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1 – INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1- Contextualización  

 

A presente programación está argumentada e baseada no seguinte desenrolo e 

contexto legal: 

* LEI ORGÁNICA 8/2013 DO 9 de decembro para a Mellora da Calidade 

Educativa (LOMCE), de ámbito estatal.  

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

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

 

1.2- Departamento 

 

  O profesora e xefa de departamento é Mª Elena Hernández Ros. A xefatura de 

departamento son os Venres de 10:30 a 11:20h, e a hora de atención de nais e pais 

son os Xoves de 19:00 a 19:50 h. 

 

1.3 – Alumnado 

    

 2º ESO: 30 alumnos.         

 4º ESO: 21 alumnos. 

 

1.4  Instalacións 

 

 O centro conta cun pavillón polideportivo. 

 

2-CONTRIBUCIÓN DA EDUCACIÓN FÍSICA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Coa implantación da LOMCE ademais de programar tendo en conta os obxectivos, 

contidos e criterios de avaliación, haberá que ter en conta un novo concepto, que é o 

de “COMPETENCIAS CLAVE”, entendido como: ¨a capacidade de poñer en práctica 

de forma integrada, coñecementos, habilidades e actitudes adquiridas,que van 

capacitar ó alumno para participar con eficacia en diferentes contextos e situacións da 

vida¨. 

A continuación expónse de qué xeito a materia de Educación Física contribúe á 

consecución das “competencias básicas”, e que son as seguintes:  
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Competencia en comunicación lingüística 

A adquisición desta competencia prodúcese en educación física de dúas formas 

diferentes: por unha parte, ofrecendo unha variedade de intercambios comunicativos a 

través das expresións e o vocabulario específico que achega; e por outra, utilizando o 

corpo como medio para expresar todo tipo de accións ou sensacións (linguaxe 

corporal) 

•Contidos conceptuais (apuntamentos teóricos) das diferentes actividades físico-

deportivas: Condición física, xogos e deportes, expresión corporal, actividades 

na naturaza.    

•Lectura e comprensión das mesmas por parte do alumno. 

•Explicacións verbais, por parte do profesor e do alumno, durante a práctica, sobre: 

•Pautas na confección de quecementos xerais. 

•Execucións nos exercicios das diferentes actividades físico-deportivas. 

•Correccións de erros nas actividades desenvolvidas. 

•Normas e aspectos regulamentarios das actividades físico-deportivas. 

•Vocabulario específico de educación física. 

•Exames escritos e orais sobre os contidos da materia. 

•Exposicións orais e traballos escritos, por parte dos alumnos, sobre aspectos 

relacionados cos contidos traballados. 

•Atencións ás explicacións tanto dos aspectos teóricos como prácticos. 

•Emprego do corpo como medio para expresar todo tipo de accións ou sensacións: 

afectos, estados de ánimo, posturas (linguaxe corporal). 

•Utilización das técnicas de dominio corporal (comunicación xestual, utilización de 

ritmos e danzas, respiración como medio de comunicación, de expresión 

creativa e de desinhibición). 

•Coñecemento e respeto por outras culturas, como factor enriquecedor da propia 

formación. 

•Resolución pacífica de conflictos a través da comunicación, tanto no contorno 

escolar, como fora del. 

 

Competencia matemática 

A adquisición desta competencia prodúcese a través do desenvolvemento de 

contidos específicos de educación física e a partir doutros de carácter transversal. 

•Medidas regulamentarias dos espacios de traballo nas diferentes actividades 

físico-deportivas. 
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•Control do tempo na cronometraxe de exercicios e probas físicas. 

•Control da frecuencia cardíaca, cálculo de frecuencia cardíaca máxima no traballo 

de determinadas capacidades, como, por exemplo, a resistencia. 

•Establecemento de tempos de traballo (nos circuitos de tempo fixo), cálculo do 

número de repeticións (nos circuitos de dosis fixa), para o desenvolvemento de 

determinadas capacidades, coma, por exemplo, a forza-resistencia. 

•Baremos (medicións numéricas) das diferentes probas físicas (tests). 

•Medicións de distancias, nos exercicios e probas físicas. 

•Formas xeométricas de organización dos alumnos na clase. 

•Resolución de situacións reais de xogo en canto á ocupación do espacio. 

•Dosificación dos esforzos dacordo co regulamento ou ben por exixencias da propia 

práctica. 

•Coñecemento dos resultados numéricos, tanto nas probas teóricas, como 

prácticas, como medio de autosuperación, e mellora da autoconfianza do 

alumno. 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

A adquisición desta competencia prodúcese gracias á habilidade para buscar, obter, 

procesar e comunicar información, e para transformala en coñecemento ata a sua 

transmisión en distintos soportes, unha vez tratada 

•Búsqueda de información en Internet sobre contidos das diferentes actividades 

físico-deportivas. 

•Actividade crítica e reflexiva na valoración da información disponible, contrastando 

e verificando a mesma. 

•Consulta de libros, revistas, documentos, na procura de información relacionada 

con algún contido establecido. 

•Respeto polas normas que regulan o uso da información e as suas fontes, nos 

distintos soposrtes. 

•Visualización de DVDs de actividades físico-deportivas, primeros auxilios, etc, 

como complemento ás informacións proporcionadas polo profesor e ó 

desenvolvemento da propia práctica. 

 

Competencia en aprender a aprender 

A adquisición desta competencia implica o desenvolvemento de habilidades para 

iniciarse na adquisición de aprendizaxes e ser capaz de continuar aprendendo de xeito 

eficaz e autónomo dacordo cos propios obxectivos e necesidades. Por tanto, esta 
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competencia está vinculada directamente co desenvolvemento da autonomía e da 

iniciativa personal na aula. 

•Desenvolvemento de actividades, para o traballo tanto individual, como colectivo 

en diferentes actividades físico-deportivas e expresivas. 

•Adquisición de aprendizaxes técnicos, tácticos e estratexias xeneralizables a 

varias actividades deportivas. 

•Toma de conciencia das propias capacidades e limitacións e disposición favorable 

de cara á aprendizaxe, por un mesmo ou coa axuda dos demais. 

•Fomento no alumno do gusto por aprender, da atención, motivación, 

concentración, participación, autoconfianza e capacidade receptiva do mesmo 

cara a isto. 

•Coñecemto do corpo e das suas potencialidades e carencias, para afrontar con 

éxito os diferentes retos de aprendizaxe. 

•Actitude de mellora da propia capacidade física, e respeto ante as execucións e o 

estado de capacidade física dos compañeiros. 

•Emprego de situacións-problemas, discusións, debates, para contribuir a que o 

alumno sexa capaz de regular a sua propia aprendizaxe, e á vez organizar a 

práctica no seu tempo libre (planificación de actividades de forma autónoma). 

