia de xogo. Colocación dos golpeos en función da propia situación e da interpretación do xogo e a 
situación do adversario. 
-  Regulamento de xogo. Adecuación das condutas e aceptación do resultado da competición. 

3. Actividades de colaboración-oposición: balonmán 
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-  Habilidades específicas do balonmán. Modelos técnicos das habilidades ofensivas e defensivas e adaptación 
ás características dos participantes. 
-  Dinámica interna, funcións dos xogadores e principios estratéxicos. Capacidades implicadas. 
-  Estímulos relevantes que en balonmán condicionan a conduta motriz: situación do balón e a portería, espazos 
libres, tempos de xogo, etc. 
4. Actividades no medio non estable: orientación 
-  A orientación como actividade físico deportiva no medio non estable. Interpretación de mapas e uso do 
compás e outros sistemas de orientación (GPS, indicios naturais). 
-  Equipamento básico para a realización de actividades de orientación en función da duración e de as 
condicións das mesmas. 
-  A meteoroloxía como factor a ter en conta para preparar ou realizar unha actividade de orientación. 
- Características das zonas de actividade e a súa repercusión nas técnicas que hai que empregar para garantir 
a seguridade. Posibilidades da contorna natural próximo para a realización de percorridos de orientación. 
Influencia das actividades de orientación na degradación da contorna natural próximo. Condutas destinadas 
ao coidado da contorna que se utiliza. 
5. Actividades artístico expresivas: danzas 
-  A danza como contido cultural. Danzas históricas e danzas actuais. 
-  Deseño e realización de coreografías. Agrupamentos e elementos coreográficos. 
6. Saúde 
-  Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades físico deportivas seleccionadas. 
-  Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai competición: preparación previa á situación 
de competición, equilibrio de niveis, adaptación de materiais e condicións de práctica. 
-  Métodos para chegar a valores saudables na forza, a resistencia e a flexibilidade. 
-  Hixiene postural na actividade física e nas actividades cotiás. 
-  Control da intensidade dos esforzos: a frecuencia cardíaca, a escala de percepción de esforzo. 
7. Balance enerxético entre inxesta e gasto calórico 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
1. Resolver situacións motrices individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, das 
actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, 
respectando as regras e normas establecidas. 
1.2. Autoevalúa a súa execución con respecto ao modelo técnico suscitado. 
1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados no modelo técnico. 
1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto de o seu nivel de 
partida, mostrando actitudes de esforzo, auto esixencia e superación. 
1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornas non estables e técnicas básicas de 
orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo. 

2. Interpretar e producir accións motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 
corporal e outros recursos. 

2.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade. 
2.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado. 
2.3. Colabora no deseño e a realización de bailes e danzas, adaptando a execución á dos compañeiros. 
2.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea. 

3. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración oposición, utilizando as estratexias 
máis adecuadas en función dos estímulos relevantes. 
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3.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 
3.2. 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. 
3.3. Discrimina os estímulos a ter en conta en tómaa de decisións nas situacións de colaboración, 
oposición e colaboración- oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 
3.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións aportadas e a súa 
aplicabilidade a situacións similares. 

4. Recoñecer os factores que interveñen na acción motriz e os mecanismos de control da intensidade da 
actividade física, aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 
4.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos diferentes tipos de actividade física, a 
alimentación e a saúde. 
4.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como, coa saúde e os riscos 
e contraindicacións da práctica deportiva 
4.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de 
mellora dos diferentes factores da condición física. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedementos para auto avaliar os factores da condición física. 
4.6. 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. 

5. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, 
mostrando unha actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

5.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 
utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 
5.2. Alcanza niveis de CF acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 
5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 
5.4. 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. 

6. Desenvolver actividades propias de cada unha das fases da sesión de actividade física, relacionándoas coas 
características das mesmas. 

6.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 
6.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de forma autónoma e habitual. 
6.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motrices en función das 
propias dificultades. 

7. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como formas de inclusión 
social, facilitando a eliminación de obstáculos á preparación doutras persoas independentemente das súas 
características, colaborando cos demais e aceptando as súas achegas. 

7.1. Mostra tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como de espectador. 
7.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas dos demais e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 
7.3. Respecta aos demais dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 
responsable da contorna. 

8.1. Coñece as posibilidades que ofrece a contorna para a realización de actividades físico deportivas. 
8.2. Respecta a contorna e valóraa como un lugar común para a realización de actividades físico 
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deportivas. 
8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as 
actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

9. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, analizando as características das mesmas e as interaccións motrices que levan, e adoptando 
medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que 
poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os demais. 
9.2. Describe os protocolos a seguir para activar os servizos de urxencia e de protección da contorna. 
9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o 
ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non estable. 

10. Utilizar as TIC no proceso de aprendizaxe, para buscar, analizar e seleccionar información relevante, 
elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións dos mesmos. 

10.1. Utiliza as TIC para elaborar documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son,...), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante. 
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa 
actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos 

7.3.5  BACHARELATO 

CONCRECIÓN DE CONTIDOS 
A secuenciación dos contidos estableceuse seguindo un criterio lóxico de progresión das aprendizaxes 

e organizouse en catro bloques ou seccións. 
As primeiras UUDD configuran un bloque introdutorio no que se aborda o movemento en relación coas 

diferentes estruturas corporais (esqueleto, articulacións, sistema muscular…) e as interrelacións entre a 
capacidades físicas. Abórdanse a continuación os requisitos que debe reunir un adestramento para consideralo 
cientificamente adecuado e ofrécense as pautas para planificar un sistema persoal de adestramento. Esta 
primeira sección péchase cun apartado no que se enfocan as actividades e exercicios da Educación Física como 
parte integrante das prácticas hixiénicas incluídas no campo da medicina preventiva. 

O segundo bloque constitúese coa exposición de tres deportes que poden realizarse individualmente, 
en parella, ou en equipo. 

Os contidos do terceiro bloque están relacionados coas posibilidades expresivas do corpo humano, con 
especial atención ás actividades teatrais. 

No cuarto e último bloque facilítanse os elementos necesarios para poder establecer un programa 
básico de mantemento físico baseado na adopción de hábitos de vida sans e a práctica de exercicio. 
A continuación relacionamos os contidos do bacharelato: 
- Avaliación da condición física. Realización dos test de avaliación da condición física 
- Principios do Adestramento: Acondicionamento físico persoal e a súa planificación. Os mecanismos de 
adaptación dos sistemas do organismo á actividade física. Hábitos sociais e efectos na actividade física 
- Beneficios e riscos da actividade física 
- Alimentación e gasto enerxético 
- Utilización de sistemas de acondicionamento físico e adecuación da dinámica de cargas: métodos para a 
mellora da resistencia cardiorrespiratoria, da flexibilidade e da forza-resistencia muscular. 
- Mellora e mantemento do ton muscular. Formas de traballo muscular. Obxectivos do traballo con pesas. 
Opcións actuais de mantemento físico. 
- Elaboración e realización dun plan persoal de adestramento da condición física, atendendo a dinámica 
adecuada de cargas e a utilización dos sistemas de desenvolvemento da condición física máis adecuados aos 
obxectivos e recursos dispoñibles. 
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- Valoración do gasto enerxético diario e dos hábitos de alimentación 
- Coñecemento dos hábitos e prácticas sociais que prexudican a saúde: sedentarismo, consumo de sustancias 
tóxicas... 
- Coñecemento dos regulamento dos deportes que se practiquen 
- Planificación e xestión de competicións deportivas 
- Aspectos sociais do deporte: violencia, economía, consumismo, lexislación, saúde, educación. 
- Práctica dos deportes elixidos tendo en conta o quentamento, aspectos técnicos e tácticos individuais. 
- Práctica de técnicas específicas de actividades de pa ou raqueta. 
- Desenvolvemento dunha competición deportiva a nivel de aula: calendarios, arbitraxes, resultados e 
clasificacións, normativas. 
- Lectura e análise de noticias vinculadas a incidencia do deporte na sociedade actual 
- Planificación e organización dunha actividade no medio natural: Montañismo. Sendeirismo 
- Coñecemento das precaucións e normas de seguridade para a realización da actividades no medio natural. 
- Análise das saídas profesionais relacionadas coa actividade física. 
- Coñecemento e práctica de actividades de expresión corporal: as variables dinámicas do movemento e o seu 
valor expresivo: forza, traxectorias, ritmo, respiración. 
- Práctica de bailes de salón. 
- Realización de representacións artísticas en grupo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
1.- Valorar a actividade física desde a perspectiva da saúde, a satisfacción, a autosuperación e as posibilidades 
de interacción social e de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interese, respecto, esforzo e 
cooperación na práctica da actividade física. 

1.1. Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como recurso de lecer activo, valorando os 
aspectos sociais e culturais que levan asociadas e as súas posibilidades profesionais futuras, e 
identificando os aspectos organizativos e os materiais necesarios. 
1.2. Adopta una 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.  
1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de recuperación na actividade física. 

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. 

2.1 Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados da propia actuación e da do grupo. 
2.2. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas especificacións técnicas. 
2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na realización de actividades que 
requiren atención ou esforzo. 

3.- Amosar un comportamento persoal e social responsable respectándose a si mesmo, ás outras persoas e o 
contorno, no marco da actividade física. 

3.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as actividades físico deportivas. 
3.2. Facilita a integración doutras persoas nas actividades de grupo, animando á súa participación e 
respectando as diferenzas. 

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. 

 4.1. Aplica criterios de procura de información que garantan o acceso a fontes actualizadas e rigorosas. 
4.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica axeitada. 

5.- Crear e representar composicións corporais individuais ou colectivas con orixinalidade e expresividade, 
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aplicando as técnicas máis apropiadas á intencionalidade da composición. 
5.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das composicións ou montaxes artísticas 
expresivas. 
5.2. Representa composicións ou montaxes de expresión corporal individuais ou colectivas, 
axustándose a unha intencionalidade de carácter estética ou expresiva. 
5.3. Adapta as súas accións motoras ao sentido do proxecto artístico expresivo. 

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

6.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético nos programas de actividade física 
para a mellora da condición física e saúde. 
6.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e funcionais que promoven a saúde. 
6.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de recuperación na actividade física. 
6.4. 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. 

7.- 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. 

7.1. 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. 
7.2. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas considerando as súas necesidades e motivacións, 
e como requisito previo para a planificación da súa mellora. 
7.3. Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu programa de actividade. 
7.4. Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade física, conxugando as variables de 
frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade. 
7.5. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de actividade física, reorientando as 
actividades nos aspectos que non chegan ao esperado. 
7.6. Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida activo. 

8.- Resolver situacións motoras en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motoras específicas 
individuais ou de adversario con fluidez, precisión e control, perfeccionando a adaptación e a execución dos 
elementos técnicos desenvoltos no curso anterior. 

8.1. Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que respondan aos seus 
intereses. 
8.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros e 
as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas situacións colectivas. 
8.3. Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo. 
8.4. Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos non estables, analizando os 
aspectos organizativos necesarios. 

9.- 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. 

9.1. Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con respecto á persoa adversaria, nas 
actividades de oposición. 
9.2. Colabora con participantes nas actividades físico deportivas nas que se produce colaboración ou 
colaboración oposición, e explica a achega de cadaquén. 
9.3. Desempeña as función que lle corresponden, nos procedementos ou nos sistemas postos en 
práctica para conseguir os obxectivos do equipo. 
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9.4. Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas actividades físico-deportivas desenvolvidas. 
9.5. Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de colaboración-oposición, adaptándoas ás 
características das persoas participantes. 

7.4 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS. PROPOSTA DE UNIDADES DIDÁCTICAS E 
TEMPORALIZACIÓN. 

Para concretar a secuenciación de contidos e a súa distribución temporal fíxose a seguinte previsión de 
horas de clase para o curso 2020/2021, non contabilizando as datas previstas para exames: 
 Setembro: 4 sesións 
 Outubro: 8 sesións 
 Novembro: 7 sesións   1º Avaliación: 23 sesións 
 Decembro: 4 sesións 
 
  Xaneiro:  7 sesións 
 Febreiro:  6 sesións   2º Avaliación: 20 sesións 
 Marzo:   7 sesións 
 
 Abril:                5 sesións 
 Maio:                8 sesións   3º Avaliación: 16 sesións 
 Xuño:                3 sesións 
 

Para a distribución dos contidos nos diferentes cursos tivemos en conta unha serie de factores que 
pasamos a comentar. 
 Como sinala o Decreto que determina o currículo, os contidos do BLOQUE COMÚN, pola súa natureza 
transversal, traballarase ao longo do curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata 
aspectos como a construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas actividades físicas 
independentemente do propio nivel de execución… 

 O bloque de contidos de ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE decidimos introducilo en tódolos niveis cunha 
unidade didáctica inicial. Desta forma iniciaremos o curso cunha valoración (avaliación de diagnóstico) da 
condición física saudable do alumnado co fin de que poidan observar e reflexionar sobre os cambios nas 
distintas capacidades físicas e variables antropométricas durante os anos de ESO e Bacharelato. A final de curso 
realizaremos unha nova valoración para que as modificacións, si existen, poidan ser observadas tamén no 
propio curso escolar. O noso obxectivo é que o alumnado sexa consciente dos cambios que se producen no seu 
corpo e na súa condición física e que valoren a necesidade de manter unha actividade física como hábito na 
súa vida diaria. As distintas unidades didácticas de condición física e saúde terán un tratamento sumativo de 
tal forma que ano a ano se recordaran os contidos anteriores e se ampliarán, dirixíndonos sempre cara unha 
maior autonomía do alumnado no manexo dos distintos elementos que forman parte do adestramento das 
capacidades físicas: test, métodos, cargas, exercicios... 

No bacharelato buscaremos que o alumnado utilice os coñecementos e capacidades, vinculados a este 
bloque de contidos, acadados na ESO para elaborar un programa de adestramento individualizado, en función 
dos seus intereses e posibilidades. 

Os contidos de XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS, tratarémolos ao longo da ESO, tentando introducir 
modalidades deportivas psicomotrices, sociomotrices de oposición e de colaboración oposición, así como 
xogos e deportes alternativos e tradicionais. As directrices para a secuenciación temporal destes contidos son: 

•  Da iniciación ao perfeccionamento, a través dun tratamento bianual de cada modalidade (tentarase 
que as modalidades deportivas se traten dous anos ao longo das dúas etapas). 
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•  De xeito xeral: da técnica e táctica individual (1º ano) á táctica grupal e colectiva (2º ano) 
•  De xeito xeral: do coñecemento e práctica dos xogos e deportes (1º ciclo) á súa utilización na 
recreación e na competición (2º ciclo). 

No bacharelato a intervención didáctica consistirá nun repaso dos elementos formais e funcionais das 
modalidades a tratar e na programación dunha competición deportiva a cargo dos propio  alumnado, 
introducíndoo desta forma na planificación de actividades de recreación e ocio.   

O tratamento das ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL, as condicións climáticas teranse en conta para a 
súa situación temporal ao longo do curso. As actividades de orientación introducirémolas de forma progresiva 
desde 2º de ESO. Para desenvolver contidos deste bloque organizaremos, na medida do posible, unha saída en 
cada un dos niveis para que poidan realizar unha actividade deportiva nun entorno natural.  

Con respecto ao bloque de ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS, procuramos que os distintos 
contidos aparezan de forma progresiva nos catro cursos da ESO para evitar o seu rexeitamento, frecuente sobre 
todo na poboación escolar masculina. Así partiremos desde actividades con compoñentes lúdicos e de 
representacións simples, ritmos sinxelos e niveis de abstraccións baixos, cara actividades con máis implicación 
persoal, maior dificultade técnica, ritmos musicais variados e actividades expresivas que permitan a 
desinhibición. No bacharelato trataremos especificamente as diversas técnicas que se utilizan na expresión 
corporal, e ampliaremos a bagaxe motriz rítmica do noso alumnado con bailes de salón estándar, bailes latinos, 
actividades coreográficas actuais... etc. 

 

 

 

 

RESUMO DA TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

 1º ESO SESIÓNS 

1ª Avaliación 

- Presentación 
- “Condición física e saúde”: o quecemento, acondicionamento xeral das CFB 
relacionadas coa saúde 
- “Iniciación ós deportes de adversario: bádminton" 

1 
11 

 
11 

2ª Avaliación 
- “Iniciación ás actividades de patín” 
- “Iniciación ós xogos deportivos de colaboración-oposición: balonmán" 
- “Iniciación á escalada” 

9 
8 
3 

3ª Avaliación - “As habilidades ximnásticas básicas" 
- "Iniciación á expresión corporal" 

10 
6 

 2º ESO SESIÓNS 

1ª Avaliación 

- Presentación 
- “CF e saúde” (quecemento xeral, resistencia aeróbica e flexibilidade). 
- “Deportes de oposición e de colaboración-oposición con raqueta: palas, tenis" 
-  "O baloncesto: regulamento; os elementos técnico-tácticos individuais” 

1 
6 
6 

10 

2ª Avaliación 
- "O atletismo: vallas, técnica de carreira, marcha, lonxitude" 
- “Iniciación ós xogos deportivos de colaboración-oposición: Fútbol sala" 
- “Recollida e práctica de xogos populares e tradicionais” 

6 
8 
6 

3ª Avaliación 
- "Escalada" 
- “Habilidades ximnásticas: as combinacións en grupo” 
- "Iniciación ás actividades rítmicas" 

6 
6 
4 

 3º ESO SESIÓNS 
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1ª Avaliación 
- Presentación 
- “Condición física e saúde” (resistencia e flexibilidade) 
- “Deportes oposición e de colaboración-oposición con raqueta: o bádminton” 

1 
10 
12 

2ª Avaliación 
- O atletismo: saída, relevos, triplo salto, altura, peso e disco" 
- "Iniciación á orientación”  
- “Fútbol sala” 

6 
4 

10 

3ª Avaliación 
- “Aeróbic” 
- "O baloncesto: regulamento; os elementos técnico-tácticos” 

6 
10 

 4º ESO SESIÓNS 

1ª Avaliación 
- Presentación 
- “Condición Física e saúde” (forza e velocidade) 
- “O voleibol: regulamento; os elementos técnico-tácticos individuais e colectivos” 

1 
11 
11 

2ª Avaliación 
- “O balonmán: regulamento; os elementos técnico-tácticos” 
- "Xogos e deportes alternativos" 

10 
10 

3ª Avaliación 
- “As competicións deportivas: organización na aula” 
- “As actividades acuáticas: a natación e xogos na auga” 
- “Actividades rítmicas: bailes de salón" 

5 
5 
6 

 
 1º DE BACHARELATO SESIÓNS 

1ºAvaliación 
- “Presentación” 
- “Elaboración dun programa de mellora da Condición Física” 
- “U.D. deporte individual ou colectivo” 

1 
11 
11 

2ªAvaliación 

- “Expresión corporal” / "Actividades ximnásticas" 
- “U.D. deporte individual ou colectivo” 
- “Aspectos sociais do deporte e a actividade física” 
- "Bailes de salón" 

5 
8 
1 
6 

3ª Avaliación 
 

- "A nosa tradición e cultura: xogos, deportes e danzas" 
- "Deporte individual ou colectivo" 
- “Estudios e saídas profesionais vinculados á E.F.” 
- “Actividades no medio natural: planificación dunha actividade no medio natural” 

4 
8 
1 
3 

 

7.5 TRATAMENTO DOS CONTIDOS TRANSVERSAIS. 

A continuación exporase a relación dos estándares de aprendizaxe cos contidos transversais de cada 
un dos niveis educativos, para constatar e facer efectivo o seu tratamento no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
CL Comprensión lectora 

EOE Expresión oral e escrita 

CA Comunicación audiovisual 

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 

EMP Emprendemento 

EC Educación cívica 

PV Prevención da violencia 

EV Educación e seguridade viaria 
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7.5.1. 1º ESO 

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 
EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura 
dunha sesión de actividade física coa intensidade 
dos esforzos realizados. 

 X    X X  

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases 
finais da sesión de acordo cos contidos que se 
vaian realizar, seguindo as orientacións dadas. 

 X       

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en 
relación á saúde e a actividade física.  X   X    

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

 X       

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. 

 X     X  

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

 X    X   

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

 X    X   

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

 X    X   

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. 

 X    X   

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. 

 X    X   

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os 
protocolos para activar os servizos de 
emerxencia e de protección no seu contorno. 

 X    X X  

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. 

   X     

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

   X     

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

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un ritmo.  X       
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EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e 
danzas.  X   X    

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

 X       

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

 X       

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

 X       

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. 

 X       

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

 X       

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

 X    X   

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

 X    X X  

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

 X       

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. 

 X       

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

 X      X 

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. 

 X    X   

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. 

 X    X   

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. 