•Aplicación de actividades que propicien a resolución de problemas, e que obriguen 

ó alumno a buscar solucións posibles ante as actividades cooperativas ou de 

competición, individuais ou grupais. 

•Desenvolvemento de habilidades para obter información, xa sexa de xeito 

individual ou de colaboración. 

•Establecemento de metas alcanzables, co fin de lograr a consecución de 

obxectivos de maneira progresiva e realista. 

•Fomentar no alumno a capacidade de autoavaliarse e autoregularse, de saber 

administrar o seu esforzo e aceptar os erros, para mellorar o seu proceso de 

aprendizaxe. 

•Resolución de problemas motores de forma autónoma. 

 

Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico 

A adquisición desta competencia prodúcese a través das distintas interaccións 

motoras que se realizan en diferentes contextos, empregando o corpo como vínculo 

de relación co contorno e coas personas que nos rodean. 

•Desenvolvemento e mellora das diferentes actividades físico-deportivas: condición 

física, xogos e deportes, expresión corporal, actividades no medio natural. 
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•Coñecemento de materiais, técnicas e criterios específicos, para o traballo, tanto 

dentro como fora da aula. 

•Coñecemento de normas e regras nas diferentes actividades físico- deportivas, e 

cumprimento das mesmas, para poder interactuar co contorno e coas personas 

que nos rodean de xeito adecuado. 

•Coñecemento do medio natural e urbano, dos espacios físicos (aula de E. Física); 

valoración do mesmo, e actitude responsable ante a sua conservación e 

coidado. 

•Efectos positivos e negativos do exercicio físico- deportivo sobre a saúde. 

•Responsabilidade no mantemento e mellora das propias capacidades, como medio 

para mellorar a saúde. 

•Participación activa nas actividades con independencia do nivel de capacidade 

física. 

•Tolerancia e respeto ante as execucións dos demais. 

•Predisposicións de cara á mellora (afán de superación). 

•Coñecemento do corpo e das suas posibilidades de incremento, para facilitar unha 

utilización máis productiva do contorno, e unhas mellores relacións entre as 

persoas que interactuan nel. 

 

Competencia cultural e artística 

•Coñecemento e comprensión das manifestacións culturais, artísticas e físico-

deportivas, e a súa orixe, como parte fundamental do patrimonio dos pobos. 

•Coñecemento e práctica de xogos e deportes populares e tradicionais, propios das 

comunidades. 

•Coñecemento e práctica de actividades de expresión corporal (por exemplo, 

propostas rítmico-espresivas) tanto individuais como grupais. 

•Posta en funcionamento da imaxinación e creatividade de cara as actividades 

propostas. 

•Adquisición dunha actitude aberta, respetuosa e crítica ante o fenómeno deportivo 

como espectáculo, e ante as manifestacións lúdico-deportivas e de expresión 

corporal propias doutras culturas. 

•Actitude crítica e de rechazo ante a violencia no deporte. 

•Exploración e utilización das posibilidades e recursos expresivos do corpo e do seu 

movemento. 

•Participación activa nas actividades, disposición favorable de desinhibición. 
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•Hábito e disfrute das actividades expresivas propias da nosa comunidade, ou 

doutras manifestacións culturais. 

•Actitude de respeto, valoración e conservación cara o entorno no que se traballa, e 

ó patrimonio cultural e artístico doutras comunidades. 

•Percepción dos aspectos estéticos (expresividade, plasticidade, armonía) dentro 

dun acto motor, na observación das grandes competicións e encontros 

deportivos (por exemplo, ximnasia artística, danza…). 

•Visualización de actividades deportivas, e de expresión corporal de gran nivel.  

 

Competencia de autonomía e inciativa persoal 

A adquisición desta competencia prodúcese por unha banda, gracias ó traballo dun 

conxunto de actitudes e valores persoais interrelacionados tales coma: 

responsabilidade, perseverancia, autoestima, autocrítica; e por outra banda 

desenvolvendo a capacidade de elixir con criterio propio e de levar adiante as accións 

necesarias para desenvolver plans persoais. 

•Ensinanza de xogos, deportes, actividades no medio natural, traballo da condición 

física e da expresión corporal, có fin de formar seres autónomos, capaces de 

decidir e reflexionar sobre as suas actuacións. 

•Mellora da autoestima, creatividade, autocrítica, control emocional, capacidade de 

elixir… 

•Capacidade de aprender dos erros e de asumir riscos. 

•Capacidade de planificar de forma autónoma as diferentes actividades físico-

deportivas: condición física, xogos, deportes … 

•Clima favorable de participación dos alumnos, tanto nas propostas de clase coma 

fora dela. 

•Iniciativa persoal por parte dos alumnos na organización de propostas 

complementarias, como, por exemplo, un evento deportivo. 

•Plantexamento de retos ou tarefas con certa dificultade, para obrigar ó alumno á 

autosuperación, perseverancia… 

•Responsabilidade e honestidade na aplicación das normas e regras (xogo limpo). 

•Confección de quecementos, formas de entrenamiento das diferentes 

capacidades. 

•Aceptación dos diferentes niveis de condición física e de execución motriz (propios 

e de outros compañeiros). 

•Capacidade de analizar posibilidades e aceptar limitacións. 

•Actitude positiva de cara á mellora (predisposición). 
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Competencia social e cidadá 

A adquisición desta competencia prodúcese a través da integración de diferentes 

saberes (sociais e deportivos) que van permitir establecer relacións constructivas e 

facilitar a integración do alumnado na sociedade e no grupo. 

•Dinámicas persoais e grupais a través do propio corpo: actividades expresivas 

encamiñadas a conseguir a cohesión do grupo, actividades que tendan a 

romper as inhibicións  persoais, actividades nas que se combinan distintos 

ritmos. 

•Situacións de cooperación e de oposición nos diferents xogos e deportes. 

•Aceptación de regras e normas na práctica de xogos e deportes.  

•Respeto polos materiais, instalacións e persoas participantes. 

•Práctica e organización de actividades deportivas colectivas (organización de 

campionatos, xornadas…). 

•Aceptación das diferenzas e das limitacións das persoas participantes, e asunción 

de responsabilidades. 

•Valoración da actividade física como medio para mellorar a saúde dos alumnos, a 

través da promoción de actividades físicas fora e dentro do aula (actividades 

complementarias e extraescolares). 

•Emprego da educación física como prevención de comportamientos de risco e 

como base para a adquisición de hábitos saudables. 

•Normas de hixiene, prevención e seguridade na práctica de actividade física. 

•Fomento no alumno de actividades de compañerismo, solidariedade, respeto 

aplicados tanto no campo da Educación física, como neutros campos da vida. 

 

3-OBXECTIVOS 

 

3.1- OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

A materia de Educación Física ten como finalidade principal que os alumnos e as 

alumnas alcancen 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 sesión de Educación 

Física como na súa vida cotiá; sempre actuando de forma coherente e en 

concordancia co nivel de desenvolvemento psicomotor, e outorgándolle especial 
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sensibilidade á atención á diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e 

procurando a integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes 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, nomeadamente 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. 

O presente currículo de Educación Física mantén a coherencia e a homoxeneidade 

coa etapa de educación primaria, nas etapas da ESO e do bacharelato, entendendo a 

materia como un continuo, tanto nos seus contidos como nas aprendizaxes que debe 

conseguir o alumnado ao longo de todas as etapas do sistema educativo.  

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. 

Educación Física, tanto na etapa de ESO coma no bacharelato, terá como fin 

estratéxico introducir o alumnado cara a práctica de actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, nas que poida manter un papel de practicante activo ao longo da 
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súa vida, tendo en conta as novas formas de prácticas motrices que xorden na 

sociedade actual, moitas delas vinculadas ao contorno próximo do alumnado pola 

motivación intrínseca que representan. 

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. 

As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise dos procesos de 

ensino e aprendizaxe, co fin de facilitar estratexias de transferencia dos coñecementos 

a outras situacións. 

Para facilitar a concreción curricular de Educación Física establécense dez criterios de 

avaliación para o primeiro ciclo da ESO, que abrangue os tres primeiros cursos, doce 

para o cuarto curso da ESO e nove para o primeiro curso de bacharelato, criterios que 

establecen os resultados que se deben conseguir por medio dos estándares de 

aprendizaxe. Estes permitirán definir os resultados das aprendizaxes e concretarán, 

mediante accións, o que o alumnado debe saber e saber facer na materia de 

Educación Física. Estes estándares están graduados e secuenciados ao longo de 

todas as etapas e, unha vez finalizadas estas, todos eles deberán estar alcanzados e 

consolidados. 

Os contidos preséntanse distribuídos en catro grandes bloques:  

– Bloque 1. Contidos comúns.  

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas.  

Bloque 3. Actividade física e saúde. 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas. 

Esta distribución non determina métodos concretos; unicamente responde a unha 

forma de organizar os contidos dun xeito enlazado atendendo á configuración cíclica 

do ensino da materia, construíndo uns coñecementos sobre os outros, como unha 

estrutura de relacións observables, de maneira que se facilite a súa comprensión e 

aplicación en contextos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco 

implica unha organización pechada, xa que permite organizar os contidos de 

diferentes formas, adoptando a metodoloxía máis adecuada ás características tanto do 

grupo de alumnos e alumnas como dos propios contidos. 

Os contidos do bloque común, 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 
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nas actividades físicas independentemente do propio nivel de execución, 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.  

O bloque segundo 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. 

O terceiro bloque 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. 

No bloque dos xogos e as actividades deportivas tamén están incluídos todos os tipos 

de actividades físico-deportivas desenvolvidas no medio natural. 

Os contidos asociados aos criterios de avaliación de cada bloque en cada curso serán 

concretados nas programacións didácticas, de xeito que cada centro docente poida 

determinalos en función das instalacións e dos recursos materiais dos que dispón, 

ademais das características do contorno onde se localiza. Estes contidos serán 

diferentes nos primeiros cursos, para que o alumnado poida iniciarse nunha grande 

variedade de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas. Nos últimos cursos 

estes contidos poderán ser perfeccionados sobre a base das aprendizaxes anteriores. 

A formulación xeral da área da Educación Física recoñece o corpo e o movemento 

como eixes básicos da acción educativa.  

Polo que pretende chamar a atención sobre: 

- A importancia do coñecemento corporal vivenciado e das súas posibilidades lúdicas, 

expresivas e comunicativas.  

- O papel destacado da aceptación do propio corpo e de utilizalo correctamente  

e con eficacia.  

- O carácter social que se deriva das súas propiedades expresivas e do seu 

significado. 
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Polo que os obxectivos que da Educación Física se suscitan, pretenden:  

 

- Contribuír ao coñecemento do corpo, e das súas posibilidades lúdicas, expresivas e 

comunicativas.  

- Favorecer e mellorar o autoconcepto persoal.  

- Axudar a liberar tensións.  

- Mellorar o estado físico e a saúde, así como previr certas enfermidades.  

- Contribuír a lograr a inserción social, a participación e a pertenza á comunidade.  

- Mellorar o enriquecemento da expresión, a creatividade e a sensibilidade estética, 

así como producir ou valorar manifestacións artísticas e culturais baseadas na 

expresión corporal e o movemento.  

- Coñecer e estruturar o contorno inmediato. 

 

3.2. CONCRECION DOS OBXECTIVOS 

  
Partindo dos obxectivos da educación secundaria, concretamos aqueles obxectivos da 

materia de EDUCACIÓN FÍSICA partindo dos establecidos no Decreto.  

 

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 trata e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 

comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

Participar nas actividades físicas e deportivas respectando aos demais, practicando a 

tolerancia, solidariedade e cooperación entre as persoas, así como aplicar a igualdade 

de trato e os valores democráticos.  

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unnha realización eficaz das tarefas de 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

Consolidar os hábitos de disciplina e traballo organizado e metódico para o 

desenvolvemento das capacidades físicas, así como desenvolver hábitos de esforzo 

individual e colectivo no aprendizaxe de habilidades motrices e artísticas.   
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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. 

Respectar o nivel individual tanto deportivo como de capacidade física ou artística 

independentemente do sexo ou calquera condición persoal o social do alumnado. 

Eliminar os estereotipos que na actividade física favorecen la discriminación entre 

homes e mulleres.  

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demáis presoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacíficamente os conflitos. 

Practicar o xogo limpo e ser capaces de organizar e dirixir os seus propios 

xogos e actividades evitando conflitos e comportamentos non axeitados.  

 

e) Desenvolver destrexas 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. 

Realizar actividades de recollida de información sobre os contidos da metería 

sendo capaz de expoñer os resultados de forma oral e escrita.   

 

f) Concibir o coñecemento científico como saber integrado, que se estructura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

Comprender como o saber científico índice na actividade física e deportiva así 

como no mantemento da saúde sendo capaz de reflectilo na planificación de 

actividades individuais ou colectivas.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en sí mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 
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Programar e desenvolver  actividades físicas, deportivas ou artísticas para 

desenvolver de forma puntual ou durante certos períodos de tempo (recreos, 

semana deportiva) de forma  individual ou grupal.  

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 liiteratura. 

Ler textos sinxelos ou obras literarias relativos á materia e expresar oralmente 

conclusións tanto en lingua galega como en castelán. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas etranxeiras de maneira adecuada. 

Fomentar no uso das TICS a utilización do idioma estranxeiro para a obtención 

de información relativa á materia.  

 

l) 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 realizan achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 

culturas do mundo. 