 X    X   
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7.5.2. 2º ESO 

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 
EFB1.1.1.Recoñece a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos esforzos 
realizados. 

 X       

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

 X       

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. 

 X       

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

 X    X   

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. 

 X    X   

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

 X    X   

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o 
contorno para a realización de actividades físico-
deportivas axeitadas a súa idade. 

 X    X   

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

 X    X   

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. 

 X    X   

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. 

 X    X   

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

 X    X   

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. 

 X    X   

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. 

 X  X     

EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados  X  X     
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sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física ou a 
corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 
EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, de 
forma creativa, combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

 X   X    

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

    X    

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

    X    

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

    X    

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. 

    X    

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

 X       

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. 

 X       

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

 X       

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

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. 

 X       

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saudable, utilizando os métodos básicos para o 
seu desenvolvemento. 

 X    X   

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

 X      X 

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

 X    X   

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. 

 X       

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas  X    X   
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e habilidades específicas adaptadas, 
respectando as regras e as normas establecidas 
EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito 
básico con respecto ao modelo técnico 
formulado. 

 X       

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

 X       

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. 

 X       

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. 

 X       

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. 

 X       

EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en 
práctica de xeito autónomo aspectos de 
organización de ataque e de defensa nas 
actividades físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración- oposición facilitadas. 

 X       

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. 

 X       

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

 X       

 

7.5.3. 3º ESO 

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 
EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión 
de actividade física coa intensidade dos 
esforzos realizados. 

 X   X    

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. 

 X   X    

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

 X   X    

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

 X   X    

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 

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

 X    X   

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

 X    X   

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

 X    X   

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. 

 X    X   

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. 

 X       

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

 X       

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. 

 X      X 

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. 

 X  X     

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

 X  X     

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma 
creativa, combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

 X   X    

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

 X   X    

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. 

 X   X    

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

 X   X    

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

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

 X       

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

 X       

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

 X       

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

 X       

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. 

 X   X    

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saudable, utilizando os métodos básicos para o 
seu desenvolvemento. 

 X   X    

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

    X    

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

 X   X    

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. 

 X   X    

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

 X   X    

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

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

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

 X   X    

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. 

 X   X X   

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e 
tácticos para obter vantaxe na práctica das 
actividades físico-deportivas de oposición ou 

 X    X   
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de colaboración-oposición propostas. 
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. 

 X   X    

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. 

 X   X    

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

 X   X    

7.5.4. 4º ESO 

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 
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. 

 X X X  X X  

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. 

 X X      

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. 

 X  X     

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

EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na 
planificación e posta en práctica de actividades 
grupais fose coordinada coas accións do resto 
das persoas implicadas. 

 X   X X   

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

 X    X X  

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. 

 X X     X 

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. 

 X X  X  X  

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

 X      X 

EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica  X    X X  
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segura usando convenientemente o 
equipamento persoal, e os materiais e os 
espazos de práctica. 
EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes 
derivadas da práctica de actividade física.  X X X X    

EFB1.4.3. Describe os protocolos que deben 
seguirse ante as lesións, os accidentes ou as 
situacións de emerxencia máis frecuentes 
producidas durante a práctica de actividades 
físico- deportivas. 

 X X X     

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. 

 X    X   

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

 X   X X   

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

 X  X X  X  

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. 

 X  X   X  

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

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. 

 X X X     

EFB2.1.2. Axusta as súas accións á 
intencionalidade das montaxes artístico-
expresivas, combinando os compoñentes 
espaciais, temporais e, de ser o caso, de 
interacción coas demais persoas. 

 X X X     

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

 X X X     

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. 

 X  X   X  

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

 X X X     

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o 
sedentarismo ou o consumo de tabaco e de 
bebidas alcohólicas cos seus efectos na 

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

 X X  X    

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

 X X   X   

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

 X X      

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para 
integrar nos programas de actividade física a 
mellora das capacidades físicas básicas, cunha 
orientación saudable e nun nivel adecuado ás 
súas posibilidades. 

 X       

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

 X  X  X   

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades 
específicas aos requisitos técnicos nas 
situacións motrices individuais, preservando a 
súa seguridade e tendo en conta as súas 
propias características. 

 X X X     

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

 X X X     

EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou 
desprazamento aos cambios do medio, 
priorizando a súa seguridade persoal e 
colectiva. 

 X  X  X   

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

 X    X   

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. 

 X  X  X   

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. 

 X  X  X X  

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

 X  X X    

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

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

 X X   X   

EFB4.3.1. Compara os efectos das actividades 
físicas e deportivas no contorno en relación coa 
forma de vida nel. 

  X   X  X 

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

 

7.5.5. 1º BACHARELATO 

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 
EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en 
actividades físicas, como recurso de lecer 
activo, valorando os aspectos sociais e culturais 
que levan asociadas e as súas posibilidades 
profesionais futuras, e identificando os 
aspectos organizativos e os materiais 
necesarios. 
 

 X X X  X X  

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. 

 X  X  X X  

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

 X X X  X X  

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

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

 X    X X  

EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o 
contorno en que se realizan as actividades 
físico-deportivas. 

 X    X X  

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

 X X X  X   

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

 X    X   

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

X X X X     

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

X X X X     

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

 X X X     
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intencionalidade de carácter estética ou 
expresiva. 
EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras ao 
sentido do proxecto artístico expresivo. X X X X     

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

 X X X     

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

 X X X X    

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

 X X X X    

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. 

 X   X X X  

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. 

 X X  X    

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. 

X X       

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

EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu 
programa persoal de actividade física, 
conxugando as variables de frecuencia, 
volume, intensidade e tipo de actividade. 

X X       

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. 

X X X X     

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

 X X X  X   

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

 X X      

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

 X X X     

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

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

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

 X X X  X X  

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

 X  X  X X  

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

 X  X  X X  

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

 X  X  X X  

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

 X  X  X X  

 

7.6 CONTRIBUCIÓN Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE  

A continuación exporase a contribución á consecución das competencias clave dende esta 
programación didáctica, así como o perfil competencial (peso das diferentes competencias clave) de cada un 
dos niveis educativos. 
 

CCL  Competencia comunicación lingüística 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

CD Competencia dixital 

CAA Competencia aprender a aprender 

CSC Competencia social e cívica 

CSIEE Competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

CCEC Competencia conciencia e expresión cultural 

 
Competencias clave Contribución dende dita programación 

CCL Ofrecendo una ampla variedade de intercambios comunicativos verbais e de 
vocabulario específico. 

CMCCT Razoamento matemático en resultados e clasificacións, escalas e rumbos no de-
porte orientación, relación entre inxesta e gasto calórico, a frecuencia cardíaca 
como indicador da intensidade do esforzo, sistemas de xogo en deportes… Con-
servación de la natureza, funcionamento do corpo humano, alimentación, uso 
de instrumentos utilizados no deporte, etc. 

CD Abordando aspectos como o acceso e a xestión da información que se pode 
encontrar en Internet no ámbito da actividade física e deportiva, así como a 
creación e difusión de contidos, utilización de diferentes aplicacións informáti-
cas. Uso da aula virtual. 
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CAA A través da regulación, planificación, organización e execución da propia activi-
dade física, o que motivará ao alumnado e xerará confianza. Isto permitiralle 
deseñar o  seu plan de acción e a adecuación para alcanzar a meta prevista, así 
como á avaliación dos resultados. 

CSC Fomentando o respecto, a igualdade, a cooperación e o traballo en equipo. As 
regras que se establecen nos xogos e os deportes, as normas de seguridade vial, 
a prevención de lesións, os primeiros auxilios, etc. 

CSIEE Outorgando funcións e responsabilidades na planificación e desenvolvemento 
de actividades, o desenvolvemento do liderado e o traballo en equipo, así como 
la superación persoal. 

CCEC A través do recoñecemento e valoración das manifestacións culturais e históri-
cas da motricidade humana (o xogo, o deporte, as actividades artístico- expre-
sivas, as actividades no medio natural, etc.) e a  súa consideración como patri-
monio cultural dos pobos e mediante a exploración e utilización das posibilida-
des expresivas do corpo e o movemento. 

 
 
 

7.6.1.  PERFIL COMPETENCIAL 1º DA ESO 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS 

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 
EFB1.5.1 EFB1.1.1 EFB1.5.1 EFB1.1.2 EFB1.1.1 EFB1.4 EFB2.1.1 
EFB1.5.2 EFB3.1.1 EFB1.5.2 EFB3.1.2 EFB1.1.2 EFB1.4.2 EFB2.1.2 
 EFB3.1.2  EFB3.2.1 EFB1.1.3 EFB3.2.3 EFB2.1.3 
 EFB3.1.3  EFB3.2.2 EFB1.2.1 EFB4.1.1  
 EFB3.2.3  EFB4.1.1 EFB1.2.2 EFB4.1.2  
   EFB4.1.2 EFB1.2.3 EFB4.1.3  
   EFB4.1.3 EFB1.3.1 EFB4.1.4  
   EFB4.1.4 EFB1.3.2 EFB4.2  
   EFB4.2.1 EFB1.3.3 EFB4.2.1  
   EFB4.2.2 EFB1.4 EFB4.2.3  
   EFB4.2.3    

 
PRIORIZACIÓN DE COMPETENCIAS  

 1º ESO 

Competencias clave Asociacións a estándares 
de aprendizaxe % del total (43) 

CCL 2 4% 
CMCT 5 11% 

CD 2 7% 
CAA 11 25% 
CSC 10 23% 

CSIEE 10 23% 
CEC 3 7% 

PERFIL DE ÁREA EN 1º ESO: 1º CAA, 2º CSC, CSIEE, 3º CMCT 
 

7.6.2  PERFIL COMPETENCIAL 2º DA ESO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS 
CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

EFB1.5.1 EFB1.1.1 EFB1.5.1 EFB1.1.2 EFB1.1.1. EFB1.4.1 EFB2.1.1 
EFB1.5.2 EFB3.1.1  EFB3.5.2 EFB1.1.2 EFB1.4.2 EFB2.1.2 
 EFB3.1.2  EFB3.2.1 EFB1.1.3 EFB1.4.3 EFB2.1.3 
 EFB3.1.3  EFB3.2.2 EFB1.2.1 EFB3.2.3 EFB2.1.4 
 EFB3.1.4  EFB3.2.3 EFB1.2.2 EFB4.1.1  
 EFB3.1.5  EFB3.2.4 EFB1.2.3 EFB4.1.2  
 EFB3.1.6  EFB4.1.1 EFB1.3.1. EFB4.1.3  
   EFB4.1.2 EFB1.3.2 EFB4.1.4  
   EFB4.1.3 EFB1.3.3 EFB4.1.5  
   EFB4.1.4 EFB1.4.1 EFB4.2.1  
   EFB4.1.5 EFB3.1.6 EFB4.2.2  
   EFB4.2.1  EFB4.2.3  
   EFB4.2.2  EFB4.2.4  
   EFB4.2.3    
   EFB4.2.4    

 
 
 
 
 

PRIORIZACIÓN DE COMPETENCIAS  
 2º ESO 

Competencias clave Asociacións a estándares 
de aprendizaxe % del total () 

CCL 2 4% 
CMCT 7 13% 

CD 1 2% 
CAA 15 28% 
CSC 11 21% 

CSIEE 13 24% 
CEC 4 8% 

PERFIL DE ÁREA EN 2º ESO: 1º CAA, 2º CSIEE, 3º CSC 
 

7.6.3.  PERFIL COMPETENCIAL 3º DA ESO 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS 
CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

EFB1.5.1 EFB1.1.1 EFB1.5.1 EFB1.1.2 EFB1.1.1. EFB1.4.1 EFB2.1.1 
EFB1.5.2 EFB3.1.1  EFB3.5.2 EFB1.1.2 EFB1.4.2 EFB2.1.2 
 EFB3.1.2  EFB3.2.1 EFB1.1.3 EFB1.4.3 EFB2.1.3 
 EFB3.1.3  EFB3.2.2 EFB1.2.1 EFB3.2.3 EFB2.1.4 
 EFB3.1.4  EFB3.2.3 EFB1.2.2 EFB4.1.1  
 EFB3.1.5  EFB3.2.4 EFB1.2.3 EFB4.1.2  
 EFB3.1.6  EFB4.1.1 EFB1.3.1. EFB4.1.3  
   EFB4.1.2 EFB1.3.2 EFB4.1.4  
   EFB4.1.3 EFB1.3.3 EFB4.1.5  
   EFB4.1.4 EFB1.4.1 EFB4.2.1  
   EFB4.1.5 EFB3.1.6 EFB4.2.2  
   EFB4.2.1  EFB4.2.3  
   EFB4.2.2  EFB4.2.4  
   EFB4.2.3    
   EFB4.2.4    
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PRIORIZACIÓN DE COMPETENCIAS  
 3º ESO 

Competencias clave Asociacións a estándares 
de aprendizaxe % del total () 

CCL 2 4% 
CMCT 7 13% 

CD 1 2% 
CAA 15 28% 
CSC 11 21% 

CSIEE 13 24% 
CEC 4 8% 

PERFIL DE ÁREA EN 3º ESO: 1º CAA, 2º CSIEE, 3º CSC 

 

7.6.4.  PERFIL COMPETENCIAL 4º DA ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS 
CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

EFB1.6.1 EFB3.1.1 EFB1.6.1 EFB4.1.1 EFB1.1.1 EFB1.4.1 EFB1.3.2 
EFB1.6.2 EFB3.1.2 EFB1.6.2 EFB4.1.2 EFB1.1.2 EFB1.4.2 EFB2.1.1 
EFB1.6.3 EFB3.1.3 EFB1.6.3 EFB4.1.3 EFB1.1.3 EFB1.4.3 EFB2.1.2 
 EFB3.1.4  EFB4.2.1 EFB1.2.1 EFB4.1.1 EFB2.1.3 
 EFB3.2.1  EFB4.2.2 EFB1.2.2 EFB4.1.2  
 EFB3.2.2  EFB4.2.3 EFB1.2.3 EFB4.1.3  
 EFB3.2.3  EFB4.2.4 EFB1.3.1 EFB4.2.1  
 EFB3.2.4  EFB4.2.5 EFB1.3.2 EFB4.2.2  
 EFB4.3.1  EFB4.2.6 EFB1.3.3 EFB4.2.3  
 EFB4.3.2   EFB1.5.1 EFB4.2.4  
    EFB1.5.2 EFB4.2.5  
    EFB4.3.1 EFB4.2.6  
    EFB4.3.3   

 
PRIORIZACIÓN DE COMPETENCIAS  

 4º ESO 

Competencias clave Asociacións a estándares 
de aprendizaxe % del total () 

CCL 3 5% 
CMCT 10 19% 

CD 3 5% 
CAA 9 17% 
CSC 13 24% 

CSIEE 12 22% 
CEC 4 8% 

PERFIL DE ÁREA EN 4º ESO: 1º CSC, 2º CSIEE, 3º CMCT 
 

7.6.5. PERFIL COMPETENCIAL 1º BACHARELATO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS 
CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

EFB1.4.1 EFB3.1.1 EFB1.4.1 EFB4.1.1 EFB1.1.1 EFB1.2.1 EFB2.1.1 
EFB1.4.2 EFB3.1.2 EFB1.4.2 EFB4.1.2 EFB1.1.2 EFB1.2.2 EFB2.1.2 
 EFB3.1.3  EFB4.1.3 EFB1.3.1 EFB1.2.3 EFB2.1.3 
 EFB3.1.4  EFB4.1.4 EFB1.3.2 EFB4.1.1  
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 EFB3.2.1  EFB4.2.1 EFB4.1.2 EFB4.1.2  
 EFB3.2.2  EFB4.2.2 EFB4.2.2 EFB4.1.3  
 EFB3.2.3  EFB4.2.3 EFB4.2.3 EFB4.1.4  
 EFB3.2.4  EFB4.2.4  EFB4.2.1  
 EFB3.2.5  EFB4.2.5  EFB4.2.2  
 EFB3.2.6    EFB4.2.3  
     EFB4.2.4  
     EFB4.2.5  

 
PRIORIZACIÓN DE COMPETENCIAS  

 1º DE BACHARELATO 
Competencias clave Asociacións a criterios % del total () 

CCL 2 5% 
CMCT 10 22% 

CD 2 5% 
CAA 9 20% 
CSC 7 15% 

CSIEE 12 26% 
CEC 3 7% 

PERFIL DE ÁREA EN 1º BACARELATO: 1º CSIEE, 2º CMCT, 3º CAA 

8. Avaliación e cualificación. 

O Decreto 86/2015, establece no seu artigo 33:  

- Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos 
da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias troncais, específicas 
e de libre configuración autonómica, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que 
figuran nos anexos I, II e III a este decreto. 

- A avaliación será continua en canto que forma parte do proceso de ensino aprendizaxe e terá carácter 
formativo e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se producen e, en 
consecuencia, incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación que 
permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo 
do alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente. 

- A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias,  terá un 
carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos 
procesos de aprendizaxe. 

- O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna lograron os 
obxectivos e alcanzaron o adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. 
 

O proceso de avaliación que propoñemos intenta adaptarse aos aspectos sinalados pola lexislación 
vixente. Por elo, propoñemos unha avaliación: 

- consecuente cos fins e obxectivos do sistema educativo, así como que teña de referente os criterios 
de avaliación e os estándares de aprendizaxe, 

- individualizada, partindo dos coñecementos previos do alumno/a, 
- que se estenda ao sistema (programación-proceso educativo-docente-medios e métodos) e ao 

alumno 
- que se realizará de forma continua e non circunstancial, 
- que nos proporcione información continua, obxectiva e suficiente para regular o proceso educativo, 
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- na que interveñan os axentes externos e internos ao propio proceso: administración (criterios de 
avaliación), docentes (criterios de cualificación) e alumnado (autoavaliación, avaliación recíproca) 

8.1  ¿QUE IMOS AVALIAR? 

Avaliaranse todos os elementos do proceso de ensino-aprendizaxe: 
1.- Ao alumnado. 
2.- Ao proceso. 
3.- A práctica docente. 
4. Á programación didáctica. 

8.2  MOMENTOS DA AVALIACIÓN 

8.2.1 Ao alumnado. 

• Antes: a través da observación e o coñecemento do pasado académico e as súas experiencias na 
actividade física. Confección da ficha inicial do alumno. Ao comezo de cada curso e coa finalidade de 
adecuar as ensinanzas de cada materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu 
proceso de aprendizaxe, o profesorado que imparta docencia no grupo realizará unha avaliación inicial, 
incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do alumnado en cada unha das 
materias e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. A avaliación incluirá a análise dos 
informes persoais da etapa ou curso anterior e completarase coa información obtida a través da persoa 
titora. A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao 
desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e 
recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno.  

• Durante: a través de probas teóricas e probas prácticas, a través da observación día a día reflectida no 
caderno do profesor, no que se recollerá a valoración das actitudes, a través de actividades como 
análise de artigos, realización de resumes de actividades e reflexións escritas sobre os contidos e outros 
aspectos da materia e mediante as rúbricas de comprobación dos estándares de aprendizaxe. 

• Despois: avaliación final ou sumativa que ten en conta toda a información recollida antes e durante o 
proceso. A avaliación será criterial, en función dos coñecementos e aptitudes individuais iniciais de 
cada alumno/a. 

8.2.2 Ao proceso. 

• Durante: a través do caderno do profesor no que se recolle información acerca do cumprimento dos 
obxectivos didácticos de cada U.D. 

• Despois: valoración da información obtida a través dos instrumentos anteriores, valoración da 
consecución dos estándares de aprendizaxe. 

8.2.3  Á práctica docente.    

• Durante: De forma subxectiva: diario persoal do docente. 
• Despois: Valoración da información obtida cos instrumentos anteriores. 

8.2.4 Á programación didáctica 

Toda a información obtida neste proceso de avaliación será rexistrada e analizada co fin de emitir xuízos 
de cara á toma de decisións con respecto a: 

- Cualificación final do alumno. 
- Consecución dos obxectivos marcados. 
- Modificación de aspectos do proceso de ensinanza/aprendizaxe: contidos, obxectivos, materiais… 
- Modificación na intervención do profesor: comportamentos, renovación de coñecementos, 
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utilización de estratexias de ensinanza/aprendizaxe… 

Recolleranse ditas reflexións na Memoria Final realizada no mes de xuño. 

Para ter constancia dos logros da nosa programación, e reflectir todo o recollido nos anteriores 
instrumentos, faremos constar no libro de actas das reunións de departamento, todos aqueles problemas que 
puideran xurdir, así como o grado de consecución dos obxectivos e o grado de execución dos contidos. 