Coñecer, valorar e respectar aqueles aspectos relativos a cultura deportiva 

propios da nosa comunidade, tomando conciencia daqueles deportistas e 

persoas relacionadas co deporte que realizan achegas importantes á cultura 

galega, española e internacional.  

m) 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. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

Utilizar o corpo como medio de expresión artística utilizando á música e a 

danza para desenvolver actividades artísticas.  
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ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de 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. 

Coñecer os deportes e xogos tradicionais e populares de Galicia valorando o 

valor cultural e histórico que teñen no desenvolvemento da nosa sociedade.  

 

o) 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 

lusófana. 

Fomentar o uso da lingua galega tanto no oral como na escrita.  

 

 

As competencias clave son as seguintes: 

Comunicación lingüística (CCL) 

A través da codificación e decodificación de mensaxes na expresión do corpo e o seu 

movemento, no medio natural, nas actividades cooperativas, nas deportivas, no 

vocabulario propio dos xogos e deportes galegos. Tamén na verbalización durante as 

sesións, o diálogo entre compañeiros, en lecturas para completar aspectos dos 

contidos, etc. 

 

Competencia matemática e competecias básicas en ciencia e tecnología 

(CMCCT) 

Mediante a secuencia de accións, as progresións, as dimensións, as magnitudes 

espaciais e temporais, as cargas de traballo (zona de actividade, pulso cardíaco...), 

formacións xeométricas en unidades didácticas como de crear figuras ou de expresión 

corporal. 

O Currículo da CC.AA de Galicia recolle a competencia motora como unha 

competencia transversal, onde se expresa que debe reconsiderarse a inclusión da 

competencia motora como competencia básica para integrar as aprendizaxes básicas 

da Educación Física. 
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A relación da Educación Física coas diferentes competencias básicas é diferente en 

canto a intensidade. Así entendemos que a relación máis directa é coas competencias 

número 4, 5, 6 e 7. Cas tres primeiras competencias a relación é menos directa. 

 

Competencia dixital (CD) 

Na materia de E.F utilizarase como recurso de ampliación de información, para o 

manexo de fontes e noticias na Rede con capacidade selectiva e crítica. 

 

Aprender a aprender (AA) 

Dende as metodoloxías investigativas: a conciencia das súas propias posibilidades e 

limitacións, a autoesixencia, a súa autonomía e iniciativa persoal, mediante tarefas 

que demanden do alumnado a toma de decisións e a posta en marcha dos 

mecanismos perceptivos, levando a cabo unha aprendizaxe significativa. 

Dende a E.F proporciónanse coñecementos sobre o funcionamento do corpo, 

adquisición de hábitos saudables, capacidade para autorregular o esforzo, reflexión e 

actitude crítica cara aos estereotipos sociais, modas e consumos. Tamén adquire 

importancia o movemento no ámbito natural, a investigación no medio e o respecto a 

este, así como o desenvolvemento das capacidades físicas relacionadas coa saúde e 

a mellora da calidade de vida 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Através do desenvolvemento da educación en valores, como a responsabilidade 

individual e grupal, o traballo cooperativo, o diálogo ante o conflito, o respecto, 

poñerse no lugar do outro, etc. 

Dende a E.F proporciónanse coñecementos sobre o funcionamento do corpo, 

adquisición de hábitos saudables, capacidade para autorregular o esforzo, reflexión e 

actitude crítica cara aos estereotipos sociais, modas e consumos. Tamén adquire 

importancia o movemento no ámbito natural, a investigación no medio e o respecto a 

este, así como o desenvolvemento das capacidades físicas relacionadas coa saúde e 

a mellora da calidade de vida. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Dende a E.F e o seu currículo para a ESO, proporciónanse á hora de desenvolver os 

contados como; os xogos tradicionais e populares e as actividades de expresión e 

bailes (creatividade, plasticidade e estética). Ademais, estas prácticas fomentan 

actitudes de respecto, tolerancia e responsabilidade. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Dende a E.F e o seu currículo para a ESO, proporciónanse á hora de desenvolver os 

contados como; os xogos tradicionais e populares e as actividades de expresión e 

bailes (creatividade, plasticidade e estética). Ademais, estas prácticas fomentan 

actitudes de respecto, tolerancia e responsabilidade. 

 

3.2.1 Obxectivos do 2º de E.S.O. 

 

1.  Coñecer os aspectos positivos que a actividade física regular leva consigo a nivel 

afectivo e motor. 

2. Determinar os riscos que presenta a práctica desordenada de actividades 

deportivas a nivel físico. 

3. Ver cáles son as disfuncións que carrexa o consumo de tabaco e alcohol. 

2.  Estimular relacións de amizade, respecto, tolerancia... dentro dos grupos clase e 

relacionalos co desenvolvemento integral do individuo. 

3.  Practicar formas e sistemas de desenvolvemento da condición física. 

4.  Realizar diversos test para comprobar o seu estado físico e motor. 

5.  Levar a cabo actividades que se axustan ás súas necesidades, intereses e 

motivacións. 

6.  Coñecer as posibilidades individuais que o seu organismo lles permite para a 

realización de actividade física. 

7.  Desenvolver actitudes de superación e mellora sen sub/sobreestimar se. 

8.  Practicar actividades físicas na natureza. 

9.  Comportarse respectuosamente co medio natural e urbano. 

10.  Identificar a importancia que para a nosa existencia teñen a conservación do 

medio. 

11.  Practicar deportes de equipo e individuais á marxe do nivel de destreza 

alcanzado. 

12.  Levar a cabo actividades e xogos populares autóctonos. 

13.  Identificar as actividades físicas da Comunidade Autónoma de Galicia e os 

seus elementos culturais básicos. 
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14.  Utilizar as H.M.B. como elementos de progresión e dominio motor como 

desfrute. 

15.  Identificar as H.M.B. 

16.  Coñecer o seu propio corpo por medio da percepción visual, táctil, 

propioceptiva, auditiva... 

17.  Aprender a relaxarse e a controlar os seus impulsos emocionais. 

18.  Realizar diversas formas de expresión e de transmisión de información a través 

da linguaxe corporal. 

19.  Trasladar todas estas vivencias deportivo - motoras ao tempo de ocio particular 

dos alumnos. 

20.  Aprender a admitir as distintas formas de ser e de actuar durante as clases do 

resto de compañeiros. 

21.  Ser tolerante coas persoas que nos rodean en razón de sexo, raza ou 

condición social. 

22.  Relacionarse de forma natural co rapaces/ás da súa clase ou outros grupos. 

 

3.2.2 Obxectivos do 4º de E.S.O. 

 

1.  Valorar os efectos nocivos que poden carrexar o consumo de drogas e as 

posibilidades alternativas que as actividades físicas e culturais ofrecen. 

2.  Valorar o estado de desenvolvemento das súas capacidades básicas a nivel 

condicional e coordinativo. 

3.  Describir as modificacións que o exercicio físico produce nos distintos sistemas 

fisiolóxicos. 

4.  Realizar de xeito autónomo prácticas de quentamento e de adestramento das 

capacidades físicas. 

5.  Identificar as principais funcións e estruturas dos ósos e músculos. 

6.  Ser capaz de determinar qué actividades se adaptan mellor ás súas capacidades e 

necesidades. 

7.  Planificar de forma coherente actividades físicas sinxelas para a súa mellora e 

desfrute. 

8.  Mellorar as H.M.B. como base para levar a cabo habilidades específicas deportivas. 

9.  Coñecer a estrutura e lóxica interna dos xogos e deportes de xeito básico. 

10.  Analizar as actuais manifestacións de deporte espectáculo e as súas 

connotacións sociais. 

11.  Comprometerse cos coidados necesarios para a conservación do medio natural 

e urbano. 
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12.  Analizar dende a práctica os fundamentos dos deportes e actividades no medio 

natural. 

13.  Analizar dende a práctica o futuro dos xogos autóctonos e a súa importancia 

para conservar a identidade cultural. 

14.  Participar en distintas actividades socioculturais e deportivas que lles oferten 

entidades públicas e privadas. 

15.  Levar a cabo prácticas de relaxación simple. 

16.  Comunicarse cos compañeiros mediante formas de expresión verbal e non 

verbal. 

17.  Valorar a importancia da expresión oral e corporal para a relación entre 

humanos. 

18.  Practicar deportes de equipo e individuais á marxe do nivel de destreza 

alcanzado. 

19.  Ser capaz de expresar distintas emocións a través da linguaxe do corpo. 

20.  Aprender a modular a voz e o movemento do corpo en función das emocións 

que se pretenden transmitir. 

 

 

 

4- 2º ESO: CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACION, ESTANDARES DE 

APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

▪ b  

▪ m 

▪ g 

▪ B1.1. Fases de activación e 
recuperación na práctica da 
actividade física de carácter 
xeral e específica, en 
función da actividade que se 
realice realizar. 

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

▪ B1.1. Recoñecer e aplicar 
actividades propias de cada 
fase da sesión de actividade 
física, en relación coas súas 
características. 

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

▪ CAA 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ 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. 

▪ CSC 

▪ m 

▪ n 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ l 

▪ g 

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

▪ B1.4. Papeis e estereotipos 
nas actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas, como fenómeno 
social e cultural. 

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

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

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

▪ CSC 

▪ EFB1.2.2. Colabora nas 
actividades grupais, 
respectando as achegas das 
demais persoas e as 
normas establecidas, e 
asumindo as súas 
responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos. 

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ m 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ l 

▪ ñ 

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

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

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

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

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

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ EFB1.3.3. Analiza 
criticamente as actitudes e 
os estilos de vida 
relacionados co tratamento 
do corpo, as actividades de 
lecer, a actividade física e o 
deporte no contexto social 
actual. 

▪ CSC 

▪ m 

▪ n 

▪ g 

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

▪ B1.4. Controlar as 
dificultades e os riscos 
durante a súa participación 
en actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas, analizando as 
características destas e as 

▪ 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 

▪ CSIEE 

▪ CSC 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

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

interaccións motoras que 
levan consigo, e adoptando 
medidas preventivas e de 
seguridade no seu 
desenvolvemento. 

persoas. 

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

▪ CSIEE 

▪ EFB1.4.3. Adopta as 
medidas preventivas e de 
seguridade propias das 
actividades desenvolvidas 
durante o ciclo, tendo 
especial coidado con 
aquelas que se realizan nun 
contorno non estable. 

▪ CSIEE 

▪ h 

▪ i 

▪ g 

▪ e 

▪ b 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.13. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para procurar, 
analizar e seleccionar 
información relacionada coa 
actividade física e a saúde.  

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

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

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

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CAA 

▪ CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

▪ n 

▪ m 

▪ b 

▪ g 

▪ l 

▪ d 

▪ ñ 

▪ B2.1. Experimentación de 
actividades artístico-
expresivas utilizando 
técnicas de expresión 
corporal, combinando 
espazo, tempo e 
intensidade. 

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

▪ B2.1. Interpretar e producir 
accións motoras con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas de expresión 
corporal e outros recursos. 

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

▪ CCEC 

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

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

▪ 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. 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

▪ m 

▪ f 

▪ b 

▪ g 

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

▪ B3.2. Efectos sobre a saúde 
da actividade física e a 
alimentación. 

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

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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negativos para a saúde. 

▪ m 

▪ g 

▪ f 

▪ b 

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

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

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

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

▪ B3.2. Desenvolver as 
capacidades físicas máis 
salientables desde a 
perspectiva da súa saúde de 
acordo coas posibilidades 
persoais e dentro das 
marxes da saúde, 
amosando unha actitude de 
autoexixencia no seu 
esforzo. 

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

▪ CAA 

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

▪ CAA 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

▪ a 

▪ b 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

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

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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▪ 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. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB4.1.5. Explica e pon en 
práctica técnicas de 
progresión nos contornos 
non estables e técnicas 
básicas de orientación, 
regulando o esforzo en 
función das súas 
posibilidades. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

▪ b 

▪ g 

▪ m 

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

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

▪ B1.1. Deseñar e realizar as 
fases de activación e 
recuperación na práctica de 
actividade física 
considerando a intensidade 
dos esforzos. 

▪ EFB1.1.1. Analiza a 
actividade física principal da 
sesión para establecer as 
características que deben 
ter as fases de activación e 
de volta á calma. 

▪ CSC 

▪ EFB1.1.2. Selecciona os 
exercicios ou as tarefas de 
activación e de volta á 
calma dunha sesión, 
atendendo á intensidade ou 
á dificultade das tarefas da 
parte principal.  

▪ CSC 

▪ EFB1.1.3. Realiza exercicios 
ou actividades nas fases 
inicial e final de algunha 
sesión, de xeito autónomo, 
acorde co seu nivel de 
competencia motriz. 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

▪ B1.3. Planificación e 
organización de eventos e 
campionatos nos que se 
utilicen sistemas que 
potencien as actitudes, os 
valores e o respecto das 
normas, asumindo 
diferentes papeis e funcións. 

▪ B1.2. Colaborar na 
planificación e na 
organización de eventos, 
campionatos ou torneos 
deportivos, prevendo os 
medios e as actuacións 
necesarias para a súa 
celebración e relacionando 
as súas funcións coas do 
resto de implicados/as. 