Ao final de cada trimestre poderase cubrir unha ficha que se poderá incorporar á memoria de final de 
curso. Tamén se terá en conta á hora de levantar acta nas reunións de departamento. Esta ficha 
confeccionámola da seguinte maneira: 

CURSO EXECUCIÓN  
Unid. Did. 

EXECUCIÓN 
CONTIDOS 

CONSECUCIÓN CRITERIOS 
DE AV., ESTÁNDARES 

PROBLEMAS XURDIDOS 

1º ESO     
2º ESO     
3º ESO     
4º ESO     

1º BACH.     

8.3  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Entre outros instrumentos de avaliación convén citar os seguintes: 

Avaliación inicial 
Para coñecer o punto de partida, resulta de gran interese realizar unha sondaxe previo entre o 

alumando. Este procedemento servirá para comprobar los coñecementos previos sobre os contidos a tratar y 
establecer estratexias de ensino-aprendizaxe. Pode facerse mediante una breve enquisa oral ou escrita, ou a 
través dunha proba de avaliación inicial. 

Caderno do docente 
É unha ferramenta fundamental do proceso de avaliación. Debe constar de fichas personalizadas de 

seguimento, onde se anoten todos os elementos que se deben ter en conta para a avaliación formativa e 
sumativa de todos os elementos (asistencia, rendemento, participación, conduta, resultados probas, 
idoneidade dos contidos...etc.). Para completar o caderno é necesaria unha observación sistemática directa na 
aula.  

Traballos individuais ou grupais sobre conceptos 
- Monografías. 
- Resumes. 
- Investigacións. 
- Traballos de síntese, análise, reflexión. 
- Exposicións 
- Etc. 

Intercambios orais co alumnado 
- Exposición de temas. 
- Diálogos. 
- Debates. 
- Postas en común. 
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Probas obxectivas 
Deben ser o máis variadas posibles, para que teñan unha maior fiabilidade. Poden ser para avaliar tanto 

os aspectos teóricos como prácticos. 

Rúbricas de avaliación: escalas de comprobación do grao de consecución dos estándares de 
aprendizaxe en cada unidade didáctica. 

8.4 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: INDICADORES DE LOGRO. PONDERACIÓN DOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.  

8.4.1 Indicadores de logro para unha cualificación positiva. 

Utilizaremos como indicadores de logro para decidir a cualificación positiva do alumnado na materia 
de Educación Física ós seguintes: 

• Presentar de maneira aceptable todos os traballos propostos. 
• Realizar as probas teóricas e/ou prácticas. 
• Asistir as clases de Educación Física coa vestimenta e calzado adecuada. 
• Participar nas actividades realizadas nas sesións e alcanzar unha progresión individual suficiente. 
• Amosar un coñecemento dos conceptos básicos transmitidos ao longo do curso e sinalados no 

apartado de contidos da presente programación.  
• Mostrar unha actitude tolerante e participativa nas clases, así como amosar interese pola materia. 
• Alumnado cunha avaliación suspensa: Tendo en conta o carácter continuo da avaliación, o noso 

departamento, en aras de propoñer unha nota final acorde e xusta con todo o alumnado cree 
conveniente establecer a seguinte condición para aquel alumnado que non supere unha avaliación: 
“Todo alumno con algunha avaliación suspensa terá obrigatoriamente que presentar unha serie de 
actividades complementarias de recuperación. As actividades deberán presentarse correctamente 
realizadas e no prazo de tempo esixido. De non ser así, o alumno non poderá aprobar a materia de 
Educación Física na convocatoria de xuño”. 

• Proba extraordinaria de Setembro: o alumnado que non cumpra algún destes requisitos terá que 
repetir no mes de setembro todas as probas individuais prácticas e realizar un exame teórico sobre os 
contidos conceptuais impartidos, cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o segundo. 
Así mesmo deberán entregar os traballos non realizados ou realizados incorrectamente. No caso de 
que as probas realizadas foran en grupo, adaptaranse estas probas a través de: probas procedimentais 
individuais e traballos por escrito. A nota final da avaliación será a media dos apartados á avaliar.  

• Actividades de reforzo e ampliación: En cada un dos trimestres, desenvólvense actividades que veñen 
a reforzar todos aqueles baleiros ou dúbidas propias de cada alumno/a, así como que amplíen os 
coñecementos e a experiencia individual. 

8.4.2 Indicadores de logro e ponderación dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. 

Os criterios de avaliación, ao non ser directamente avaliables, necesitamos incluír nas Unidades 
Didácticas os estándares de aprendizaxe entendidos como especificacións dos criterios de avaliación e que 
amosan comportamentos observables. Estes estándares irán nas unidades didácticas tendo en conta a 
concreción que se faga de cada un deles para axustar ao máximo a nosa intervención. 

Cada un dos estándares teñen os seus correspondentes indicadores de logro, cos que avaliaremos o 
nivel de consecución dos criterios de avaliación correspondentes, nunha escala de 5 niveis: 

INDICADORES DE LOGRO NIVEL DE CONSECUCIÓN 
EXCELENTE 9-10 

BEN 7-8 
MEDIO 5-6 
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BAIXO 3-4 
MOI BAIXO 1-2 

Unha vez atribuído o nivel de logro de cada estándar de aprendizaxe, aplicarase a ponderación sinalada 
nas táboas seguintes:  



 
 

1º ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

Obxectivos 
Identific. 
Contidos 

Identific. 
Criterios 

Estándares de aprendizaxe UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

PONDERACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN CRITERIO DE 
AVALICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

Bloque 1.CONTIDOS COMÚNS 

b ,m,g 
 

B1.1. 
B1.2. 
B1.3. 

B1.1.  EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos esforzos realizados TODAS 

20% 

30% Observación directa/Traballo 
individual. 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de 
acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo as orientacións 
dadas.  

TODAS 40% Observación directa/Traballo 
individual. 

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a 
actividade física.  TODAS 30 % Observación directa/Traballo 

individual. 

M,n,a,b,c,d,l,
g 

 

B1.4.. 
B1.5. 
B1.6. 

B1.2. EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como no de espectador/a.  TODAS 

15% 

40 % Observación directa/Traballo 
individual. 

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.  

TODAS 20 % Observación directa/Traballo 
individual. 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con 
independencia do seu nivel de destreza. TODAS 40 % Observación directa/Traballo 

individual. 

M,a,c,d,g,l,ñ 
 

B1.7.  
B1.8. 
B1.9. 
B1.10. 

B1.3. EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu 
contorno próximo para a realización de actividades físico-deportivas.  TODAS 

15% 

10 % Observación directa/Traballo 
individual. 

EFB1.3.2. Respecta o seu controno e a valora como un lugar común para 
a realización de actividades físico-deportivas. TODAS 40 % Observación directa/Traballo 

individual. 

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.  

TODAS 50 % Observación directa/Traballo 
individual. 

M,n,g 
 

B1.11. 
B1.12.  

B1.4.   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. 

TODAS 5% 30 % 
Observación directa/Traballo 

individual. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

Obxectivos 
Identific. 
Contidos 

Identific. 
Criterios 

Estándares de aprendizaxe UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

PONDERACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN CRITERIO DE 
AVALICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

 B1.13.  EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os 
servizos de emerxencia e de protección no seu contorno.  1, 4 70 % Observación directa/Traballo 

individual. 

H,i,g,e,b, 
m,ñ,o,i 
 

B1.14. B1.5.  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. 

1, 3, 5 

10% 

60 % 

Observación directa/Traballo 
individual. 

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

1, 3, 5 
 

40 % 

Observación directa/Traballo 
individual. 

 
Bloque 2. ACTIVIDADES ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

N,m,b,g,l,d,ñ 
 

B2.1. 
B2.2. 

B2.1. EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, 
tempo e intensidade. TODAS 

5% 

30 % Observación directa/Traballo 
individual. 

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo. TODAS 40 % Observación directa/Traballo 

individual. 

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

6 30 % 
Observación directa/Traballo 

individual. 

 

Bloque 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

M,f,b,g 
 

B3.1. 
B3.2. 
B3.3. 

B3.1. EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a 
alimentación nun estilo de vida saudable. 1 

5% 

40 % Observación directa/Traballo 
individual. 

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia 
cardíaca correspondente ás marxes de mellora da condición física. TODAS 30 % Observación directa/Traballo 

individual. 

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter as 
actividades físicas para ser consideradas saudables, e lévaas á práctica. TODAS 30 % Observación directa/Traballo 

individual. 

M,g,f,b B3.4. B3.2. EFB3.2.1. Inicíase na participación activa das actividades para a mellora 
das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando 1 5% 40 % Observación directa/Traballo 

individual. 
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 B3.5. 
B3.6. 

os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu 
momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 1 40% Observación directa/Traballo 

individual. 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das 
actividades físicas como medio de prevención de lesións. TODAS 20 % Observación directa/Traballo 

individual. 
 

Bloque 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

A,b,g,m 
 

B4.1. 
B4.2. 
B4.3. 

B4.1. EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas 
adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as normas establecidas. 3 

10% 

40 % Observación directa/Traballo 
individual. 

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos 
técnicos adaptados máis sinxelos. 4 10 % Observación directa/Traballo 

individual. 

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. 

3 10 % 
Observación directa/Traballo 

individual. 

EFB4.1.4. Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión en contornos 
non estables e técnicas básicas de orientación. 6 40 % Observación directa/Traballo 

individual. 

a 
b 
d 
g 
m 

B4.4. 
B4.5. 

B4.2. 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. 

5 

10% 

10% 
Observación directa/Traballo 

individual. 

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. 

5 60 % 
Observación directa/Traballo 

individual. 

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. 

5 30 % 
Observación directa/Traballo 

individual. 

 
O grao de consecución dos criterios de avaliación calcularase en función da ponderación outorgada a cada un deles, quedando resumidos da seguinte maneira: 

 
1ºESO 

CRITERIOS AVALIACIÓN % 
Criterio 1 20% 
Criterio 2. 15% 
Criterio 3. 15% 
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Criterio 4. 5% 
Criterio 5. 10% 
Criterio 6. 5% 
Criterio 7. 5% 
Criterio 8. 5% 
Criterio 9. 10% 
Criterio 10. 10% 

 100 % 
 

2º ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA  2º de ESO 

Obxectivos 
Identific. 
Contidos 

Identific. 
Criterios 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

PONDERACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN CRITERIO DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

Bloque 1. CONTIDOS COMÚNS 

b ,m,g 
 

B1.1.  
B1.2.  

B1.1. EFB1.1.1.Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa 
intensidade dos esforzos realizados. TODAS 

20% 

20 % Observación directa/Traballo 
individual. 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de 
xeito básico, tendo en conta os contidos que se vaian realizar.  TODAS 40 % Observación directa/Traballo 

individual. 

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. 

TODAS 40 % 
Observación directa/Traballo 

individual. 

M,n,a,b,c,d,l,g 
 

B1.3. 
B1.4. 
B1.5. 

B1.2.  EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como no de espectador/a. TODAS 

10% 

40 % Observación directa/Traballo 
individual. 

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. 

TODAS 40 % 
Observación directa/Traballo 

en grupo 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con 
independencia do nivel de destreza. TODAS 20 % Observación directa/Traballo 

en grupo 
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Bloque 2. ACTIVIDADES  ARTISTICO-EXPRESIVAS 

n 
m 
b 
g 
l 
d 
ñ 

B2.1.  
B2.2. 
B2.3.  

B2.1. EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, 
combinando espazo, tempo e intensidade. 2, 4 

5% 

30 % Observación directa/Traballo 
individual 

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos 
corporais axustados a un ritmo prefixado de baixa dificultade. 2, 4 

 

40% 
Observación directa/Traballo 

individual 

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. 

6 20 % Observación directa/Traballo en 
grupo 

EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito individual como medio de 
comunicación espontánea. 4 10 % Observación directa 

M,a,c,d,g,l,ñ 
 

B1.6. 
B1.7. 
B1.8. 
B1.9.  

B1.3.  EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a 
realización de actividades físico-deportivas axeitadas a súa idade. TODAS 

10% 

30 % Observación directa/Traballo 
individual. 

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a 
realización de actividades físico-deportivas. TODAS 20% Observación directa 

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. 

TODAS 50 % 
Observación directa/Traballo 

individual. 

m 
n 
g 

B1.10.    B1.4.  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. 

TODAS 

20% 

40 % Observación directa/Traballo 
en grupo 

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os 
servizos de emerxencia e de protección do contorno. 7 25% Observación directa/Traballo 

en grupo 

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. 

7 35% Observación directa/Traballo 
individual 

H,i,g,e,b, 
m,ñ,o 
 

B1.13.  
B1.14. . 

B1.5.  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. 

TODAS 

10% 

50 % Observación directa/Traballo 
individual 

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. 

TODAS 50 % Observación directa/Traballo 
individual 
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Bloque 3 . ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

M,f,b,g 
 

B3.1.  
B3.2. 
B3.3. 
B3.4.  
B3.5. 
B3.6.  

B3.1.  EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas 
e coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas traballadas no ciclo. 

1, 2 

5% 

10 % Observación directa/Traballo 
individual 

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e 
alimentación co seu impacto na  saúde. 1, 2 30 % Observación directa/Traballo 

individual 

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. 

1, 2 10 % Observación directa/Traballo 
individual 

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

1, 2 10 % Observación directa/Traballo 
individual 

EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os 
factores da condición física. 1, 2 20 % Observación directa 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades 
físicas para ser consideradas saudables, adoptando unha actitude 
crítica fronte ás prácticas de efectos negativos para a saúde. 

1, 2 20 % Observación directa/Traballo 
individual 

m 
g 
f 
b 

 
B3.7. 
B3.8. 
B3.9.  
B3.10.  

 
B3.2.  
 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos 
para o seu desenvolvemento. 

1, 2 

5% 

30 % Observación directa/Traballo 
individual 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu 
momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 1, 2 10 % Observación directa/Traballo 

individual 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das 
actividades físicas como medio de prevención de lesións. 1, 2 20 % Observación directa/Traballo 

individual 

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. 

1, 2 40 % Observación directa/Traballo 
individual 

 

Bloque 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

A,b,g,m 
 

B4.1.  
B4.2.  

B4.1.  EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades 
específicas adaptadas, respectando as regras e as normas 
establecidas. 

3, 5, 6 5% 20 % Observación directa/Traballo 
individual/Traballo en grupo 
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B4.3.  EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao 
modelo técnico formulado. 3, 5, 6 30 % Observación directa/Traballo 

individual 

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos 
modelos técnicos adaptados. 3, 5, 6 10 % Observación directa/Traballo 

individual 

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. 

3, 5, 6 20 % Observación directa/Traballo 
individual 

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. 

3, 5, 6 20 % Observación directa/Traballo 
individual 

A,b,d,g,m 
 

B4.4. 
B4.5. 

B4.2. 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. 

3, 5, 6 

10% 

30 % Observación directa/Traballo 
individual/Traballo en grupo 

EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en práctica de xeito 
autónomo aspectos de organización de ataque e de defensa nas 
actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-
oposición facilitadas. 

3, 5, 6 20 % Observación directa/Traballo 
individual 

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. 

3, 5, 6 30 % Observación directa/Traballo 
individual 

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

3, 5, 6 20 % Observación directa/Traballo 
individual 

 
O grao de consecución dos criterios de avaliación calcularase en función da ponderación outorgada a cada un deles, quedando resumidos da seguinte maneira: 

 
2ºESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN % 
Criterio 1 20% 
Criterio 2. 10% 
Criterio 3. 10% 
Criterio 4. 20% 
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Criterio 5. 10% 
Criterio 6. 5% 
Criterio 7. 5% 
Criterio 8. 5% 
Criterio 9. 5% 
Criterio 10. 10% 

 100 % 
 

3º ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º de ESO 

Obxectivos 
Identif. 

Contidos 
Identific. 
Criterios 

Estándares de aprendizaxe UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

PONDERACIÓN 

INSTRUENTO DE AVALIACIÓN CRITERIO DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Bloque 1. CONTIDOS COMÚNS 

B,m,g  
 

B1.1.   
B1.2. 

B1.1.  EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa 
intensidade dos esforzos realizados. TODAS 

20% 

10% Observación directa/Traballo 
individual 

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. TODAS 40% Observación directa/Traballo 

individual 

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades 
motoras en función das propias dificultades. TODAS 50% Observación directa/Traballo 

individual 

M,n,a,b,c,d,l,g 
 

B1.3.  
B1.4. 
B1.5.  

B1.2. EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante 
como no de espectador/a. TODAS 

10% 

40% Observación directa/Traballo 
individual 

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. 

TODAS 40% Observación directa/Traballo 
individual 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con 
independencia do nivel de destreza. TODAS 20% Observación directa/Traballo 

individual 

M,a,c,d,g,l,ñ B1.6. B1.3.  EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización 
de actividades físico-deportivas. TODAS 10% 30% Observación directa/Traballo 

individual 
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EDUCACIÓN FÍSICA 3º de ESO 

Obxectivos 
Identif. 

Contidos 
Identific. 
Criterios 

Estándares de aprendizaxe UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

PONDERACIÓN 

INSTRUENTO DE AVALIACIÓN CRITERIO DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

 B1.7. 
B1.8. 
B1.9.  

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a 
realización de actividades físico-deportivas. TODAS 30% Observación directa/Traballo 

individual 

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. 

TODAS 40% Observación directa/Traballo 
individual 

M,n,g 
 

B1.10.  
B1.11.  
B1.12.  

B1.4.  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. 

TODAS 

20% 

50% Observación directa/Traballo 
individual 

EFB1.4.2. Describe os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de 
protección do contorno. TODAS 30% Observación directa/Traballo 

individual 

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. 

TODAS 20% Observación directa/Traballo 
individual 

H,i,g,e,m,ñ,o 
 

B1.13.  
B1.14.  

B1.5. 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. 

TODAS 

10% 

40% Observación directa/Traballo 
individual 

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

TODAS 60% Observación directa/Traballo 
individual/Traballo en grupo 

 
Bloque 2. ACTIVIDADES ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

N,m,b,g,l,d,ñ 
 

B2.1.  
B2.2.  
B2.3. 

B2.1.  EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, 
tempo e intensidade. 4 

5% 

30% Observación directa/Traballo 
individual 

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo prefixado. 4 40% Observación directa/Traballo 

individual 

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. 4 20% Observación directa/Traballo 

individual/Traballo en grupo 
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EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea 
en parellas ou grupos. 4 10% Observación directa/Traballo 

indiv./Traballo en grupo 
 

Bloque 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

M,f,b,g 
 

B3.1.  
B3.2.  
B3.3.  
B3.4.  
B3.5.  
B3.6.  
B3.7. 

 
B3.1. 

EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e  coordinativas nas 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas do ciclo. 1 

5% 

10% Observación directa/Traballo 
individual/Traballo en grupo 

EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos 
de actividade física, a alimentación e a saúde. 1 10% Proba escrita/Traballo 

individual 

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

1 10% Pobra escrita/Traballo 
individual 

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

1 40% Observación directa/Traballo 
individual 

EFB3.1.5. Aplica  autónomamente procedementos para autoavaliar os 
factores da condición física. 1 20% Observación directa/Traballo 

individual 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas 
consideradas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas 
con efectos negativos para a saúde. 

1 10% Traballo individual 

m 
g 
f 
b 

B3.8.  
B3.9.  
 
B3.10.  
B3.11.  
B3.12.  

B3.2.  EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas 
desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

1 

5% 

60% Observación directa/Traballo 
individual 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 1 10% Observación directa/Traballo 

individual 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das 
actividades físicas como medio de prevención de lesións. 1 20% Observación directa/Traballo 

individual 

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. 

1 10% Proba escrita/Traballo 
individual 

 

Bloque 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

A,b,g,m B4.1. B4.1. EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, 
das actividades propostas, respectando as regras e normas establecidas. 2, 3, 6 5% 40% Observación directa/Traballo 

individual 
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 B4.2.  
B4.3.  

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico 
formulado. 2, 3, 6 10% Observación directa/Traballo 

individual 

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos 
modelos técnicos. 2, 3, 6 5% Observación directa/Traballo 

individual 

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. 

2, 3, 5, 6 40% Observación directa/Traballo 
individual 

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. 

2, 3, 5, 6 5% Observación directa/Traballo 
individual 

a 
b 
d 
g 
m 

B4.4. 
B4.5. 

B4.2. 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. 

2, 3, 5, 6 

10% 

40% Observación directa/Traballo 
individual/Traballo en grupo 

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. 

2, 3, 5, 6 20% Observación directa/Traballo 
individual/Traballo en grupo 

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. 