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ B1.4. Valoración das 
actividades físicas, 
deportivas e tradicionais na 
sociedade actual, 
destacando os 
comportamentos axeitados 
tanto desde o papel de 

▪ B1.3. Analizar criticamente o 
fenómeno deportivo 
discriminando os aspectos 
culturais, educativos, 
integradores e saudables 
dos que fomentan a 
violencia, a discriminación 

▪ EFB1.3.1. Valora as 
actuacións e as 
intervencións das persoas 
participantes nas 
actividades, recoñecendo os 
méritos e respectando os 
niveis de competencia 

▪ CSC 
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▪ e 

▪ g 

▪ m 

▪ ñ 

participante como desde o 
de espectador/a. 

ou a competitividade mal 
entendida. 

motriz, e outras diferenzas. 

▪ EFB1.3.2. Valora as 
actividades físicas 
distinguindo as achegas que 
cada unha ten desde o 
punto de vista cultural, para 
a satisfacción e o 
enriquecemento persoal, e 
para a relación coas demais 
persoas. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ g 

▪ m 

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

▪ B1.6. Protocolos básicos de 
primeiros auxilios.  

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

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

▪ B1.4. Asumir a 
responsabilidade da propia 
seguridade na práctica de 
actividade física, tendo en 
conta os factores inherentes 
á actividade e prevendo as 
consecuencias que poidan 
ter as actuacións pouco 
coidadosas sobre a 
seguridade das persoas 
participantes. 

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

▪ CSIEE 

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

▪ CSIEE 

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

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

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

▪ B1.10. Técnicas de traballo 
en equipo. 

▪ B1.5. Demostrar actitudes 
persoais inherentes ao 
traballo en equipo, 
superando as inseguridades 
e apoiando as demais 
persoas ante a resolución 
de situacións descoñecidas. 

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

▪ CSC 
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▪ m ▪ B1.11. Técnicas de traballo 
colaborativo. 

▪ B1.12. Xogo limpo como 
actitude social responsable. 

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

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.13. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no proceso de 
aprendizaxe, para procurar, 
seleccionar e valorar 
informacións relacionadas 
coas actividades físico-
deportivas e as relacionas 
coa saúde. 

▪ B1.6. Utilizar eficazmente as 
tecnoloxías da información e 
da comunicación no proceso 
de aprendizaxe, para 
procurar, seleccionar e 
valorar informacións 
relacionadas cos contidos 
do curso, comunicando os 
resultados e as conclusións 
no soporte máis adecuado. 

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

▪ CD 

▪ CCL 

▪ EFB1.6.2. Utiliza as 
tecnoloxías da información e 
da comunicación para 
afondar sobre contidos do 
curso, realizando 
valoracións críticas e 
argumentando as súas 
conclusións.  

▪ CD 

▪ CCL 

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

▪ CD 

▪ CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B2.1. Creación de 
composicións artístico-
expresivas individuais ou 
colectivas, con ou sen apoio 
dunha estrutura musical, 
incluíndo os elementos para 
a súa sistematización: 
espazo, tempo e 
intensidade. 

▪ B2.1. Compor e presentar 
montaxes individuais ou 
colectivas, seleccionando e 
axustando os elementos da 
motricidade expresiva. 

▪ EFB2.1.1. Elabora 
composicións de carácter 
artístico-expresivo, 
seleccionando os elementos 
de execución e as técnicas 
máis apropiadas para o 
obxectivo previsto, incidindo 
especialmente na 
creatividade e na 
desinhibición. 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 
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 Bloque 3. Actividade física e saúde  

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

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

▪ B3.2. Actividade física e 
saúde. 

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

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

▪ B3.1. Argumentar a relación 
entre os hábitos de vida e os 
seus efectos sobre a 
condición física, aplicando 
os coñecementos sobre 
actividade física e saúde. 

▪ EFB3.1.1. Demostra 
coñecementos sobre as 
características que deben 
cumprir as actividades 
físicas cun enfoque 
saudable e os beneficios 
que proporcionan á saúde 
individual e colectiva. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ EFB3.1.3. Relaciona hábitos 
como o sedentarismo ou o 
consumo de tabaco e de 
bebidas alcohólicas cos 
seus efectos na condición 
física e a saúde.  

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ g 

▪ m 

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

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

▪ B3.7. Valoración e 
aplicación de técnicas e 
métodos de relaxación e 
respiración de xeito 
autónomo, co fin de mellorar 
as condicións de saúde e 
calidade de vida. 

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

▪ B3.2. Mellorar ou manter os 
factores da condición física, 
practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas 
ao seu nivel e identificando 
as adaptacións orgánicas e 
a súa relación coa saúde. 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

▪ a 

▪ b 

▪ g 

▪ m 

▪ B4.1. Traballo dos 
fundamentos técnicos das 
actividades físico-deportivas 
propostas, tendo en 
consideración diversos 
condicionantes xerados 
polos compañeiros e as 
compañeiras, as  persoas 
adversarias, os 
regulamentos e o contorno 
da práctica. 

▪ B4.1. Resolver situacións 
motrices aplicando 
fundamentos técnicos nas 
actividades físico-deportivas 
propostas, con eficacia e 
precisión. 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

▪ B4.2. Traballo das 
situacións motrices de 
oposición, colaboración ou 
colaboración-oposición 
propostas, tendo en 
consideración diversos 
condicionantes xerados 
polos compañeiros e as 
compañeiras, as persoas 
adversarias, os 
regulamentos e o contorno 
da práctica. 

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

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

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB4.2.2. Aplica de xeito 
oportuno e eficaz as 
estratexias específicas das 
actividades de cooperación, 
axustando as accións 
motrices aos factores 
presentes e ás intervencións 
do resto de participantes. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

como do seu regulamento. 
Procura de información 
sobre variacións locais. 

▪ 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. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ f 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

▪ B4.3. Recoñecer o impacto 
ambiental, económico e 
social das actividades 
físicas e deportivas, 
reflexionando sobre a súa 
repercusión na forma de 
vida no contorno. 

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 
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6- DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS POR CURSO 

 

6.1. DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS NA ESO 

 

A distribución dos contidos poderá variar en función da dispoñibilidade de material e 

instalacións, así como da climatoloxía. 

 Os contidos da Educación Física están condicionados polo dominio que deles 

teñan os alumnos. Por iso nalgúns casos a distribución será similar en todos os 

cursos, incrementándose o nivel de esixencia física, técnica e táctica ao longo dos 

distintos cursos. 

 Dentro do bloque de contidos de Xogos e Deportes desenvolveranse os 

seguintes: 

 2º ESO: Xogos predeportivos, Ximnasia Deportiva, Atletismo, Baloncesto, 

Voleibol, iniciación os deportes de deslizamento e tenis de mesa. Xogos Alternativos 

Colpbol y Fulcesto. 

 4º ESO: Ximnasia Deportiva, Atletismo, tenis de mesa, Baloncesto, Ciclismo e 

Voleibol. Xogos Alternativos Colpbol y Fulcesto. 