2, 3, 5, 6 20% Observación directa/Traballo 
individual 

   EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade 
das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 2, 3, 5, 6  20% Traballo individual 

 
O grao de consecución dos criterios de avaliación calcularase en función da ponderación outorgada a cada un deles, quedando resumidos da seguinte maneira: 

 
3ºESO 

CRITERIOS DE AVALALIACIÓN % 
Criterio 1 20% 
Criterio 2. 10% 
Criterio 3. 10% 
Criterio 4. 20% 
Criterio 5. 10% 
Criterio 6. 5% 
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Criterio 7. 5% 
Criterio 8. 5% 
Criterio 9. 5% 
Criterio 10. 10% 

 100 % 
 

4º ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º de ESO 

Obxectivos 
Identif. 

Contidos 
Identif. 

Criterios 
Estándares de aprendizaxe UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PONDERACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

AVALIACIÓN CRITERIO DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

Bloque 1. CONTIDOS COMÚNS 

B,g,m 
 

B1.1. 
B1.2.  

B1.1.  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. TODAS 

20% 

20% 
Proba escrita/Observación 

directa/Traballo indiv. 
/Traballo de grupo 

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.  

TODAS 40% Observación directa/Traballo 
individual 

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. TODAS 40% Observación directa/Traballo 

individual/Traballo de grupo 

A,b,c,d,g,m 
 

B1.3.  B1.2.  EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na organización de actividades 
grupais. TODAS 

10% 

30% Observación directa /Traballo 
de grupo 

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. 

TODAS 40% Observación directa /Traballo 
de grupo 

EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de 
planificación para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. TODAS 30% Observación directa/Traballo 

individual 

A,b,c,d,e, 
g,m,ñ 

B1.4. B1.3. 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. 

TODAS 10% 20% Observación directa/Traballo 
en grupo 
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EDUCACIÓN FÍSICA 4º de ESO 

Obxectivos 
Identif. 

Contidos 
Identif. 

Criterios 
Estándares de aprendizaxe UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PONDERACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

AVALIACIÓN CRITERIO DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

 
 

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. 

TODAS 20% Observación directa /Traballo 
individual /Traballo en grupo 

EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, 
tanto desde o papel de participante como desde o de espectador/a. TODAS 60% Observación directa /Traballo 

individual/ Traballo en grupo 

A,b,g,m 
 

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

B1.4. EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o 
equipamento persoal, e os materiais e os espazos de práctica. TODAS 

20% 

50% Observación directa /Traballo 
individual 

sica.EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de 
actividade fí TODAS 25% Proba escrita/Observación 

directa/Traballo indiv 

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. 

1, 2 25% Observación directa /Traballo 
individual 

a 
b,c,d,g,m 
 

B1.9. 
B1.10.  
B1.11.  
B1.12. 

B1.5.  EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos 
de grupo, e admite a posibilidade de cambio fronte a outros argumentos 
válidos. 

1, 2 

10% 

50% Observación directa /Traballo 
indiv./Traballo en grupo 

EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das 
compañeiras nos traballos en grupo. TODAS 50% Observación directa/Traballo 

en grupo 

B,e,g,h,i,m,ñ,
o 

 

B1.13.  B1.6.  EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre 
temáticas vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos.  

TODAS 

5% 

25% Observación directa /Traballo 
indiv./Traballo en grupo 

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.  

TODAS 50% Observación directa /Traballo 
individual 

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

3, 5 25% Observación directa /Traballo 
individual 
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Bloque 2. ACTIVIDADES ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

B,d,g,l,m,n,ñ 
 

B2.1.  B2.1.  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. 

4, 5 

5% 

40% Observación directa /Traballo 
individual /Traballo en grupo 

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. 

4, 5 30% Observación directa /Traballo 
individual /Traballo en grupo 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas, 
achegando e aceptando propostas. 4, 5 30% Observación directa /Traballo 

individual /Traballo en grupo 

 
 

Bloque 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

B,f,g,h,m 
 

B3.1. 
B3.2.  
B3.3. 
B3.4.  

B3.1.  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. 

TODAS 

5% 

30% Proba escrita/Traballo 
individual 

EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos 
efectos provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes.  1, 2 40% Observación directa /Traballo 

individual 

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.  7, 8 15% Proba escrita /Traballo 

individual 

EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de 
diferentes tipos de actividade física. 7, 8 15% Proba escrita/Traballo 

individual 

b 
g 
m 

B3.5. 
B3.6. 
B3.7.  
B3.8.  

B3.2. . EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos 
tipos de actividade física. TODAS 

5% 

30% Proba escrita/Traballo 
individual 

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin 
de mellorar as condicións de saúde e calidade de vida. TODAS 20% Observación directa /Traballo 

individual /Traballo en grupo 

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. 

1, 2 30% Observación directa /Traballo 
individual /Traballo en grupo 

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

 
1, 2, 3 

 
20% Observación directa /Traballo 

individual /Traballo en grupo 
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Bloque 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

A,b,g,m 
 

B4.1.  B4.1.  EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas 
situacións motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as 
súas propias características.  

4, 5 

5% 

40% Observación directa /Traballo 
individual 

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

4, 5 30% Observación directa /Traballo 
individual /Traballo en grupo 

EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do 
medio, priorizando a súa seguridade persoal e colectiva. 2, 3 30% Observación directa /Traballo 

individual 

A,b,c,d,g,m, 
f,g,m 
 

B4.2.  
B4.3.  

B4.2. EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades 
de oposición, contrarrestando ou anticipándose ás accións da persoa adversaria. TODAS 

5% 

20% Observación directa /Traballo 
individual /Traballo en grupo 

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. 

TODAS 20% Observación directa /Traballo 
individual /Traballo en grupo 

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. 

TODAS 20% Observación directa /Traballo 
individual /Traballo en grupo 

EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas 
posibilidades de éxito, en relación con outras situacións. TODAS 20% Observación directa /Traballo 

individual /Traballo en grupo 

EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os 
procesos que están implicados nelas. TODAS 10% Observación directa /Traballo 

individual 

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

5 10% Observación directa /Traballo 
individual 

 B4.4.  
B4.5. 
B4.6.  

B4.3. EFB4.3.1. Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no contorno en 
relación coa forma de vida nel. 7, 8 

10% 

20% Observación directa /Traballo 
individual /Traballo en grupo 

EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida. 7, 8 20% Observación directa /Traballo 
individual 

EFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. 6, 7 60% Observación directa/ Traballo 
individual /Traballo en grupo 
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O grao de consecución dos criterios de avaliación calcularase en función da ponderación outorgada a cada un deles, quedando resumidos da seguinte maneira: 
 

4ºESO 
CRITERIOS DE AVALALIACIÓN % 
Criterio 1 20% 
Criterio 2. 10% 
Criterio 3. 10% 
Criterio 4. 20% 
Criterio 5. 10% 
Criterio 6. 5% 
Criterio 7. 5% 
Criterio 8. 5% 
Criterio 9. 5% 
Criterio 10. 10% 

 100 % 
 

1º BACHARELATO 

Educación Física. 1º de bacharelato 

Obxecti-
vos 

Identific. 
Contidos 

Identific. 
Criterios 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

PONDERACIÓN 

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN CRITERIO DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

Bloque 1. CONTIDOS COMÚNS 

B,c,i,m,ñ,p 
 

B1.1. 
 
 

B1.1. EFB1.1.1.Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como recurso de 
lecer activo, valorando os aspectos sociais e culturais que levan asociadas e 
as súas posibilidades profesionais futuras,  identificando os aspectos 
organizativos e os materiais necesarios.  

TODAS 

10% 

50% Observación directa/Traballo 
individual 

B1.2. 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 

1 50% Observación directa/Traballo 
individual/Traballo grupal 
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Educación Física. 1º de bacharelato 

Obxecti-
vos 

Identific. 
Contidos 

Identific. 
Criterios 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

PONDERACIÓN 

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN CRITERIO DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

manifestacións deportivas. 

A,b,c,h,m,
n,ñ,o 

 

B1.3. B1.2.  EFB1.2.1.Prevé  os riscos asociados ás actividades e os derivados da propia 
actuación e da do grupo. TODAS 

20% 

40% Observación directa/Traballo 
individual/traballo grupal 

EFB1.2.2. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas 
especificacións técnicas. TODAS 35% Observación directa/Traballo 

individual 

EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na 
realización de actividades que requiren atención ou esforzo. TODAS 25% Observación directa/Traballo 

individual 

A,b,c,h,m,
n,ñ,o 

 

B1.4.  
B1.5.  
B1.6.  
B1.7.  

B1.3.  EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as 
actividades físico-deportivas. TODAS 

15% 

50% Observación directa/Traballo 
individual/Traballo grupal 

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

 
50% 

Observación directa/Traballo 
individual/Traballo grupal 

B,d,e,f,g,l,
m,ñ 
 

B1.8.   B1.4. EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de información que garantan o acceso a 
fontes actualizadas e rigorosas na materia. TODAS 

15% 

 
50% 

Observación directa/Traballo 
individual 

EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, para a súa discusión ou a súa difusión. TODAS 50% Observación directa/Traballo 

individual 

 
Bloque 2. ACTIVIDADES ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

B,d,m,n,ñ,p 
 

 
B2.1. 

 
B2.1.  

EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das 
composicións ou montaxes artísticas expresivas. 2 

10% 

50% Observación directa/Traballo 
individual/Traballo grupal 

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

2 25% 
Proba escrita/Observación 

directa/Traballo 
individual/Traballo grupal 

EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras ao sentido do proxecto artístico 
expresivo. 2 25% Observación directa/Traballo 

individual/Traballo grupal 
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Bloque 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

B,d,l,m,ñ 
 

B3.1. 
B3.2.  
B3.3. 
B3.4. 

B3.1. EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético nos 
programas de actividade física para a mellora da condición física e saúde.  1 

5% 

25% Proba escrita/Observación 
directa/Traballo individual 

EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e funcionais que 
promoven a saúde. 1 25% Observación directa/Traballo 

individual 

EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de recuperación na 
actividade física. 1 25% Observación directa/Traballo 

individual 

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. 

1, 3 25% Observación directa/Traballo 
individual 

B,d,i,l,m,ñ 
 

B3.5.  
B3.6.  
B3.7.  
B3.8.  
B3.9.   
B3.10.  

 
B3.2.  
 

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. 

1, 3, 5 

10% 

20% Observación directa/Traballo 
individual 

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. 

TODAS 20% Observación directa/Traballo 
individual 

EFB3.2.3. Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu programa de 
actividade. TODAS 20% Observación directa/Traballo 

individual 

EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade física, 
conxugando as variables de frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade. 1 15% Observación directa/Traballo 

individual 

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. 1 15% Observación directa/Traballo 

individual 

EFB3.2.6. Formula e practica iniciativas para fomentar a vida activa e para cubrir as 
expectativas . TODAS 10% Observación directa/Traballo 

individual/Traballo grupal 

 
Bloque 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

b 
d 
m 
ñ 
p 

B4.1.  
B4.2.  
B4.3.  

B4.1.  EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que 
respondan aos seus intereses. 

3, 4, 5 5% 20% Observación directa/Traballo 
individual 

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

3, 4, 5 30% Observación directa/Traballo 
grupal 
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EFB4.1.3. Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo. 3 30% Observación directa/Traballo 
grupal 

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

TODAS 20% Traballo grupal 

a 
b 
c 
m 
 

B4.4.  B4.2.  EFB4.2.1. Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con respecto 
á persoa adversaria, nas actividades de oposición. 

3, 4, 5 10% 20% Traballo grupal 

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

3, 4, 5 20% Observación directa/Traballo 
grupal 

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

3 20% Observación directa/Traballo 
grupal 

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

3, 4 20% Observación directa/Traballo 
grupal 

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

3 20% Observación directa/Traballo 
grupal 

 
O grao de consecución dos criterios de avaliación calcularase en función da ponderación outorgada a cada un deles, quedando resumidos da seguinte maneira: 

 
1ºBACHARELATO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN % 
Criterio 1 10% 
Criterio 2. 20% 
Criterio 3. 15% 
Criterio 4. 15% 
Criterio 5. 10% 
Criterio 6. 5% 
Criterio 7. 10% 
Criterio 8. 5% 
Criterio 9. 10% 

 100 % 
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8.4.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Traduciremos a avaliación da aprendizaxe dos alumnos/as a un xuízo de valor cuantitativo, incluíndo todos os tipos de aprendizaxe adquiridos; esta será 
entendida coma unha avaliación sumativa que atribúe un valor ao progreso acadado polo alumnado ao alcanzar os criterios de avaliación e estándares de aprendi-
zaxe, segundo a ponderación exposta no apartado anterior.  

O peso na cualificación dos distintos criterios de avaliación, dependerá de se os aprendizaxes están más referidos ao SABER (aspectos teóricos) ou ao SABER 
FACER (aspectos prácticos e de actitude), para o cal utilizaranse diferentes instrumentos de avaliación. As porcentaxes que se utilizarán diferenciados por cursos son 
as seguintes:  

1º, 2º e 3º ESO 

 
TEORÍA-40% PRÁCTICA-60% 

PROBAS-20% TRABALLOS-20% PROBAS-20% CLASE-40% 
Probas escritas ou orais. 

 
• Resumos, reflexións, 

exposicións individuais ou 
colectivas. 

• Caderno de clase/Fichas 
 

• Práctica diaria na clase. 
• Superación das probas 

prácticas. 
 

• Puntualidade. Hábitos hixiénicos. 
• Interese, motivación e esforzo. 
• Participación, colaboración e traballo en equipo. 
• Respecto, tolerancia ao material, compañeiros e profesores. 
• Equipamento e material para a clase axeitados ( roupa, calzado…) 

 

4º ESO e 1º BACHARELATO 

 
TEORÍA-20% PRÁCTICA-80% 

PROBAS-10% TRABALLOS-10% PROBAS-30% CLASE-50% 
Probas escritas ou orais. 

 
• Resumos, reflexións, 

exposicións individuais ou 
colectivas. 

• Fichas 
 

• Práctica diaria na clase. 
• Superación das probas 

prácticas. 
 

• Puntualidade. Hábitos hixiénicos. 
• Interese, motivación e esforzo. 
• Participación, colaboración e traballo en equipo. 
• Respecto, tolerancia ao material, compañeiros e profesores. 
• Equipamento e material para a clase axeitados ( roupa, calzado…) 

 
 
 



 
 

 

8.4.4. CUALIFICACIÓN FINAL DA MATERIA 

- A expresión das cualificacións será numérica do 1 ao 10: 
 1-4: Insuficiente 
 5: Suficiente 
 6: Ben 
 7-8: Notable 
 9-10: Sobresaliente 

- O alumnado que aprobe todas as avaliacións obterá a súa nota da media aritmética das tres 
avaliacións. 

- As cualificacións de cada avaliación expresaranse, como establece a normativa, con números enteiros, 
sen decimais, non obstante cando a media resultante ao final do proceso de avaliación leve decimais, 
procederase da seguinte maneira: 

a) Se o primeiro decimal é igual ou maior a 5, a cualificación final redondearase á nota inmediatamente 
superior. 

b) Malia ao anterior, este redondeo non será automático, será ao criterio do docente, que terá en conta, 
entre outras cousas, a asistencia regular ás clases lectivas, a participación no desenvolvemento das 
clases, a realización das actividades propostas, e o comportamento e actitude cara á materia de 
Educación Física.  

- Todo alumno con algunha avaliación suspensa terá obrigatoriamente que realizar unha serie de 
actividades complementarias de recuperación. As actividades deberán presentarse correctamente no 
prazo de tempo esixido. De non ser así, o alumno non poderá aprobar a materia de Educación Física 
na convocatoria de xuño. O alumnado que presentou as actividades de recuperación correctamente e 
en prazo, obterá unha cualificación numérica dun 5. Dita cualificación poderá subir a un 6 no caso que 
a súa actitude cara a materia sexa moi positiva e participativa pero nunca será superior a un 6. O 
alumnado que non acadara os indicadores de logro para unha cualificación positiva nas actividades de 
recuperación das avaliacións suspensas, terá a cualificación de insuficiente na convocatoria de xuño. 

- O alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria de xuño, terá que presentarse á 
convocatoria extraordinaria de setembro. Consistirá na realización dunha selección de probas, tanto 
sobre aspectos prácticos como teóricos impartidos ao longo do curso, e os indicadores de logro serán 
os mesmos que os establecidos para as avaliacións parciais ordinarias.  As probas individuais prácticas 
e as teóricas, terán unha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o segundo. Así mesmo, de 
ser o caso, deberán entregar unha selección de traballos dos programados para a convocatoria 
ordinaria. A cualificación de ditos traballos entrará no apartado do 50% referido a aspectos teóricos. 
No caso de que as probas/ou traballos programados para a convocatoria ordinaria foran en grupo, 
adaptaranse a través de probas prácticas individuais e/ou traballos por escrito. A nota final de dita 
convocatoria extraordinaria expresarase cunha cualificación numérica do 1 ao 10: 

 1-4: Insuficiente 
 5: Suficiente 
 6: Ben 
 7-8: Notable 
 9-10: Sobresaliente 

8.5. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES. 

O alumnado que promocione de curso coa materia de Educación Física pendente, e que supere a 
primeira e segunda avaliación, terá recuperada a materia do curso anterior cunha cualificación non superior 
a 6. No caso de que non suceda deste xeito, ou que o/a alumno/a desexe mellorar dita cualificación, terá que 
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realizar unha proba extraordinaria de avaliación no mes de MAIO: 
 
Este curso 2020/2021 non temos alumnado coa Educación Física pendente. 

- A proba extraordinaria  de maio, consistirá na execución de unha selección das actividades 
programadas no nivel que o alumno/a ten pendente e os indicadores de logro serán os mesmos que 
os establecidos para dito nivel. Terá realizar probas individuais prácticas, así como unha proba teórica 
sobre os contidos conceptuais impartidos, cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o 
segundo. Así mesmo, de ser o caso deberán entregar unha selección de traballos dos programados 
para o nivel de referencia que o alumno/a ten pendente. A cualificación de ditos traballos entrará no 
apartado do 50% referido a aspectos teóricos. No caso de que as probas/ou traballos pendentes 
foran en grupo, adaptaranse estas probas a través de probas prácticas individuais e/ou traballos por 
escrito. A nota final da avaliación será a media dos apartados á avaliar.   

- No caso de que o alumno/a pendente presentara algunha lesión documentada que lle impida realizar 
as probas tanto físicas como teóricas programadas, o Departamento determinará a adaptación das 
probas para que non prexudique a súa avaliación. A nota final de dita convocatoria de pendentes 
expresarase cunha cualificación numérica do 1 ao 10: 

 1-4: Insuficiente 
 5: Suficiente 
 6: Ben 
 7-8: Notable 
 9-10: Sobresaliente 

8.6.- CUALIFICACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Para levar a cabo a avaliación e cualificación das Competencias Clave dentro da nosa materia 
utilizamos a seguinte táboa de indicadores de logro: 

 
INDICADORES DE LOGRO NIVEL DE CONSECUCIÓN 

EXCELENTE 9-10 
BEN 7-8 

MEDIO 5-6 
BAIXO 3-4 

MOI BAIXO 1-2 
 

Unha vez obtido o valor aplicarase a porcentaxe establecida no perfil competencial para cada nivel, 
exposto no apartado 7.6 da presente programación. 

9. Aspectos metodolóxicos. 

A metodoloxía é a forma concreta na que se organizan e relacionan os obxectivos, contidos, 
actividades e recursos didácticos. Trátase de encontrar un equilibrio entre a asimilación de conceptos e o 
desenvolvemento das competencias. Utilizaranse metodoloxías que poidan mobilizar coñecementos, 
habilidades e actitudes en situacións moi próximas á realidade vivida polo alumnado, que estimulen a súa 
creatividade e sexan capaces de crear aprendizaxes significativas. Os traballos de campo son unha potente 
ferramenta para a súa consecución nesta materia. Resulta tamén clave insistir no emprego de ferramentas 
de avaliación axeitadas e coherentes coas metodoloxías recomendadas, sempre adaptadas ao nivel de 
desenvolvemento cognitivo do alumnado nos primeiros cursos de ESO. Empregando unha metodoloxía activa 
que implique unha actitude crítica, reflexiva e analítica por parte do alumnado, na que o profesorado se 
converte no organizador do proceso de aprendizaxe, sendo o alumnado o protagonista. Tendo en conta todo 
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isto, proporanse:  
• Xerar un clima na aula que favoreza as aprendizaxes significativas (saber e saber facer), que esperte o 

interese pola materia e que permita a comunicación entre estudantes e profesorado.  
• Actividades iniciais ou de diagnóstico a efectos de coñecer as ideas previas do alumnado.   
• Actividades de afondamento no uso do método científico.  
• Actividades de recapitulación, de sínteses e de elaboración de informes.  
• Utilización dos recursos e aplicacións web. 
• Actividades de reforzo e de ampliación. 