 

 

6.2- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS NA ESO 

 

 Os bloques de contidos refírense a 2º e 4º da ESO. 

 

 Condición Física e Saúde: 1ª e 2ª Avaliación. Ligada ao bloque de Xogos e 

deportes na restante. 

 Habilidades Específicas: 1ª, 2ª e 3ª Avaliación. Xogos e deportes: Nas 3 

avaliacións. 

 Expresión corporal: En 2 das avaliacións, en función da climatoloxía. 

 Actividades na natureza: Na 3ª avaliación e noutras en función das actividades 

extraescolares programadas. 
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7 -AVALIACIÓN 

 

7.1. AVALIACIÓN NA ETAPA DA E.S.O. 

 

 

Criterios de avaliación. 

A concreción de criterios de avaliación por ciclos que propoñemos está 

intimamente relacionada coas decisións que adoptamos na secuenciación de 

obxectivos e na concreción de contidos. Tendo en conta que se avaliaran as 

competencias. 

 

2º ESO 

 

1. Relacionar a modificación na Frecuencia cardíaca e/ou respiratoria coa 

adaptación inmediata do organismo ao esforzo físico. 

2. Elaborar autonomamente quentamentos xerais previos á realización de 

actividades máis intensas. 

3. Identificar as capacidades físicas que entran en xogo nas actividades 

realizadas por si mesmo ou polos demais 

4. Incrementar as capacidades físicas (condicionais e coordinativas) de acordo 

co momento de desenvolvemento motor, mellorando con respecto ao seu nivel 

inicial e achegándose aos valores normais do grupo de idade en le contexto de 

referencia. 

5. Empregar as habilidades específicas aprendidas en situacións reais de 

práctica poñendo atención nos elementos de percepción e execución. 

6. Adaptar a propia execución, logo de análise de realizado, de maneira que 

haxa un achegamento entre o efectuado e o modelo de referencia. 

7. Identificar as manifestacións lúdico - deportivas da súa Comunidade, 

coñecendo os elementos que lles son propios: instalacións, materiais, vocabulario 

específico relacionado con elas, etc. 

8. Coñecer e practicar, en situacións reais de práctica, xogos e deportes 

colectivos, aplicando as regras, a técnica e elaborando estratexias de ataque e 

defensa. 

9. Empregar a relaxación e a respiración como técnicas que favorecen o 

autocontrol. 
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10. Manifestar individual e colectivamente estados emotivos e ideas, 

empregando técnicas de dinámica grupal e de expresión xestual. 

11. Coñecer e practicar danzas colectivas incluíndo algunha propia da 

Comunidade 

12. Mostrar unha actitude de tolerancia e deportividade por enriba da busca 

desmedida da eficacia, tanto no plano de participante como de espectador. 

13. Participar de forma activa na realización de actividades físicas deportivas, 

respectando as regras e normas establecidas e responsabilizándose da axeitada 

utilización dos materiais e instalacións. 

14. Utilizar as técnicas básicas das actividades no medio natural que leven á 

práctica e adoptar unha actitude crítica ante a falta de coidado e conservación a ao 

que o devandito medio esta sendo sometido. 

15 Utilizar as modificacións da frecuencia cardíaca e respiratoria como indicadores 

da intensidade do esforzo en actividades de resistencia. 

16. Analizar os efectos duradeiros do adestramento que son beneficiosos para a 

saúde, os riscos, contraindicacions e prevencións derivadas da práctica regular de 

actividades físicas de resistencia e flexibilidade. 

17.Realizar quentamentos xerais e específicos axeitados ás actividades que 

practica. 

18.Utilizar na planificación e desenvolvemento da resistencia e flexibilidade a 

metodoloxía de adestramento propia de cada capacidade e os resultados obtidos 

na avaliación destas capacidades. 

19. Incrementar as capacidades físicas de resistencia e flexibilidade de acordo co 

momento de desenvolvemento motor achegándose aos valores normais do grupo 

de idade no ámbito de referencia. 

20. Mostrar unha actitude de responsabilidade no mantemento e desenvolvemento 

das capacidades físicas e habilidades motoras. 

    21. Aplicar a habilidades específicas adquiridas a situacións reais de práctica de 

actividades físico deportivas, prestando unha atención especial aos elementos 

perceptivos e de execución. 

22. Resolver problemas de decisión formulados pola realización de tarefas motoras 

deportivas, utilizando habilidades específicas e avaliando a adecuación da 

execución ao obxectivo previsto. 

23. Coordinar as accións propias coas do equipo interpretando con eficacia a 

táctica para lograr a cohesión e eficacia cooperativas. 
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24. Coñecer e practicar, en situacións reais de práctica, xogos e deportes 

colectivos, aplicando as regras, a técnica e elaborando estratexias de ataque e 

defensa. 

    25. Aceptar a existencia de diferentes niveis de destreza sen que iso sexa causa de 

discriminación, comprendendo a función de integración social que ten a práctica de 

actividades físicas. 

26. Analizar e axuizar os factores económicos, políticos e sociais que condicionan a 

execución e a valoración social das actividades físicas e deportivas. 

27. Utilizar técnicas de relaxación como medio para recobrar o equilibrio psicofísico 

e como preparación para o desenvolvemento doutras actividades. 

    28. Utilizar técnicas básicas de ximnasia - jazz nas que se combinan distintos 

elementos (espazo, tempo e intensidade), a nivel individual e colectivo. 

   29. Realizar actividades no medio natural que teñan como finalidade aprender a 

desenvolverse neste, comprometéndose ao seu coidado e conservación. 

 

 4º ESO 

 

1. Utilizar as modificacións da frecuencia cardíaca e respiratoria como 

indicadores da intensidade e/ou adaptación do organismo ao esforzo físico co fin de 

regular a propia actividade. 

2. Describir os efectos que ten sobre o organismo a práctica habitual e 

sistemática de actividades físicas e deportivas. 

3. Realizar de xeito autónomo actividades de quentamento, preparando o 

seu organismo para actividades máis intensas e/ou complexas, xerais ou 

específicas. 

4. Analizar o grao de implicación das diferentes capacidades físicas que se 

están a poñer en xogo en actividades realizadas por si mesmo ou polos demais. 

5. Utilizar na planificación e desenvolvemento da condición física os 

principios básicos de continuidade, progresión, sobrecarga, multilateralidade e 

individualización. 

 6. Incrementar as capacidades físicas de acordo co momento de 

desenvolvemento motor achegándose aos valores normais do grupo de idade no 

ámbito de referencia. 

7. Adoptar unha actitude favorable de autoesixencia e superación dos seus 

propios límites, propoñéndose metas persoais. 