En relación aos estilos de ensinanza, utilizaremos dende os estilos tradicionais (mando directo e 
asignación de tarefas), estilos máis individualizadores (grupos por niveis, ensinanza por proxectos), estilos 
participativos (ensinanza recíproca, microensinanza), estilos socializadores (xogo de roles, torbellino de 
ideas...), estilos cognoscitivos (descubrimento guiado, resolución de problemas), e estilos creativos. 

Os métodos de ensinanza utilizados, segundo o análise das tarefas de aprendizaxe, son os métodos 
analíticos (analítica pura, analítica secuencial, analítica progresiva) e métodos globais (global pura, global 
polarizando a atención, global modificando a situación real, mixta). 

10.  Medidas de atención á diversidade. 

A LOE, Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, no seu título II, Equidade da Educación, 
remarca a especial atención que, dentro da escolaridade obrigatoria, han de ter as medidas de atención á 
diversidade para, “por medio da prevención das dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica dos apoios 
e reforzos oportunos en tempo e forma, lograr o marco dunha escola inclusiva que acuda, segundo sexa 
necesario, ás medidas organizativas e/ou curriculares precisas para asegurar o principio de equidade, sen 
prexuízo de garantir unha educación de calidade para todo o alumnado. Desta maneira, a atención a 
diversidade deixa de ser unha medida que responde ás necesidades dunha parte do alumnado para pasar a 
ser unha necesidade de todo o alumnado e de todas as etapas educativas”. 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo a ESO e do Bacharelato di que 
a educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de atención á 
diversidade. As medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder ás 
necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias básicas e dos obxectivos 
da educación secundaria obrigatoria e non poderán, en ningún caso, supoñer unha discriminación que lles 
impida alcanzar os devanditos obxectivos e a titulación correspondente. Teranse en conta as dificultades 
específicas das rapazas que por razón de xénero e pertenza a determinados colectivos teñan dificultades 
especiais. 

En canto se detecten dificultades de aprendizaxe, os centros deberán poñer en funcionamento as 
medidas de atención á diversidade que se consideren máis convenientes ás características do seu alumnado 
e que poderán ser tanto organizativas como curriculares.” 

A Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. “A avaliación será continua en canto que forma parte do 
proceso de ensino aprendizaxe e terá carácter formativo e orientador permitindo detectar as dificultades no 
momento que se producen e, en consecuencia, incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo 
ou de adaptación que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o 
proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente. 

Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada materia ao alumnado e 
facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, o profesorado que imparta docencia no 
grupo realizará unha avaliación inicial, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos 
previos do alumnado en cada unha das materias e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. 

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento 
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do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación que se consideren 
oportunas para cada alumna ou alumno. Será de grande importancia a coordinación de todo o profesorado 
que imparta docencia en cada grupo co fin de tomar medidas conxuntas que faciliten o progreso do 
alumnado.” 

Terase en conta, ademais, o disposto na lexislación vixente que regula estas medidas: 
• Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 
establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación 

• Decreto 320/1996,  do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e alumnas con 
necesidades educativas especiais. 

• Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de 
réxime xeral. 
O departamento de orientación colabora co profesorado na atención á diversidade, elaborando 

propostas de mellora para facilitar os procesos de ensino-aprendizaxe. 
O departamento de Educación Física intenta garantir a atención á diversidade a través dun 

tratamento dos contidos no que se fomenta a valoración individual do alumnado, xa que se lles solicita que 
cada un traballe sempre en función das súas posibilidades e limitacións. 
  

Neste sentido, distinguiremos dous tipos de medidas: medidas organizativas, onde se varía o modo de 
presentar a tarefa, e medidas curriculares, onde se alteran os elementos estruturais do Currículo (Obxectivos, 
Contidos, Estándares e outros) para acadar o máximo desenrolo do que o alumno é capaz. 

 Medidas organizativas  
- División da tarefa en diferentes niveis  
- Establecer grupos de nivel para unha determinada tarefa  
- Establecer actividades de reforzo para o alumnado que o precise  
- Alterar os elementos estruturais da tarefa (tempo, espazo, material e outros) para facilitar 
cumprimento da mesma.  
- Establecer a figura do “Alumno de referencia” para apoiar aos demais 
- Establecer planos de traballo que axuden nunha habilidade corporal concreta  
- Establecer actividades complementarias para alumnado que acada os obxectivos antes do 
previsto 
- O ensino recíproco 
- O traballo a partir do nivel inicial en test de condición física 
- A ensinanza de exercicios de forma individual para a prevención e tratamento de lesións 

 Medidas Curriculares  
- Alteración da metodoloxía empregada  
- Modificación dos contidos tratados  
- Modificación dos instrumentos de avaliación  
- Programas Individuais para alumnado que promocionou sen superar a materia  
- Coordinación co profesorado de AL / PT / Apoio se procede  
- Adaptacións curriculares significativas 

 
Todos aqueles alumnos que puntual ou xeralmente non poidan participar na sesión práctica deberán 

tomar parte das seguintes actividades: 
• Colaborar co profesor no que se lles solicite. 
• Cubrir unha ficha por escrito de todo o que se realiza na sesión. 
• Prestar atención a todos os contidos conceptuais que se transmitan oralmente na sesión. 
• Presentación daqueles traballos que puntualmente lles encomende o docente. 



 
 
Programación de Educación Física 2020-21 Páxina 90 de 131  

 
 Dunha maneira máis concreta especificamos os mínimos esixibles para aquel alumnado que necesite 
reforzo educativo ou medidas de atención á diversidade por diferentes causas: 

• Dificultades de aprendizaxe: 
- De tipo motor ou procedimental; o mínimo esixible será unha actitude participativa na clase que 
mostre afán de superación a pesar dos múltiples problemas (motores, sensoriais ou psicolóxicos) que 
supón a tarefa. A non consecución das tarefas ou actividades non levará unha avaliación negativa si a 
actitude é a adecuada. 
- Dificultades conceptuais; neste caso o grao de esixencia diminúe centrándose naqueles aspectos 
básicos e elementais que son necesarios na nosa materia con respecto a cada nivel. A elaboración de 
resumes destes conceptos e as respostas correctas as preguntas previamente sinaladas serán suficientes 
para superalos. 
- Dificultades actitudinais; o mínimo esixible será o respecto das persoas, materiais e instalacións. 

• Alumnado exento da práctica por prescrición médica: 
Só naqueles casos nos que a exención médica é total, quedarían exentos/as da práctica e realizarían 

a parte teórica e actividades de axuda e colaboración en clase; colocar material, anotacións, etc. Nestes 
casos terase en conta a súa participación noutros aspectos da e serán avaliados a partires dos traballos 
persoais que se lles soliciten e do exame teórico. 

Para as exencións parciais, requírese unha práctica de actividade física alternativa en consonancia 
cos requirimentos médicos prescritos, a participación e actitude en clase e os coñecementos teóricos 
correspondentes. Ademais no caso que a súa lesión ou enfermidade o permita realizará, logo de análise 
do seu informe médico, os exercicios que o profesor lle indique e non prexudiquen á súa saúde. 

• Persoas desmotivadas e de baixo interese pola materia: 
Exporanse posibles actividades alternativas que permitan a consecución dos criterios de avaliación. 

Intentarase atopar puntos intermedios entre o que se considera necesario aprender e os intereses e 
motivacións do alumnado. Baséase en que o alumnado propón unha serie de actividades que poidan 
substituír ás que se ofertan na clase. De entre elas o profesor selecciona algunhas para que elixan aquelas 
polas que o alumnado pode mostrar maior interese ou motivación. Actividades que sen estar recollidas 
na programación poden ser adaptadas para que cumpran parte dos obxectivos expostos. 

10.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E DIFICULTADES DERIVADAS DA FENDA 
DIXITAL. 

Dende o centro educativo, a través de medidas adoptadas pola administración educativa galega, 
donaranse dispositivos electrónicos ás familias que máis o necesitan; por outra banda asegurarse de que se 
distribúan os recursos impresos e/ou libros ás familias máis vulnerables. 

Adaptaranse os recursos en liña, ofrecendo recursos offline (cos que necesitan pouca conexión a 
internet) ou potenciando contidos adaptados a móbiles (dispositivos máis presentes en todas as familias).  

No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, intentarase establecer canles estables 
de comunicación entre o profesorado e as familias deste colectivo. 

11. - Tratamento do fomento da lectura. Plan Lector. Proxecto lingüístico. 

Dende o departamento de Educación Física a actividade lectora non é moi habitual durante o 
desenvolvemento das sesións, posto que somos unha materia eminentemente práctica e procedimental, se 
ben consideramos que podemos axudar dunha maneira positiva á consecución dun plan lector no centro, 
propoñendo as seguintes actividades para levalo a cabo: 
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- Realización de traballos escritos nos que teñan que consultar e ler libros da nosa biblioteca (contamos 
con material bibliográfico adecuado) ou facer buscas en internet. 

- Propostas de traballos de busca de información actual tanto en medios físicos coma virtuais. 
- Lectura en voz alta na clase, pavillón ou ximnasio dalgún fragmento dos apuntes á hora de impartir 

contidos teóricos. 
- Lectura en voz alta dalgún dos traballos escritos propostos. 
- Traballos ca prensa escrita nos que se analizará o diferente enfoque que os medios dan a unha mesma 

noticia. Preténdese fomentar unha actitude crítica sobre a información recibida. 
- Recomendación de lecturas de temática deportiva. 
- Informarase sobre os libros existentes na biblioteca do centro relacionados coa Educación Física, así 

como de outros libros de interese recentemente publicados. 
Dende este departamento fomentaremos entre o alumnado, na medida das nosas posibilidades, o 

gusto pola lectura como fonte de información, entretemento e enriquecemento persoal, desenvolvendo 
adecuadas prácticas lectoras e de manexo crítico dos diversos temas e mensaxes que recibamos ou 
queiramos transmitir. 

12.  Tratamento do fomento das TIC. 

Dentro da área de Educación Física, tentaremos contribuír ao desenvolvemento e fomento das TIC a 
través das seguintes actividades de clase: 

Presentación de traballos feitos a ordenador, cunha presentación adecuada, seguindo unhas pautas 
predeterminadas coma: encabezados, títulos, pe de páxina, tipo de letra, táboas,... Traballaremos sobre todo 
con procesadores de texto e bases de datos, tanto de software libre coma privativo. 

- Realización de traballos en grupo nos que usemos gravacións auditivas e visuais, empregando a 
cámara de vídeo e montaxes de fotografías (coreografías de actividades rítmicas, malabares, etc...) 

- Realización de enquisas ou cuestionarios en google drive 
- Realización de traballos orientados coma webquest ou busca do tesouro para que fagan buscas de 

información na rede e análise e procesamento da información. 
- Consulta de páxinas web de contidos tratados nas clases de Educación Física. 
- Utilización da Aula Virtual para a proposta de actividades, traballos obrigatorios ou voluntarios e 

como fonte de información teórica para os exames. 

13.  Plan de Convivencia. 

Como contribución ao plan de convivencia, dende o departamento de Educación Física débense facer 
explícitas actuacións promotoras de valores democráticos de convivencia, de cultura de negociación e 
diálogo, de cultura de paz. Terase que sensibilizar ao alumnado no seu papel activo e implicación no 
recoñecemento, evitación e control dos conflitos de convivencia no centro. Para iso, terase que traballar co 
alumnado aspectos que lles permitan: 

- Desenvolver habilidades interpersoais. 
- Favorecer a comunicación e a toma de decisión por consenso. 
- Asumir e practicar o respecto polos demais, respecto polo mobiliario e polos bens comúns, tolerancia 

crítica, solidariedade, dereitos humanos, medio natural, igualdade entre home e mulleres.. 
O mantemento da tranquilidade, a orde, a limpeza en clase e o control de asistencia e puntualidade do 

alumnado tamén se desenvolven moitos dos obxectivos que se indican no Plan de Convivencia do centro. 
Ademais, dentro do Plan de Convivencia colaboraremos na posta en práctica de medidas de atención á 
diversidade, que xa foron indicadas nesta programación. 
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14.  Actividades Complementarias e Extraescolares. 

 Inclúense dentro da programación didáctica a realización das seguintes actividades, estando sempre 
pendentes da posibilidade de levalas a cabo debido á situación pandémica actual: 

- Saídas ao entorno próximo do centro para desenvolver actividades propias das unidades didácticas 
(paseo marítimo, praia, piscina municipal...). 
- Participación nas actividades propostas pola Secretaría Xeral para o Deporte dentro do programa 
de Deporte Escolar. 
- 1º da ESO, 3ª ESO e 4º ESO: sendeirismo, actividades de orientación e piragüismo, multiaventura… 
- 1º BACH: actividades de deportes de aventura, rafting e paintball, rutas de sendeirismo. 
- Semana de esquí: aberta ó alumnado de 3º e 4º ESO, 1º BACH e Ciclos formativos 
-  Actividade “Iniciación á escalada” no Indoor Wall. 
-  Actividade “Actividades ximnásticas” no Urban Planet. 
- Charlas de diferentes temas relacionados co deporte, a actividade física e a saúde. 

15.  Información ao alumnado. 

Segundo a Orde do 21 de decembro de 2007 que regula a avaliación na ESO en Galicia, no Artigo 8º: 
 
Información da avaliación 

1. Ao comezo de cada curso, os departamentos didácticos, informarán a cada grupo de alumnos/as, dos 
obxectivos, contidos e criterios de avaliación exixibles para obter unha valoración positiva das distintas 
materias, así como dos criterios de cualificación, os instrumentos de avaliación da aprendizaxe que se 
utilizarán, incluídas as materias pendentes de cursos anteriores, así como das medidas de reforzo e 
recuperación previstas. Así mesmo, a persoa titora de cada grupo informará ao seu alumnado dos requisitos 
que determinarán a promoción ao curso seguinte e, no caso do cuarto curso, a titulación. 

 
Para que todo o alumnado estea informado correctamente, empregamos dous métodos: 

 
- Ao principio de curso, na sesión de presentación, informamos das Unidades Didácticas que se van a 

realizar, tanto dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación, como dos procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

- Expoñemos, no taboleiro do Ximnasio, os puntos máis importantes da programación para que o 
alumnado poda consultalo en calquera momento. 

- Expoñeremos a programación na páxina web do centro. 
 
 
Esta programación foi realizada polos membros do Departamento de Educación Física, 
 

En Noia a 20 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

                 Francisco Javier González García     Alberto Albán Salgado 
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16.  Anexos 

ANEXO I - PERMISO SAÍDA 

 

O Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario 
de Galicia para o curso 2020/2021, establece as medidas preventivas, colectivas e individuais, que 
deben adoptarse no desenvolvemento do curso escolar 2020/2021, co obxectivo de protexer e 
previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19.  

No que respecta á Educación Física, o complexo contexto que rodea a esta materia e que 
defire do resto (espazos, actividades, movemento, interacción, materiais e equipamentos) fai 
necesario que se xeren procesos e procedementos específicos que aseguren o benestar do 
alumnado e do persoal docente, minimizando os riscos.  

Nesa liña,  unha das recomendación sanitarias para ter unha Educación Física segura e 
responsable, é priorizar o uso de espazos ao aire libre, tanto dentro como fóra do recinto escolar 
(patios, zonas verdes, parques próximos…etc.) fronte a recintos pechados, sempre que a 
climatoloxía o permita. 
Para elo, no cumprimento do protocolo de información e solicitude de permisos ás persoas 
responsables do/a alumno/a,  para a saída do centro dentro do horario lectivo: 
D/Dna …………………………………………………………………………………………………………………………………… con 

DNI nº……………………………….……………………, como pai/nai/responsable legal do/a 

alumno/a:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

escolarizado/a no IES Campo de San Alberto no curso:…………………………………………………. 

OUTORGO A MIÑA AUTORIZACIÓN, extensiva a todo o curso escolar 2020/2021, para a saída do 
recinto escolar aos espazos ao aire libre da contorna próxima do centro educativo, dentro das 
actividades lectivas programadas polo Departamento de Educación Física, sendo informado/a que, 
no desenvolvemento de ditas actividades, o alumnado está suxeito/a ao cumprimento das Normas 
de Organización, Funcionamento e Convivencia do IES Campo de San Alberto así como do Protocolo 
de Adaptación ao Contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 
curso 2020/2021. 
 
Asdo:  

 
 

En ........................................................., a ......... de ..................................... de 2020 
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ANEXO II - INVENTARIO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
TIPO NÚMERO OBSERVACIÓNS 

Balóns de fútbol sala   
Balóns de baloncesto 
Balóns de balonmán 
Balóns de voleibol 
Balóns de espuma 
Balóns de rugby 
Balóns medicinais 
Cintas métricas 
Petos de 4 cores 
Aros 
Rocódromo 
Cinta teraban de 25 metros 
Patíns en líxea 
Patíns de eixos 
Codeiras e xeonlleiras 
Proteccións para o pulso 
Casco 
Báscula 
Esqueleto 
Brúxulas 
Paos de malabarismos 
Bolso porta balóns 
Cordas 
Discos de freesbe 
Sticks de floorball 
Pelotas de floorball 
raquetas de bádminton   
Xogo de conos 
Indiacas 
Picas 
Pas (raquetas de praia) 
Vallas 
Bolas de malabarismos 
Bates de béisbol 
Peóns 
Raquetas tenis 
Pelotas de tenis 
Rede de tenis 
Discos (800gr) 
Pesos iniciación 
Plintos 
Bancos suecos 
Potro 
Colchonetas 
Quitamedos 
Bombín 
Inchador eléctrico 
Redes de bádminton 
Apoios redes bádminton 
minitramp 
Reuter (1 deteriorado) 
Redes de balóns 
Esterillas 
Testigos 
Material escalada: 

16 
20 
14+6 mal est 
20+4 
10+2 mal est. 
3+1 
16 
2 
25+10 
17+7 
1 
14 pares +8 
3 pares +2 
12 pares 
12 pares 
1 
1+1 
1 
10 
1 
1+2 
20 
10+4 
32+5 
10+4 
20+18 
40 
7+4 
15 
14+4 
4+1. 5 peq. 
10 
2+2 
10 
12 
30 
1 
3 
2 
2 
7+2 
1 
14 
2 
1 
1 
7 
2 xogos 
1 en mal est. 
1+1 
3 
12 
5 
2 arneses, 1 corda, 2 oitos2 mosquetóns, mochila, 
2descendedores 4 cinta expres, 

 
 
Algúns cedidos polo 
equipo de voleibol. de 
Noia 
 
 
 
 
 
 
Mercados e cedidos por 
alumnos 
 
 
 
 
Prestado polo 
departamento de 
ciencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dous medio rotos 
Conseguidos o día do 
peón 
Algunhas cedidas por un 
profesor do dpto. E.F. 
 
 
Cedida por un profesor 
do dpto. E.F. 
 
 
En mal estado 
fundas novas curso 13-
14 
 
 
 
 
 
 

Cadea musical,  
1 dvd,  
1 Portátil  
1 ordenador,  
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ANEXO III - O HORARIO DAS SESIÓNS ASIGNADAS AO DEPARTAMENTO DE E. FÍSICA  

 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45 – 9:35 3º ESO B 1º BACH B 2º PEVS 2º ESO A  

9:35 – 10:25 3º ESO B 1º BACH B 1º BACH C 2º ESO A Pr Físicas 1 
 

10:45 – 11:35 Pr Físicas 2 
4º ESO A 1º BACH D 1º BACH C 1º ESO A Tutoría 

11:35 – 12:25 4º ESO A 1º BACH D  1º ESO A 2º ESO B 
 

12:45 – 13:35 Pr Físicas 1 3º ESO A  4º ESO B Pr Físicas 2 
2º ESO B 

13:35 – 14:25 Coord. TIC 3º ESO A  4º ESO B  

 

16:20 – 17:10 1º BACH A  
 

  

17:10 – 18:00 1º BACH A    
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ANEXO IV - INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE. 

INDICADORES Escala 

 1 2 3 4 

O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

Conseguiuse motivar a todo o alumnado.     

Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

 Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.     

Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

 Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.     

Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc. 

    

Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación...     

Coa actitude docente e medidas contribuíuse ao desenvolvemento do Plan de Convivencia 
do centro 
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ANEXO V - AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
INDICADORES Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.     

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.     

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.     

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     

5. Adecuación da metodoloxía empregada.     

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.     

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.     

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.     

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.     

10. Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.     

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción.     

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial.     

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos 
[Só para determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento e avaliación de materias 
pendentes. 

    

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc.     

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro.     

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     
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ANEXO VI - AVALIACIÓN DA METODOLOXÍA  

 
INDICADORES SI NON OBSERVACIÓNS 

1.Prevese unha metodoloxía activa e participativa do alumnado    

 
 

Participa nunha selección de actividades:    
-Expoñendo traballo ao grupo    
-Realizando proxectos    
-Realizando traballos en grupo    
-Mediante actividades por descubrimento guiado    
-Outras: propostas...    

2. A  actuación do profesor ten un enfoque interdisciplinar    

3. Os diferentes tipos de actividades baséanse en aprendizaxes 
significativas e funcionais. 

   

4. A distribución da aula facilita o traballo autónomo.    

5. A distribución da aula modifícase en función das actividades.    

6. Prevese o uso doutros espazos    
 
 

-Biblioteca    
-Salas de informática    
-Laboratorios    
-Espazos fose do centro    
-Outros:    

7.Recursos previstos    
 
 

-Recursos propios da materia    
-Materiais elaborados polo departamento    
-Medios audiovisuais    
-Medios informáticos    
-Libro de texto    
-Actividades extraescolares e complementarias    
-Libros de consulta    
-Libros de lectura    

8. Póñense en práctica técnicas de estudo: subliñado, esquema, mapas    

9. Favorécese a lectura e a comprensión lectora.    
10. Contémplase o seguimento individualizado do alumno a través de…    

 
 

A gradación dos contidos de aprendizaxe    
A distribución de forma flexible dos tempos das sesións    
A utilización de actividades de reforzo    
A utilización de actividades de ampliación    
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ANEXO VII - AVALIACIÓN DOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
INDICADORES SI NON OBSERVACIÓNS 

1. A programación recolle os criterios de avaliación de forma clara e 
sinxela 

   

2. O alumnado ten acceso aos criterios de avaliación/cualificación.    
3. As familias, teñen acceso aos criterios de avaliación/cualificación.    

4. Avalíanse os coñecementos previos.    
5. Os referentes son os criterios de avaliación    
6. Os estándares de aprendizaxe son medibles e observables    
7. Avalíanse as competencias.    
8. Valórase o traballo que desenvolve na casa.    
9. Valórase o traballo que desenvolve o alumno na aula.    
10. Avalíase o proceso de aprendizaxe de maneira directa e a través dos 
cadernos (materiais)de traballo do alumnado. 

   

11. As probas contemplan diferentes niveis de dificultade    
12. Analízanse os resultados do grupo de alumnos.    
13. Establécense os procedementos de recuperación por avaliación.    
14. As sesións de avaliación son suficientes e eficaces.    
15. Avalíase periodicamente a programación.    
16. Avalíase a propia práctica docente.    
17. A avaliación é continua.    
18.Os resultados das avaliacións úsanse para adecuar a programación    
20. A programación contempla mecanismos propios de avaliación interna    
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1. Introdución 

Expoñemos a continuación os aspectos específicos para a programación da materia de Promoción de 

hábitos de vida saudables que se diferencian dos xerais da programación de Educación Física. 

Aspectos como  o programa de acollida, marco lexislativo, protocolo covid19, avaliación inicial, 

análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior, detección das aprendizaxes 

imprescindibles non adquiridas, coñecemento personalizado do alumnado, plan de reforzo e de recuperación 

das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas, posibles escenarios, contextualización, características do 

centro, avaliación e cualificación, aspectos metodolóxicos, medidas de atención á diversidade, tratamento 

do fomento da lectura. plan lector. proxecto lingüístico, tratamento do fomento das tic, plan de convivencia, 

actividades complementarias e extraescolares,  información ao alumnado... considéranse xa expostos. 

Todos estes aspectos, así como os intereses do alumnado e a tradición do noso centro son os aspectos 

nos que o departamento de Educación Física do IES Campo de san Alberto de Noia se baseou para a proposta 

e realización da presente Programación Didáctica. 

2. Xustificación 

Na sociedade actual, a mellora da esperanza de vida, o maior logro alcanzado pola raza humana, vese 

ameazada debido á adquisición e ao mantemento de estilos de vida prexudiciais para a saúde. A enorme 

capacidade de adaptación do ser humano, que lle permite entre outras cousas habitar en ambientes 

extremos en todos os recunchos do mundo, converteuse nunha arma de dobre fío para a esperanza de vida. 

A adquisición de hábitos de vida prexudiciais para a saúde, como a inactividade ou a dieta desequilibrada, 

está a conseguir que se incrementen os índices de obesidade e de sedentarismo ata niveis alarmantes, xa 

desde idades moi temperás, así como as doenzas derivadas diso e, como consecuencia, a morte prematura. 

Se non se cambia o estilo de vida probablemente a seguinte xeración sexa a primeira cunha esperanza de 

vida inferior a súa antecesora. 

As institucións nacionais e internacionais máis importantes no ámbito da saúde alertan de que a 

prevención de comportamentos perigosos para a saúde e a promoción de estilos de vida saudable deben 

abordarse en idades cada vez máis temperás, e desde o ámbito educativo. Estas institucións coinciden en 

que a loita contra os baixos niveis de actividade física e os seus efectos prexudiciais, e a loita contra a 

obesidade e os seus efectos negativos, son os alicerces sobre os que se debe asentar calquera intervención 

desde o ámbito educativo. Nos primeiros cursos da ESO o alumnado experimenta importantes cambios 

persoais e sociais, e entra en contacto por primeira vez con determinados hábitos tóxicos aos que debe saber 

enfrontarse. 

O currículo de Promoción de Estilos de Vida Saudables ten como finalidade abordar a prevención dos 

efectos negativos da inactividade física e da dieta desequilibrada, tratando de proporcionarlle ao alumnado 

unha serie de competencias que lle permitan, desde a práctica, adquirir e instaurar un estilo de vida saudable 

e que este se manteña no tempo. 
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3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

En liña coa Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 

2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, o novo marco curricular baséase na 

potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares para propiciar unha 

renovación na práctica docente e no proceso de ensinanza aprendizaxe. Adóptase a denominación das 

competencias clave definidas pola Unión Europea e identifícanse sete competencias clave que son aquelas 

que toda persoa precisa para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, 

a inclusión social e o emprego. 

A materia de PEVS ten como finalidade principal que o alumnado alcance a COMPETENCIA MOTRIZ, 

entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e emocións que interveñen nas 

múltiples interaccións que realiza unha persoa no seu medio e cos demais, que permite que o alumnado 

supere os problemas motores propostos. A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das 

competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento destas. 

Dado que a aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral, o proceso de ensino-aprendizaxe competencial debe abordarse desde 

todas as áreas de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, 

e desde todos os ámbitos. 

As competencias clave do currículo no sistema educativo español son as seguintes: 

• Comunicación lingüística. CCL 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 

• Competencia dixital. CD 

• Aprender a aprender. CAA 

• Competencias sociais e cívicas. CCSC 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CSIEE 

• Conciencia e expresións culturais. CCEC 

O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro relativo ás destrezas e, 

por último, un con grande influencia social e cultural, que implica un conxunto de valores e actitudes. 

4. Obxectivos xerais de etapa e obxectivos didácticos 

A materia Promoción de Estilos de Vida Saudables (PEVS) ten como finalidade, xunto coas outras 

áreas do currículo, a educación integral do individuo, contribuíndo deste xeito á consecución dos 

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA, recollidos no artigo 10 do No Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que establece 

o currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia os obxectivos para a educación 

secundaria obrigatoria.  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
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• Concienciar ao alumnado da importancia de manter un estilo de vida saudable 

• Desenvolver hábitos deportivos como ferramentas para loitar contra o sedentarismo 

• Desenvolver hábitos de prevención de comportamentos perigosos para a saúde 

• Desenvolver hábitos de alimentación e hidratación saudables de acordo á idade, sexo e actividade 

• Aprender a utilizar as novas tecnoloxías para adquirir información sobre o coidado da saúde. 

5. Contidos 

A materia de PEVS, divídese en dous bloques de contidos: «Actividade física e saúde» e 

«Alimentación para a saúde». 

O bloque de contidos «Actividade física e saúde» está centrado no coñecemento dos efectos 

positivos sobre a saúde de levar unha vida activa. Abordaremos, de forma sinxela, o traballo no ámbito 

socioemocional de estratexias que lle permitan evitar os hábitos tóxicos relacionados coa actividade física 

(sedentarismo, lecer excesivo a través de pantallas, etc.). 

O bloque de «Alimentación para a saúde», céntrase na instauración duns hábitos de alimentación e 

hidratación saudables que lle permitan ao alumnado o cumprimento das recomendacións científicas para a 

súa idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria. Procúrase tamén o desenvolvemento da capacidade 

crítica na compra de alimentos e bebidas, dotando de ferramentas que permitan facer unha análise crítica 

das etiquetas nutricionais. 

CONTIDOS DIDÁCTICOS 

Actividade física Vs. Sedentarismo 

- Proposta de actividades deportivas para loitar contra o sedentarismo 

- Organización de torneos deportivos nos recreos 

- Promoción de hábitos de ocio saudables relacionados coa actividade física 

Nutrición e Alimentación 

- Nutrición e hábitos alimenticios 

- Dieta equilibrada 

- Análise da oferta alimenticia da cafetería do centro 

- Actitude crítica ante as enfermidades alimenticias 

Primeiros Auxilios e Prevención de Lesións 

- Estratexias de actuación ante lesións e accidentes. Primeiros auxilios. 

- Experimentación dos protocolos de actuación en situacións cotiás de emerxencia 

- Consumo e prevención de hábitos prexudiciais para a saúde 

- Prevención de adiccións 
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6. Secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación e 
estándares de aprendizaxe 

CRITERIOS DO DEPARTAMENTO PARA A SELECCIÓN DOS CONTIDOS. 

Os criterios básicos do departamento para o tratamento dos diferentes bloques son: 

• A selección dos bloques para a organización de actividades facendo sempre referencia aos Obxectivos 

Xerais de Etapa. 

• Os contidos atenderán á etapa de formación do alumnado; estarán por iso adecuados á etapa de 

desenvolvemento motor e ao nivel psicolóxico, con especial atención ao momento máis crítico da 

adolescencia, cubrindo as súas necesidades. 

• Os contidos de tipo conceptual extraerémolos dos procedimentais para facer que o alumnado tome 

consciencia de que é o que está facendo e que utilidade ten. Acción e reflexión irán unidas nestes casos. 

Desta forma buscamos que estes contidos colaboren á formación integral, evitando os tratamentos 

unidireccionais e parcelados nos ámbitos: afectivo, cognitivo ou motor. 

• Os contidos de tipo actitudinal estarán asociados aos diferentes tipos de contidos e deben ir 

construíndose ao longo de toda a etapa. Aproveitaremos os contidos procedimentais para xerar actitudes. 

• Buscamos utilizar contidos que propicien a implicación do alumno, evitando a división tradicional en 

dous roles delimitados: profesor-activo-comunicador, alumno-pasivo-receptor. 

• Faremos uso na medida do posible de contidos que axuden a ter un hábito ou inciten a unha práctica 

habitual de actividade física, polo que se desenvolverán contidos cos que poda gozar no seu entorno próximo. 

• Procuraremos non tratar sempre un contido do mesmo xeito, para manter viva a motivación do 

alumnado. 

• Contidos que respecten a coeducación, plasmado nas intencións educativas. 

• Tentaremos garantir cos contidos utilizados que todo o alumnado poda participar, 

independentemente das súas capacidades físicas. 

• Os contidos terán unha parte individualizada en función dos intereses do alumnado. 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

O que se pretende é proporcionarlle ao alumnado os recursos necesarios que lles permitan chegar a 

un nivel de competencia motriz e a ser autónomos na súa práctica de actividades físicas, tamén se intenta 

que fagan unha práctica regular de actividade física. Os contidos serán individualizados e tamén os 

estándares, en función dos intereses individuais. 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe organízanse en torno aos seguintes eixes: 

• Comprender os conceptos. 

• Amosar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a si mesmo, a os 

outros e á contorna. 

• Valorar a importancia de levar a cabo un estilo de vida saudable no día a día. 
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Contidos 

No primeiro trimestre abordaremos a promoción de estilos de vida saudable a través da promoción 

da actividade física. Loitaremos contra o sedentarismo de diversas formas: 

- Organización de torneos  deportivos, que se poderán levar a práctica nos recreos 

- Valoración positiva de calquera actividade física realizada fora do horario lectivo 

- Práctica de xogos e deportes de forma global e lúdica. 

- Promoción de rutas alternativas para vir ao instituto en bicicleta, andando ou en patíns. 

No segundo trimestre abordaremos a promoción de estilos de vida saudable a través dunha 

alimentación sa e equilibrada. Levaremos a cabo diversas actividades: 

- Características dunha dieta equilibrada 

- Roda dos alimentos 

- Análise crítica das etiquetas dos diferentes alimentos 

- Análise grupal da oferta alimenticia da cafetería do centro 

- Almorzos saudables nos recreos 

No terceiro trimestre abordaremos a promoción de estilos de vida saudable a través do coñecemento 

e aplicación de principios básicos, e do desenvolvemento de actitudes críticas ante hábitos prexudiciais para 

a saúde. Levaremos a cabo diversas actividades: 

- Vídeos educativos 

- Charlas da Cruz Vermella 

- Lectura de artigos 

- Debates 

- Xogos de rol 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS:  

Para concretar a distribución de actividades por sesións fíxose a seguinte previsión de horas de clase 

para o curso 2019/20: 

 Setembro: 2 sesións 
 Outubro: 5 sesións 
 Novembro: 4 sesións   1º Avaliación: 12 sesións 
 Decembro: 2 sesións 

 

Xaneiro:  3 sesións 
Febreiro:  3 sesións    2º Avaliación: 10 sesións 

 Marzo:  4 sesións 
 

Abril:  2 sesións 
 Maio:  4 sesións   3º Avaliación: 8 sesións 
 Xuño:  2 sesións 
 

No primeiro trimestre abordaremos a promoción da actividade física saudable no tempo de ocio. No 
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segundo trimestre abordaremos a promoción de estilos de vida saudable a través dunha alimentación sa e 

equilibrada. Por último, no terceiro trimestre abordaremos o coñecemento e aplicación de principios 

actitudinais básicos, e do desenvolvemento de actitudes críticas ante hábitos prexudiciais para a saúde. 

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

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

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

adversos da inactividade. 

           1.1.2. Identifica os principais parámetros de saúde axeitados para a súa idade, e relaciona a actividade 

física idónea para a súa mellora. 

1.2. Organizar e difundir actividades para fomentar o incremento da práctica de actividade física diaria. 

            1.2.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil e/ou en bicicleta no seu contorno. 

            1.2.2. Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da actividade física na vida cotiá 

            1.2.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a difusión, o fomento e a 

práctica de actividade física saudable en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, etc.). 

BLOQUE 2. ALIMENTACIÓN PARA A SAÚDE 

2.1. Valorar a alimentación como un hábito de vida saudable e as recomendacións dietéticas e de 

hidratación adaptadas á idade, ao sexo e á actividade física diaria 

           2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a importancia para a saúde dunha 

alimentación sa e equilibrada, e os riscos para a saúde da inxestión desmesurada de determinados produtos. 

           2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen os modelos de dieta atlántica e 

mediterránea, e os seus beneficios 

2.2. Analizar e avaliar de xeito sinxelo a inxestión habitual e a hidratación, e coñecer as recomendacións 

de inxestión máis adecuadas á súa idade, ao seu sexo e á súa actividade física diaria 

2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión durante un período de tempo acordado, tendo 

en conta as recomendacións para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria 

2.2.2. Coñece as recomendacións de inxestión alimentaria e hidratación adecuadas á súa idade, ao 

seu sexo e ao seu nivel de actividade física diaria 

2.2.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar hábitos tóxicos relacionados coa 

alimentación (anorexia, drogas, alcohol, tabaco, etc.). 

2.3. Facer unha escolla de alimentos e de bebidas axeitada á súa idade, ao seu sexo e á súa actividade física 

diaria, valorando criticamente as indicacións da etiquetaxe dos produtos 

2.3.1. Elabora unha lista da compra semanal, respectando as recomendacións dietéticas segundo a 

idade, o sexo e a actividade física diaria 

2.3.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a etiquetaxe nutricional dos produtos alimenticios, 

identificando os valores recomendados para a súa saúde 



 
 
Programación de Educación Física 2020-21 Páxina 108 de 131  

7. Avaliación e cualificación. 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo: as 

competencias clave, os obxectivos, os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. 

A avaliación será continua en canto que forma parte do proceso de ensino aprendizaxe e terá carácter 

formativo e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se producen e, en consecuencia, 

incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación que permitan garantir a 

adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo do alumnado e unha mellor 

adecuación da práctica docente. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 O proceso de avaliación que propoñemos intenta adaptarse aos aspectos esgrimidos da lexislación 

vixente. Por elo, propoñemos unha avaliación: 

- consecuente cos fins e obxectivos do sistema educativo, 

- que se estenda ao sistema (programación-proceso, educativo-profesor-medios e métodos) e ao 

alumnado, 

- que se realice de forma continua e non circunstancial. 

- que nos proporcione información continua, obxectiva e suficiente para regular o proceso educativo, 

- na que interveñan os axentes externos e internos ao propio proceso: administración (criterios de 

avaliación), profesor e alumnado. 

¿Que imos avaliar? 

1.- Ao alumnado: conceptos, procedementos e actitudes 

2.- Ao proceso: consecución dos obxectivos, desenvolvemento dos contidos, desenvolvemento das tarefas, 

utilización de estratexias, etc.… 

3.- Ao profesor: características, comportamentos, aptitudes.. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao alumnado. 

• Antes: a través da observación e o coñecemento do pasado académico e as súas experiencias na actividade 

física. Confección da ficha inicial do alumno. 

• Durante: 

- a través do exame teórico, 

- a través de actividades como análise de artigos, realización de resumes de actividades e reflexións 

escritas sobre os contidos e outros aspectos da materia (2º ciclo da ESO e 1º de Bach.) 

- mediante os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe dos contidos nas unidades didácticas 

(baseados en actividades de ensinanza-aprendizaxe). 

- a través da observación día a día reflectida no caderno do profesor, no que se recollerá a valoración 

das actitudes. 

• Despois: avaliación final ou sumativa que ten en conta toda a información recollida antes e durante o 
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proceso 

- exame teórico, 

- probas prácticas, 

- traballos (obrigatorios e voluntarios), 

- participación e actitudes diarias (caderno do profesor,) 

Para facer media das notas deberán chegar, como mínimo, a un tres en cada unha delas. 

Ao proceso. 

Durante: 

- a través do caderno do profesor no que se recolle información acerca do cumprimento dos obxectivos 

- a través dos alumnos: 

• A observación realizada por alumnos lesionados/exentos. 

Despois: 

- valoración da información obtida a través dos instrumentos anteriores. 

- valoración da consecución dos obxectivos xerais ao final do ciclo. 

Ao Profesor.    

Durante: De forma subxectiva: diario persoal do profesor. 

Despois: Valoración da información obtida cos instrumentos anteriores. 

Retroalimentación 

Toda a información obtida neste proceso de avaliación será rexistrada e analizada co fin de emitir xuízos 

de cara á toma de decisións con respecto a: 

• Cualificación final do alumno. 

• Consecución dos obxectivos marcados. 

• Modificación de aspectos do proceso de ensinanza-aprendizaxe: contidos, obxectivos, medios, 

materiais… 

• Modificación na intervención do profesor: comportamentos, renovación de coñecementos, 

utilización de estratexias de ensinanza/aprendizaxe… 

Recolleranse ditas reflexións na Memoria Final realizada no mes de xuño. 

8. Avaliación Interna da programación. 

 RESPECTO A CRITERIOS DE  AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN 

INDICADORES SI NON OBSERVACIÓNS 

1. A programación recolle os criterios de avaliación de forma clara e sinxela    

2. O alumnado ten acceso aos criterios de avaliación/cualificación.    

3. As familias, teñen acceso aos criterios de avaliación/cualificación.    

4. Avalíanse os coñecementos previos.    
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5. Vai dirixida aos diferentes tipos de contido.    

6. Valóranse os contidos actitudinais e procedementais.    

7. Avalíanse as competencias.    

8. Valórase o traballo que desenvolve na casa.    

9. Valórase o traballo que desenvolve o alumno na aula.    

10. Avalíase o proceso de aprendizaxe de maneira directa e a través dos 

cadernos (materiais)de traballo do alumnado. 

   

11. As probas contemplan diferentes niveis de dificultade    

12. Analízanse os resultados do grupo de alumnos.    

13. Establécense os procedementos de recuperación por avaliación.    

14. As sesións de avaliación son suficientes e eficaces.    

15. Avalíase periodicamente a programación.    

16. Avalíase a propia práctica docente.    

17. A avaliación é continua.    

18.Os resultados das avaliacións úsanse para adecuar a programación    

20. A programación contempla mecanismos propios de avaliación interna    

 

 

 

 RESPECTO Á METODOLOXÍA. 

INDICADORES SI NON OBSERVACIÓNS 

1.Prevese unha metodoloxía activa e participativa do alumnado    

 
 

Participa nunha selección de actividades:    

-Expoñendo traballo ao grupo    

-Realizando proxectos    

-Realizando traballos en grupo    

-Mediante actividades por descubrimento guiado    

-Outras: propostas...    

2. A  actuación do profesor ten un enfoque interdisciplinar    

3. Os diferentes tipos de actividades baséanse en aprendizaxes significativas e 
funcionais. 

   

4. A distribución da aula facilita o traballo autónomo.    

5. A distribución da aula modifícase en función das actividades.    

6. Prevese o uso doutros espazos    

 -Biblioteca    
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 -Salas de informática    

-Laboratorios    

-Espazos fose do centro    

-Outros:    

7.Recursos previstos    

 
 

-Recursos propios da materia    

-Materiais elaborados polo departamento    

-Medios audiovisuais    

-Medios informáticos    

-Libro de texto    

-Actividades extraescolares e complementarias    

-Libros de consulta    

-Libros de lectura    

8. Póñense en práctica técnicas de estudo: subliñado, esquema, mapas    

9. Favorécese a lectura e a comprensión lectora.    

10. Contémplase o seguimento individualizado do alumno a través de…    

 
 

A gradación dos contidos de aprendizaxe    

A distribución de forma flexible dos tempos das sesións.    

A utilización de actividades de reforzo    

A utilización de actividades de ampliación    

 

 Para ter constancia dos logros da nosa programación, e reflectir todo o recollido nos anteriores 

instrumentos, faremos constar no libro de actas das reunións de departamento, todos aqueles problemas 

que puideran xurdir, así como o grado de consecución dos obxectivos e o grado de execución dos contidos. 

PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial ou diagnóstica permite adecuar a aprendizaxe as posibilidades do alumnado, 

mediante a observación e interpretación de coñecementos, actitudes e capacidades. Ten o seu momento 

idóneo ao comezo dunha unidade didáctica, dun período educativo ou dun proceso formativo. O referente 

da avaliación tratará de ser criterial (respecto ao nivel de habilidade do alumnado). 

Esta avaliación realizarase a través da observación directa, do coñecemento do pasado académico e 

as súas experiencias na actividade física. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: PONDERACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES 

Indicadores de logro 

Utilizaremos como indicadores de logro para decidir a avaliación positiva do alumnado na materia de 

PEVS os seguintes: 
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• Presentar de maneira aceptable todos os traballos, encargados ao longo do curso. Máximo de tres 

traballos por avaliación. 

• Asistir as clases coa vestimenta adecuada. 

• Participar nas actividades realizadas nas sesións, mínimo un 70% e alcanzar unha progresión 

individual suficiente. 

• Amosar un coñecemento dos conceptos básicos transmitidos ao longo do curso e sinalados no 

apartado de contidos da presente programación. Mínimo dun 3 nos exames teóricos. 

Proba extraordinaria de Setembro 

 

• O alumnado que non cumpra algún destes requisitos terá que repetir no mes de setembro todas as 

probas individuais realizadas (exames prácticos) para a valoración dos procedementos e realizar un exame 

teórico sobre os contidos conceptuais impartidos, cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o 

segundo.  A nota mínima en cada un dos apartados será dun 3. Así mesmo deberán entregar os traballos non 

realizados ou realizados incorrectamente. 

A nota final da avaliación será a media dos apartados á avaliar.  

Ponderación dos criterios e estándares de aprendizaxe 

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES – 2º ESO 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. CLAVE 

BLOQUE 1. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

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

PEVS1.1.1. Coñece os beneficios para a saúde da práctica 
regular de actividade física, así como os efectos adversos da 
inactividade. 

CMCCT 

PEVS1.1.2. Identifica os principais parámetros de saúde 
axeitados para a súa idade, e relaciona a actividade física 
idónea para a súa mellora. 

CMCCT 

1.2. Deseñar, organizar e 
difundir actividades para 

fomentar o incremento da 
práctica de actividade 

física diaria. 

PEVS1.2.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade 
peonil e/ou en bicicleta no seu contorno 

CD 
CAA 

PEVS1.2.2. Deseña, utiliza e difunde unha guía para o 
incremento da actividade física na vida cotiá. 

CD 
CAA 

PEVS1.2.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, 
actividades para a difusión, o fomento e a práctica de 
actividade física saudable en grupo (familia, grupo clase, 
centro, amizades, etc.). 

CMCCT 
CAA 
CSC 

CSIEE 
BLOQUE 2. ALIMENTACIÓN PARA A SAÚDE 

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

PEVS2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de 
hidratación, a importancia para a saúde dunha alimentación 
sa e equilibrada (variada, suficiente, etc.), e os riscos para a 
saúde da inxestión desmesurada de 112roductos azucrados, 
salgados, etc. 

CMCCT 

PEVS2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións que 
112roducto os modelos de dieta atlántica e mediterránea, e 
os seus beneficios. 

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

PEVS2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión 
durante un período de tempo acordado, tendo en conta as 
recomendacións para a súa idade, o seu sexo e a súa 
actividade física diaria. 

CMCCT 
CAA 

PEVS2.2.2. Coñece as recomendacións de inxestión 
alimentaria e hidratación adecuadas á súa idade, ao seu 
sexo e ao seu nivel de actividade física diaria 

CMCCT 

PEVS2.2.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais 
para evitar hábitos tóxicos relacionados coa alimentación 
(anorexia, drogas, alcohol, tabaco, etc.). 

CSC 

2.3. Facer unha escolla de 
alimentos e de bebidas 
axeitada á súa idade, ao seu 
sexo e á súa actividade 
física diaria, valorando 
criticamente as indicacións 
da etiquetaxe dos 
productos. 

PEVS2.3.1. Elabora unha lista da compra semanal, 
respectando as recomendacións dietéticas segundo a idade, 
o sexo e a actividade física diaria. 

CMCCT 
CAA 

PEVS2.3.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a 
etiquetaxe nutricional dos productos alimenticios, 
identificando os valores recomendados para a súa saúde. 

CMCCT 
CAA 

 

A CUALIFICACIÓN establecerase en función da consecución dos criterios de avaliación en cada trimestre, 

quedando resumidos da seguinte maneira: 

2º ESO  

CRITERIOS DE AVAL 1ª AVAL. 2ª AVAL. 3ª AVAL. XUÑO 

Criterio 1.1 20% 20% 20% 20% 

Criterio 1.2 20% 20% 20% 20% 

Criterio 2.1 20% 20% 20% 20% 

Criterio 2.2 25% 25% 25% 25% 
Criterio 2.3 15% 15% 15% 15% 

 100 % 100 % 100 % 100 % 

Cualificación final da materia 

A) O alumnado que aprobe todas as avaliacións obterá a media aritmética obtida da suma das tres 

avaliacións. 

B) O alumnado con unha ou dúas avaliación suspensas que presentou as actividades de recuperación 

correctamente: 

- Obterá a súa nota da media aritmética de cada avaliación, sendo o cinco a nota da avaliación 

suspensa. Dita nota poderase subir no caso que a súa actitude cara a materia sexa moi positiva e participativa 

pero nunca será superior a un seis. 

C) O alumnado que teñan dúas ou máis avaliacións suspensas cuxa actitude cara á materia sexa 

negativa: 

- Terán a cualificación de Insuficiente na convocatoria de Xuño. 
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9. Procedemento de seguimento, avaliación e cualificación do alumnado con 
materias pendentes 

O alumnado que promocione de curso coa materia de PEVS pendente, e que supere a primeira e 

segunda avaliación, terá recuperada a materia do curso anterior cunha cualificación non superior a 6. No 

caso de que non suceda deste xeito, ou que o/a alumno/a desexe mellorar dita cualificación, terá que realizar 

unha proba extraordinaria de avaliación no mes de MAIO: 

Este curso 2020/2021 non temos alumnado coa materia PEVS pendente. 

- A proba extraordinaria  de maio, consistirá na execución de unha selección das actividades 

programadas no nivel que o alumno/a ten pendente e os indicadores de logro serán os mesmos que 

os establecidos para dito nivel. Terá realizar probas individuais prácticas, así como unha proba teórica 

sobre os contidos conceptuais impartidos, cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o 

segundo. Así mesmo, de ser o caso deberán entregar unha selección de traballos dos programados 

para o nivel de referencia que o alumno/a ten pendente. A cualificación de ditos traballos entrará no 

apartado do 50% referido a aspectos teóricos. No caso de que as probas/ou traballos pendentes 

foran en grupo, adaptaranse estas probas a través de probas prácticas individuais e/ou traballos por 

escrito. A nota final da avaliación será a media dos apartados á avaliar.   

- No caso de que o alumno/a pendente presentara algunha lesión documentada que lle impida realizar 

as probas tanto físicas como teóricas programadas, o Departamento determinará a adaptación das 

probas para que non prexudique a súa avaliación. A nota final de dita convocatoria de pendentes 

expresarase cunha cualificación numérica do 1 ao 10: 

 1-4: Insuficiente 
 5: Suficiente 
 6: Ben 
 7-8: Notable 
 9-10: Sobresaliente 

O alumnado que promocione ao seguinte curso ca materia de Promoción de Estilos de Vida Saudables 

pendente, deberá realizar actividades de seguimento, recuperación e avaliación ao longo do seguinte curso 

consistentes en: 

• Actividades de seguimento/reforzo: 

Fixaranse citas con certa periodicidade e de acordo co alumnado en cuestión para tratar os temas 

máis importantes e revisar a confección dos traballos propostos. Da mesma forma practicarán aquelas 

actividades que consideremos teñen peor nivel e necesitan reforzar. 

• Actividades de recuperación: 

- Presentación dos traballos pendentes 

- Participación activa nas diferentes actividades 

• Actividades de avaliación: 

- Exame teórico 

- Execución de probas prácticas, segundo os contidos procedimentais vistos o curso anterior e 



 
 
Programación de Educación Física 2020-21 Páxina 115 de 131  

repasados nas actividades de seguimento e recuperación. 

Os criterios de cualificación serán os mesmos que os especificados nos seus mínimos e porcentaxes 

cando proceda. 

Esta programación da área de Preparación de probas físicas reguladas foi realizada polos membros 
do Departamento de Educación Física, 

En Noia a 20 de outubro de 2020 
 
 
            Francisco Javier González García                                   Alberto Albán Salgado 
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1. Introdución 

Expoñemos a continuación os aspectos específicos para a programación da materia de Promoción de 
hábitos de vida saudables que se diferencian dos xerais da programación de Educación Física. 

Aspectos como  o programa de acollida, marco lexislativo, protocolo covid19, avaliación inicial, 
análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior, detección das aprendizaxes 
imprescindibles non adquiridas, coñecemento personalizado do alumnado, plan de reforzo e de recuperación 
das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas, posibles escenarios, contextualización, características do 
centro, avaliación e cualificación, aspectos metodolóxicos, medidas de atención á diversidade, tratamento 
do fomento da lectura. plan lector. proxecto lingüístico, tratamento do fomento das tic, plan de convivencia, 
actividades complementarias e extraescolares,  información ao alumnado... considéranse xa expostos. 

Todos estes aspectos, así como os intereses do alumnado e a tradición do noso centro son os aspectos 
nos que o departamento de Educación Física do IES Campo de san Alberto de Noia se baseou para a proposta 
e realización da presente Programación Didáctica. 

2. Xustificación 

A proposta da materia de libre configuración xorde coa pretensión de ofertar ao alumnado a 
posibilidade de prepararse para diferentes oposicións ou probas de acceso nas que se deban superar uns 
exames específicos de admisión. 

A materia será eminentemente práctica e o espazo empregado será o ximnasio ou pavillón do centro, 
e será levada a cabo en 1º e 2º de Bacharelato. 

Debido ao éxito alcanzado entre o alumnado tanto de 1º COMO DE 2º de Bacharelato, a dirección do 
centro decidiu facer dous grupos co cal contemplaba as preferencias do alumnado e facilitaba a optatividade.  

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

A materia Preparación de probas físicas reguladas ten como finalidade, xunto coas outras áreas do 
currículo, a educación integral do individuo, e contribuír a acadar os OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA: 

 
Tal e como aparecen reflectidos no artigo 26 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que establece o 

currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia os obxectivos para o bacharelato 
contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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

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

q. Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de previr e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

r. 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. 

s. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

t. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
u. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
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v. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
w. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

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

y. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

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

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

cc. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
dd. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 

En liña coa Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 
2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, o novo marco curricular baséase na 
potenciación da aprendizaxe por competencias. Identifícanse sete competencias clave que son aquelas que 
toda persoa precisa para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a 
inclusión social e o emprego. O proceso de ensinanza aprendizaxe competencial abordarase dende todas as 
áreas de coñecemento, incluída a Educación Física. 

 
A materia de Preparación de probas físicas reguladas xunto coa de Educación Física teñen como finalidade 

principal que o alumnado alcance a COMPETENCIA MOTRIZ, entendida como un conxunto de coñecementos, 
procedementos, actitudes e emocións que interveñen nas múltiples interaccións que realiza unha persoa no 
seu medio e cos demais, que permite que o alumnado supere os problemas motores propostos tanto nas 
sesións de Preparación de probas físicas reguladas como na súa vida cotiá; sempre actuando de forma 
coherente e en concordancia co nivel de desenvolvemento psicomotor, e outorgándolle especial 
sensibilidade á atención á diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e procurando a integración 
dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e as emocións. 

A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é fundamental 
para o desenvolvemento destas, principalmente o das competencias sociais e cívicas, de aprender a 
aprender, de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da 
competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e, en menor medida, da de 
comunicación lingüística e da competencia dixital. O traballo por competencias integra un coñecemento de 
base conceptual, outro relativo ás destrezas e, por último, un con grande influencia social e cultural, que 
implica un conxunto de valores e actitudes. 

4. Obxectivos xerais da materia 

• Coñecer as diferentes probas específicas de admisión para o acceso a determinadas ensinanzas ou 
oposicións. 

• Preparar as probas elixidas. 
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• Mellorar as calidades físicas e psicomotrices para superar ou obter unha puntuación elevada nas probas 
físicas elixidas. 

• Valorar a actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como medio para ocupar de forma activa o 
tempo libre, e como medio para liberar tensións e estrés propios desta idade. 

• Favorecer o desenvolvemento integral do alumnado a través do deporte: mellora física, psíquica e 
afectiva 

5. Selección, secuenciación e temporalización dos contidos 

5.1 CRITERIOS DO DEPARTAMENTO PARA A SELECCIÓN DOS CONTIDOS. 

O que se pretende é proporcionarlle ao alumnado os recursos necesarios que lles permitan chegar a 
un nivel de competencia motriz e a ser autónomos tanto na súa práctica de actividades físicas como na 
elaboración de programas de mellora da súa condición física. Os contidos serán individualizados e tamén os 
estándares de aprendizaxe en función dos intereses individuais. 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe organízanse en torno aos seguintes eixes: 
- Dominar as habilidades motoras e os patróns de movemento necesarios para dominar un 

conxunto variado de actividades físicas. 
- Comprender os conceptos. 
- Amosar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a si mesmo, a os 

outros e á contorna. 
- Incrementar a condición física en relación aos intereses. 

 
O número de profesións e de ofertas de estudos superiores relacionados coa actividade física e a 

saúde e co uso axeitado do tempo libre, aumentou considerablemente así como as profesións nas que a 
capacidade física é un aspecto imprescindible para o seu desenvolvemento. Esta materia tratará por unha 
banda, presentar distintas alternativas que sirvan para que o alumnado poida adoptar criterios de valoración 
de esas profesións e posibilidades de estudo, xa sexa no ámbito universitario, no da formación profesional 
ou nas ensinanzas deportivas, e, por outra, axudar á mellora das cualidades físicas e psicomotrices necesarias 
para superar as probas oportunas en cada caso. 

Os criterios básicos do departamento para o tratamento dos diferentes bloques son: 
• A selección dos diferentes bloques para a organización de actividades facendo sempre referencia aos 

obxectivos xerais de ciclo. 
• Os contidos atenderán á etapa de formación do alumno; estarán por iso adecuados á etapa de 

desenvolvemento motor e ó nivel psicolóxico, con especial atención ao momento máis crítico da 
adolescencia, cubrindo as súas necesidades. 

• Os contidos de tipo conceptual extraerémolos dos procedimentais para facer que o alumnado tome 
consciencia de que é o que está facendo e que utilidade ten. Acción e reflexión irán unidas nestes casos. 
Desta forma buscamos que estes contidos colaboren á formación integral, evitando os tratamentos 
unidireccionais e parcelados nos ámbitos: afectivo, cognitivo ou motor. 

• Os contidos de tipo actitudinal estarán asociados aos diferentes tipos de contidos e deben ir 
construíndose ao longo de toda a etapa. Aproveitaremos os contidos procedimentais para xerar actitudes. 

• Buscamos utilizar contidos que propicien a implicación do alumno, evitando a división tradicional en 
dous roles delimitados: profesor-activo-comunicador, alumno-pasivo-receptor. 

• Faremos uso na medida do posible de contidos que axuden a ter un hábito ou inciten a unha práctica 
habitual de actividade física, polo que se desenvolverán contidos cos que poda gozar no seu entorno próximo. 

• Procuraremos non tratar sempre un contido do mesmo xeito, para manter viva a motivación do 
alumno. 
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• Contidos que respecten a coeducación, plasmado nas intencións educativas. 
• Tentaremos garantir cos contidos utilizados que todo o alumnado poda participar, 

independentemente das súas capacidades físicas. 
• Os contidos terán unha parte individualizada en función dos intereses do alumnado. 

5.2 CONCRECIÓN DE CONTIDOS 

Os contidos de Preparación de probas físicas reguladas propostos dividirémolos en: 
 

a) Contidos comúns: pola súa natureza transversal traballaranse ao longo do curso de xeito integrado 
cos contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a construción das fases dunha sesión, o 
aseo persoal, a resolución de conflitos mediante o diálogo e a aceptación das regras establecidas, as 
posibilidades que presentan as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 
responsable do contorno, o control de riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de 
esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a integración das tecnoloxías 
da información e da comunicación. 

b) Actividade física e saúde: inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden abordar 
desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións de diversos organismos de ámbito 
internacional, estatal e autonómico.  

c) Condición física: será o bloque principal para o alumnado que tentará mellorar a súa condición física 
para seren capaces de superar as probas que lles permitan acceder aos estudios ou oposicións que escollan. 
Calidades físicas básicas e calidades psicomotrices  serán os contidos deste bloque de condición física. 

 
As orientacións metodolóxicas cara as que deben dirixirse as accións educativas fundamentaranse nunha 

intervención didáctica que favoreza un enfoque competencial, así como a consecución, a consolidación e a 
integración dos estándares por parte do alumno. 

Xeneralidades das probas físicas 

• Probas de Resistencia 
• Probas de Forza 
• Probas de Velocidade 
• Probas de Flexibilidade 

Probas físicas de acceso á Facultade 

• Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física 

Probas físicas de acceso a Ensinanzas deportivas 

• Judo e Defensa Persoal 
• Vela 
• Hípica 
• Deportes de Montaña e Escalada 
• Deportes de Inverno 
• Fútbol 
• Fútbol Sala 
• Atletismo 
• Balonmán 
• Baloncesto 
• Piragüismo 
• Salvamento y Socorrismo... 
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Probas Físicas de acceso aos perfís profesionais máis demandados 

• Bombeiros 
• Policía Nacional 
• Garda Civil 
• Exército 

Outras oposicións que teñen probas Físicas 

• Policía Local 
• Axente Forestal 
• Seguridade privada... 

Práctica global de xogos e actividades físico-deportivas saudables 

• Xogos cooperativos 
• Xogos de Deportes Populares e Tradicionais 
• Xogos e deportes alternativos 

Práctica global de xogos e actividades artístico-expresivas 

• Bailes: aeróbic, zumba, step… 
• Xogo Dramático e Mimo 
• Dinámicas de grupo variadas 

5.3 TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Para concretar a distribución de actividades por sesións fíxose a seguinte previsión de horas de clase 
para o curso 2019/2020: 
 
 Setembro: 2 sesións 
 Outubro: 4 sesiónS 
 Novembro: 4 sesións   1º Avaliación: 11 sesións 
 Decembro: 1 sesións 
 
  Xaneiro:  3 sesións 
 Febreiro:  3 sesións   2º Avaliación: 10sesións 
 Marzo:  4 sesións 
 
 Abril:  2 sesións 
 Maio:  4 sesións   3º Avaliación: 8 sesións 
 Xuño:  2 sesións 
 

As primeiras 4 unidades configuran un bloque introdutorio no que se abordan as diferentes opcións 
de probas e os intereses individuais. 

As seguintes 7 unidades compoñen un segundo bloque e empregaranse para ver como se fai unha 
valoración inicial das capacidades físicas en xeral e de xeito específico en función das escollas de cada quen 
e para facer ditas valoracións. 

O resto das unidades, 8 sesións, están relacionados co adestramento e mellora das capacidades. 
Intercalando valoracións para ver a progresión que leva cada un. Ofrécense as pautas para planificar un 
sistema persoal de adestramento.  

Faremos un achegamento a: 
- Avaliación da condición física. Realización dos test de avaliación da condición física 
- Principios do Adestramento: Acondicionamento físico persoal e a súa planificación. Os mecanismos 
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de adaptación dos sistemas do organismo á actividade física. 
- Beneficios e riscos da actividade física. 
- Utilización de sistemas de acondicionamento físico e adecuación da dinámica de cargas: métodos 
para a mellora da resistencia cardiorrespiratoria, da flexibilidade e da forza-resistencia muscular. 
- Mellora e mantemento do ton muscular. Formas de traballo muscular. 
- Elaboración e realización dun plan persoal de adestramento da condición física, atendendo a dinámica 
adecuada de cargas e a utilización dos sistemas de desenvolvemento da condición física máis adecuados 
aos obxectivos e recursos dispoñibles. 

 
Tamén se analizarán as posibles saídas profesionais relacionadas coa actividade física que teñan 

probas de acceso. 

6 Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

Os criterios de avaliación, ao non ser directamente avaliables, necesitamos incluír nas Unidades Didácticas 
os estándares de aprendizaxe entendidos como especificacións dos criterios de avaliación e que amosan 
comportamentos observables. Estes estándares irán nas unidades didácticas tendo en conta a concreción 
que se faga de cada un deles para axustar ao máximo a nosa intervención. 
 

1. Controlar os riscos que pode xerar a utilización dos equipamentos, o contorno e as propias actuacións 
na realización das actividades físico deportivas, actuando de forma responsable no seu desenvolvemento. 

a. Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados da propia actuación. 
b. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas especificacións técnicas. 
c. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na realización de actividades que 

requiren atención ou esforzo. 
2. Usar as TIC 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. 

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

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

3. Mellorar os factores da condición física e as habilidades motoras cun enfoque cara as probas, 
considerando o propio nivel e orientándoos cara ás súas motivacións e cara a posteriores estudos ou 
ocupacións. 

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

b. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e funcionais que promoven a saúde. 
c. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de recuperación na actividade física. 
d. Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición física asumindo a responsabilidade da posta en 

práctica do seu programa de actividades. 
4. Planificar, elaborar e pór en práctica un programa persoal de actividade física que incida na mellora 

da condición física, aplicando os sistemas de desenvolvemento das capacidades físicas implicadas, tendo en 
conta as súas características e nivel inicial, e avaliando as melloras obtidas. 

a. Aplica os conceptos aprendidos sobre as características que deben cumprir as actividades 
físicas cun enfoque á elaboración de deseños de prácticas en función das súas características e dos 
seus intereses persoais. 
b. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas considerando as súas necesidades e 
motivacións, e como requisito previo para a planificación da súa mellora. 
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c. Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu programa de actividade. 
d. Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade física, conxugando as variables 
de frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade. 
e. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de actividade física, reorientando 
as actividades nos aspectos que non chegan ao esperado. 

7 Metodoloxía didáctica  

A metodoloxía vai estar orientada polo modelo construtivista do ensino e aprendizaxe. As actuacións 
do profesor irán encamiñadas a que sexa o propio alumnado quen constrúa os seus aprendizaxes. Búscase 
principalmente o impulso da autonomía persoal. 

 Na selección e secuenciación das actividades de aprendizaxe terase en conta o significado que estas 
teñen para o alumnado e a súa relación cos coñecementos que xa posúe. Ademais, consideraremos en cada 
caso as características particulares de cada un, co fin de poder axustar adecuadamente a axuda pedagóxica 
pertinente. 

8 Avaliación e cualificación  

O Decreto 86/2015, establece no seu artigo 33:  

- Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 
obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias troncais, 
específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III a este decreto. 

- A avaliación será continua en canto que forma parte do proceso de ensino aprendizaxe e terá 
carácter formativo e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se producen 
e, en consecuencia, incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación 
que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso 
educativo do alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente. 

- A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias,  terá 
un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos 
procesos de aprendizaxe. 

- O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna lograron os 
obxectivos e alcanzaron o adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. 
 

O proceso de avaliación que propoñemos intenta adaptarse aos aspectos sinalados pola lexislación 
vixente. Por elo, propoñemos unha avaliación: 

- consecuente cos fins e obxectivos do sistema educativo, así como que teña de referente os criterios 
de avaliación e os estándares de aprendizaxe, 

- individualizada, partindo dos coñecementos previos do alumno/a, 
- que se estenda ao sistema (programación-proceso educativo-docente-medios e métodos) e ao 

alumno 
- que se realizará de forma continua e non circunstancial, 
- que nos proporcione información continua, obxectiva e suficiente para regular o proceso educativo, 
- na que interveñan os axentes externos e internos ao propio proceso: administración (criterios de 

avaliación), docentes (criterios de cualificación) e alumnado (autoavaliación, avaliación recíproca) 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 O proceso de avaliación que propoñemos intenta adaptarse aos aspectos esgrimidos da lexislación 
vixente. Por elo, propoñemos unha avaliación: 

- consecuente cos fins e obxectivos do sistema educativo, 
- que se estenda ao sistema (programación-proceso, educativo-profesor-medios e métodos) e ao 
alumnado, 
- que se realice de forma continua e non circunstancial. 
- que nos proporcione información continua, obxectiva e suficiente para regular o proceso educativo, 
- na que interveñan os axentes externos e internos ao propio proceso: administración (criterios de 
avaliación), profesor e alumnado. 

¿Que imos avaliar? 

1.- Ao alumnado: conceptos, procedementos e actitudes 
2.- Ao proceso: consecución dos obxectivos, desenvolvemento dos contidos, desenvolvemento das tarefas, 
utilización de estratexias, etc.… 
3.- Ao profesor: características, comportamentos, aptitudes.. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao alumnado 

• Antes: a través da observación e o coñecemento do pasado académico e as súas experiencias na 
actividade física. Confección da ficha inicial do alumno. 

•  Durante: 
- a través de exames teóricos 
- a través de actividades tipo traballos. 
- mediante os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe dos contidos nas unidades didácticas 
(baseados en actividades de ensinanza/aprendizaxe). 
- a través da observación día a día reflectida no caderno do profesor, no que se recollerán a valoración 
das actitudes. 
• Despois: avaliación final ou sumativa que ten en conta toda a información recollida antes e durante 

o proceso: utilizaranse catro notas de 0 a 10 e farase unha media: 
- traballo escrito 
- probas prácticas 
- traballos (obrigatorios e voluntarios) 
- participación e actitudes diarias  

Para facer media das notas deberán chegar como mínimo a un tres en cada unha delas. 

Ao proceso 

Durante: 
- a través do caderno do profesor no que se recolle información acerca do cumprimento dos obxectivos 
- a través dos alumnos 
- a observación realizada por alumnos lesionados/exentos. 
Despois: 
- valoración da información obtida a través dos instrumentos anteriores. 
- valoración da consecución dos obxectivos xerais ao final do ciclo. 

Ao Profesor 

Durante: De forma subxectiva: diario persoal do profesor. 
Despois: Valoración da información obtida cos instrumentos anteriores. 
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Retroalimentación 

Toda a información obtida neste proceso de avaliación será rexistrada e analizada co fin de emitir xuízos 
de cara á toma de decisións con respecto a: 

• Cualificación final do alumno. 
• Consecución dos obxectivos marcados. 
• Modificación de aspectos do proceso de EA: contidos, obxectivos, medios, materiais… 
• Modificación na intervención do profesor: comportamentos, renovación de coñecementos, 
utilización de estratexias de ensinanza/aprendizaxe… 

Recolleranse ditas reflexións na Memoria Final realizada no mes de xuño. 

AVALIACIÓN INTERNA DA PROGRAMACIÓN 

RESPECTO A CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN 

INDICADORES SI NON OBSERVACIONES 
1. A programación recolle os criterios de avaliación de forma clara e sinxela    
2. O alumnado ten acceso aos criterios de avaliación/cualificación.    
3. As familias, teñen acceso aos criterios de avaliación/cualificación.    
4. Avalíanse os coñecementos previos.    
5. Vai dirixida aos diferentes tipos de contido.    
6. Valóranse os contidos actitudinais e procedementais.    
7. Avalíanse as competencias.    
8. Valórase o traballo que desenvolve na casa.    
9. Valórase o traballo que desenvolve o alumno na aula.    
10. Avalíase o proceso de aprendizaxe de maneira directa e a través dos 
cadernos (materiais)de traballo do alumnado. 

   

11. As probas contemplan diferentes niveis de dificultade    
12. Analízanse os resultados do grupo de alumnos.    
13. Establécense os procedementos de recuperación por avaliación.    
14. As sesións de avaliación son suficientes e eficaces.    
15. Avalíase periodicamente a programación.    
16. Avalíase a propia práctica docente.    
17. A avaliación é continua.    
18.Os resultados das avaliacións úsanse para adecuar a programación    
20. A programación contempla mecanismos propios de avaliación interna    

 RESPECTO Á METODOLOXÍA 

INDICADORES SI NON OBSERVACIONES 
1.Prevese unha metodoloxía activa e participativa do alumnado    
 
 

Participa nunha selección de actividades:    
-Expoñendo traballo ao grupo    
-Realizando proxectos    
-Realizando traballos en grupo    
-Mediante actividades por descubrimento guiado    
-Outras: propostas...    

2. A  actuación do profesor ten un enfoque interdisciplinar    

3. Os diferentes tipos de actividades baséanse en aprendizaxes significativas 
e funcionais. 
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4. A distribución da aula facilita o traballo autónomo.    
5. A distribución da aula modifícase en función das actividades.    
6. Prevese o uso doutros espazos    
 
 

-Biblioteca    
-Salas de informática    
-Laboratorios    
-Espazos fose do centro    
-Outros:    

7.Recursos previstos    
 
 

-Recursos propios da materia    
-Materiais elaborados polo departamento    
-Medios audiovisuais    
-Medios informáticos    
-Libro de texto    
-Actividades extraescolares e complementarias    
-Libros de consulta    
-Libros de lectura    

8. Póñense en práctica técnicas de estudo: subliñado, esquema, mapas    

9. Favorécese a lectura e a comprensión lectora.    
10. Contémplase o seguimento individualizado do alumno a través de…    

 
 

A gradación dos contidos de aprendizaxe    
A distribución de forma flexible dos tempos das sesións.    
A utilización de actividades de reforzo    
A utilización de actividades de ampliación    

 
 Para ter constancia dos logros da nosa programación, e reflectir todo o recollido nos anteriores 
instrumentos, faremos constar no libro de actas das reunións de departamento, todos aqueles problemas 
que puideran xurdir, así como o grado de consecución dos obxectivos e o grado de execución dos contidos. 

PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial ou diagnóstica permite adecuar a aprendizaxe as posibilidades do alumnado, 
mediante a observación e interpretación de coñecementos, actitudes e capacidades. Ten o seu momento 
idóneo ao comezo dunha unidade didáctica, dun período educativo ou dun proceso formativo. O referente 
da avaliación tratará de ser criterial (respecto ao nivel de habilidade do alumnado). 

Esta avaliación realizarase a través da observación directa, do coñecemento do pasado académico e 
as súas experiencias na actividade física. Aproveitarase a ficha inicial do alumnado feita nas clases de 
Educación Física, na que se toman datos antropométricos e condicionais e aqueles referentes a posibles 
enfermidades, patoloxías, discapacidades ou problemas para a práctica deportiva. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: PONDERACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES 

Indicadores de logro 

Utilizaremos como indicadores de logro para decidir a avaliación positiva do alumnado na materia de 
Preparación de probas físicas reguladas ós seguintes: 

• Presentar de maneira aceptable todos os traballos, encargados ao longo do curso. Máximo de tres 
traballos por avaliación. 
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• Asistir as clases coa vestimenta adecuada. 
• Participar nas actividades realizadas nas sesións e alcanzar unha progresión individual suficiente. 
• Amosar un coñecemento dos conceptos básicos transmitidos ao longo do curso e sinalados no 

apartado de contidos da presente programación. Mínimo dun 3 nos exames teóricos. 

Proba extraordinaria  

• O alumnado que non cumpra algún destes requisitos terá que repetir na proba extraordinaria todas 
as probas individuais realizadas (exames prácticos) para a valoración dos procedementos e realizar un exame 
teórico sobre os contidos conceptuais impartidos, cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o 
segundo.  A nota mínima en cada un dos apartados será dun 3. Así mesmo deberán entregar os traballos non 
realizados ou realizados incorrectamente. 

 
A nota final da avaliación será a media dos apartados á avaliar 
 

Ponderación dos criterios e estándares de aprendizaxe 

BACHARELATO CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CRITERIOS INDICADORES 

CAA 
CCSC 
CSIEE 
 

1.- Controlar os riscos que pode xerar a 
utilización dos equipamentos, o 
contorno e as propias actuacións na 
realización das actividades físico 
deportivas, actuando de forma 
responsable no seu desenvolvemento. 

1.1. Prevé os riscos asociados ás actividades 
e os derivados da propia actuación. 
1.2. Usa os materiais e os equipamentos 
atendendo ás súas especificacións técnicas. 
1.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un 
elemento de risco na realización de 
actividades que requiren atención ou 
esforzo. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

2.- 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. 

2.1 Aplica criterios de procura de 
información que garantan o acceso a fontes 
actualizadas e rigorosas na materia. 
2.2. Comunica e comparte a información coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa 
discusión ou a súa difusión. 

 
CAA 
CCSC 
CSIEE 

3.- Mellorar os factores da condición 
física e as habilidades motoras cun 
enfoque cara as probas, considerando 
o propio nivel e orientándoos cara ás 
súas motivacións e cara a posteriores 
estudos ou ocupacións. 

3.1. Integra os coñecementos sobre 
nutrición e balance enerxético nos 
programas de actividade física para a 
mellora da condición física e saúde. 
3.2. Incorpora na súa práctica os 
fundamentos posturais e funcionais que 
promoven a saúde. 
3.3 Utiliza de forma autónoma as técnicas 
de activación e de recuperación na 
actividade física. 
3.4 Alcanza os seus obxectivos de nivel de 
condición física asumindo a 
responsabilidade da posta en práctica do 



 
 
Programación de Educación Física 2020-21 Páxina 129 de 131  

seu programa de actividades 

CAA 
CCSC 
CSIEE 
CD 

4.- Planificar, elaborar e poñer en 
práctica un programa persoal de 
actividade física que incida na 
mellora da condición física, aplicando 
os sistemas de desenvolvemento das 
capacida- 
des físicas implicadas, tendo en conta 
as súas características e nivel inicial, e 
avaliando as melloras obtidas. 

4.1. Aplica os conceptos aprendidos sobre 
as características que deben cumprir as 
actividades físicas cun enfoque á 
elaboración de deseños de prácticas en 
función das súas características e dos seus 
intereses persoais. 
4.2. Avalía as súas capacidades físicas e 
coordinativas considerando as súas 
necesidades e motivacións, e como 
requisito previo para a planificación da súa 
mellora. 
4.3 Concreta as melloras que pretende 
alcanzar co seu programa de actividade. 
4.4 Elabora e leva á práctica o seu 
programa persoal de actividade física, 
conxugando as variables de frecuencia, 
volume, intensidade e tipo de actividade. 
4.5 Comproba o nivel de logro dos 
obxectivos do seu programa de actividade 
física, reorientando as actividades nos 
aspectos que non chegan ao esperado. 

 
A CUALIFICACIÓN establecerase en función da consecución dos criterios de avaliación para cada curso en cada 
trimestre, quedando resumidos da seguinte maneira: 

 
1º e 2º  BACHARELATO  

CRITERIOS DE AVAL 1ª AVAL. 2ª AVAL. 3ª AVAL. XUÑO 
Criterio 1 20% 20% 20% 20% 
Criterio 2. 20% 20% 20% 20% 
Criterio 3. 35% 35% 35% 35% 
Criterio 4. 25% 25% 25% 25% 

 100 % 100 % 100 % 100 % 

CUALIFICACIÓN FINAL DA MATERIA 

A) O alumnado que aprobe todas as avaliacións obterá a media aritmética obtida da suma das tres 
avaliacións. 

B) O alumnado con unha ou dúas avaliación suspensas que presentou as actividades de recuperación 
correctamente: 

- Obterá a súa nota da media aritmética de cada avaliación, sendo o cinco a nota da avaliación 
suspensa. Dita nota poderase subir no caso que a súa actitude cara a materia sexa moi positiva e participativa 
pero nunca será superior a un seis. 

C) O alumnado que teñan dúas ou máis avaliacións suspensas cuxa actitude cara á materia sexa 
negativa: 

- Terán a cualificación de Insuficiente na convocatoria de Xuño. 
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9 Procedemento de seguimento, avaliación e cualificación do alumnado con 
materias pendentes 

O alumnado que promocione de curso coa materia de Educación Física pendente, e que supere a 
primeira e segunda avaliación, terá recuperada a materia do curso anterior cunha cualificación non superior 
a 6. No caso de que non suceda deste xeito, ou que o/a alumno/a desexe mellorar dita cualificación, terá que 
realizar unha proba extraordinaria de avaliación no mes de MAIO: 

Este curso 2020/2021 non temos alumnado coa materia de Preparación de probas físicas reguladas 
pendente. 

- A proba extraordinaria  de maio, consistirá na execución de unha selección das actividades 
programadas no nivel que o alumno/a ten pendente e os indicadores de logro serán os mesmos que 
os establecidos para dito nivel. Terá realizar probas individuais prácticas, así como unha proba teórica 
sobre os contidos conceptuais impartidos, cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o 
segundo. Así mesmo, de ser o caso deberán entregar unha selección de traballos dos programados 
para o nivel de referencia que o alumno/a ten pendente. A cualificación de ditos traballos entrará no 
apartado do 50% referido a aspectos teóricos. No caso de que as probas/ou traballos pendentes 
foran en grupo, adaptaranse estas probas a través de probas prácticas individuais e/ou traballos por 
escrito. A nota final da avaliación será a media dos apartados á avaliar.   

- No caso de que o alumno/a pendente presentara algunha lesión documentada que lle impida realizar 
as probas tanto físicas como teóricas programadas, o Departamento determinará a adaptación das 
probas para que non prexudique a súa avaliación. A nota final de dita convocatoria de pendentes 
expresarase cunha cualificación numérica do 1 ao 10: 

 1-4: Insuficiente 
 5: Suficiente 
 6: Ben 
 7-8: Notable 
 9-10: Sobresaliente 

O alumnado que promocione ao seguinte curso ca materia de Preparación de probas físicas reguladas 

pendente, deberá realizar actividades de seguimento, recuperación e avaliación ao longo do seguinte curso 

consistentes en: 

• Actividades de seguimento/reforzo: 
Fixaranse citas con certa periodicidade e de acordo co alumnado en cuestión para tratar os temas máis 
importantes e revisar a confección dos traballos propostos. Da mesma forma practicarán aquelas actividades 
que consideremos teñen peor nivel e necesitan reforzar. 
• Actividades de recuperación: 
- Presentación dos traballos pendentes do ano anterior 
- Participación activa e proveitosa nas actividades propias do curso actual. 
• Actividades de avaliación: 
- Contestación a preguntas sobre conceptos vistos no curso anterior. Exame teórico (MAIO) 
- Execución de probas prácticas, segundo os contidos procedimentais vistos o curso anterior e 
repasados nas actividades de seguimento e recuperación. 

Tanto o programa de reforzo, como o programa de recuperación, organizaranse para cada estudante 
tendo en conta as dificultades de aprendizaxe que motivaron a non superación da materia en relación cos 
mínimos establecidos na programación docente da mesma. Para a avaliación da materia terase en conta os 
progresos que o alumno/a realice nas actividades de reforzo de recuperación, así como a súa evolución na 
materia. 

O alumnado que non supere a materia con estas probas, poderá acudir a convocatoria extraordinaria 
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cun exame práctico e outro teórico cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o segundo. 
 
Os criterios de cualificación serán os mesmos que os especificados nos seus mínimos  e porcentaxes cando 
proceda. 
 

Esta programación da área de Preparación de probas físicas reguladas foi realizada polos membros 
do Departamento de Educación Física, 

En Noia a 20 de outubro de 2020 
 
 
            Francisco Javier González García                                   Alberto Albán Salgado 
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