       8. Coordinar as accións propias coas do equipo interpretando con eficacia a 

táctica para lograr a cohesión e eficacia cooperativas. 
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9. Coñecer e practicar, en situacións reais de práctica, xogos e deportes 

colectivos, aplicando as regras, a técnica e elaborando estratexias de ataque e 

defensa. 

10. Planificar e realizar de xeito autónomo actividades deportivo- recreativas. 

11. Expresar e comunicar, de forma individual e colectiva, estados emotivos e 

ideas utilizando as combinacións dalgúns elementos da actividade física como 

espazo, tempo e intensidade. 

12. Mostrar unha actitude de tolerancia e deportividade por enriba da busca 

desmedida da eficacia, tanto no plano de participante como de espectador. 

13. Participar de forma desinhibida e construtiva na realización e organización 

de actividades físico-deportivas, respectando as regras e normas establecidas e 

responsabilizándose da axeitada utilización dos materiais e instalacións. 

14. Comportarse respectuosamente co medio natural e utilizar as técnicas 

axeitadas no desenvolvemento de actividades físicas na natureza. 

15. Análises dos artigos relacionados coa práctica do deporte e exercicio físico 

actual. 

 

 

7.1.1. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DOS ALUMNOS NA ETAPA DA ESO 
 
 A nota de cada trimestre obterase a través das seguintes porcentaxes: 

- 60% Contidos procedimentales. 

- 20% Contidos conceptuais. 

- 20% Contidos actitudinales e asistencia a clase. 

 

 Para obter a nota final sumaranse as diferentes porcentaxes cando se consiga 

superar o 50% de cada un dos contidos, se non se obtén a devandita 

porcentaxe a avaliación considerarase suspensa. 

No mes de xuño, e concidindo coa terceira avaliación parcial, terá lugar a 

avaliación final ordinaria para a que se realizará un exame global da materia. A 

el deberán acudir todos aqueles alumnos que non teñan superado 

favorablemente algunha ou ningunha das anteriores avaliacións. 

Ao longo de cada trimestre, realizaranse unha ou varias probas que poderían 

incluir toda a materia impartida ata ese momento ou aquela que non tivera sido 

incluída en probas anteriores. Para determinar a nota farase a media exacta 

das notas obtidas durante a avaliación nas diferentes probas escritas. Tras 

coñecer os resultados da avaliación, procederase a diseñar as actividades de 

recuperación que parezan pertinentes para cada alumno, a fin de conseguir 
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que alcance as destrezas básicas, sempre e cando non quede “descolgado” 

das novas actividades que se realizan na aula. Para os alumnos que o 

precisen, elaboraranse probas de recuperación 

Os alumnos con adaptación curricular temporal (lesionados) ou durante todo o 

curso, e que por iso non poidan facer a parte procedimental terán que facer un 

traballo teórico (50% da nota) dos contidos vistos, o exame teórico (contidos 

conceptuais) pasará a proporcionar outro 50% da nota. 

 

Os alumnos que suspenderan a parte de actitude e traballo en clase deberán 

superar ese apartado na seguinte avaliación o na final. Poderanse realizar 

traballos teóricos para compensar algunha das partes suspensas ou as faltas 

de asistencia. 

 

 Os alumnos con materia pendente realizarán un plan personalizado con 

exercicios y actividades de reforzo para realizar semanalmente. 

 

Para a cualificación dos contidos procedimentales utilizaranse as seguintes 

probas: 

 

- Bloque de condición física: 

Proba de forza- resistencia: Abdominais en 1 minuto. 

Proba de velocidade- axilidade: Carreira de 10 metros saíndo tombado dende o 

chan. 

Proba de flexibilidade: Test de Vvells. 

Proba de Resistencia: Realizarase carreira continua cos seguintes tempos: 

 

2º ESO: 15 minutos   

4º ESO: 25 minutos 

A proba de resistencia realizarase tamén na 2ª e 3ª avaliación, 

incrementándose en 3' e 5' respectivamente con respecto á 1ª avaliación. A 

proba considerarase superada cando o alumno sexa capaz de manter un ritmo 

baixo de carreira continua durante todo o tempo que dure a proba. 

 

- Bloque de Habilidades motoras: 

 

2º ESO: Pinchacarneiro adiante e atrás en quitamedos. 

4º ESO: Diferentes tipos de pinchacarneiro adiante e atrás en colchón fino. 
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- Bloque de Xogos e deportes: 

Avaliarase mediante observación a execución dos diferentes xestos técnicos 

dos deportes que practicaran ao longo da avaliación. 

 

- Bloque de Expresión corporal e actividades no medio natural: 

 

Polas características específicas destes bloques de contidos avaliaranse dentro 

do apartado de actitude e traballo en clase. 

 

A parte conceptual avaliarase mediante as actividades presentadas na aula 

virtual relacionadas cos contidos impartidos na clase. No caso de 2º  de ESO 

tamén avaliaranse coas actividades presentadas a través de edixgal. 

 

A avaliación actitudinal dos alumnos será levada a cabo, de xeito sistemático e 

continuo por parte do profesor, durante a realización das clases mediante as 

anotacións pertinentes nas fichas dos alumnos. Terase en conta o 

comportamento, a predisposición cara á actividade física, o traballo 

desenvolvido así como a cooperación e colaboración cos compañeiros e o 

profesor. Debido a que nos últimos anos se vén observando que os alumnos 

non cumpren unha serie de normas (como non atar e apertar as zapatillas de 

deporte ou mastigar goma de mascar), impostas polo departamento de cara a 

manter a seguridade dos alumnos, e evitar lesións no desenvolvemento das 

prácticas. Establécense as seguintes penalizacións en forma de puntos, que se 

descontarán do 20% da puntuación neste apartado por cada avaliación: 

 

  - 2 primeiros avisos sen penalización. 

  - 3º e 4º aviso descontarase 0.05%. 

  - 5º aviso e seguintes descontarase 0.1%. 

 

7.1.2- INDICADORES DE AVALIACIÓN NA ETAPA DA ESO 

 

 Os seguintes criterios mínimos que os alumnos deberán conseguir baséanse 

nos obxectivos e contidos desenvolvidos na programación. Están 

desenvolvidos en forma de indicadores para facilitar a tarefa á hora de 

establecer se o alumno conseguiu ou non eses contidos e obxectivos mínimos, 
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o grao de consecución indicarase en cinco niveis: moi baixo, baixo, medio, alto 

e moi alto. 

 

2º ESO 

 

1-  Coñece, diferencia e identifica as calidades físicas e as calidades motoras. 

2-  Recoñece o valor cultural de xogos, deportes e actividades físicas. 

3-  Coñece as formas de realizar o quentamento. 

4-  Coñece as técnicas e regulamentos básicos dos deportes individuais e 

colectivos:  Baloncesto, Tenis de Mesa, Voleibol e Atletismo (saltos). 

5-Realiza de xeito autónomo actividades de quentamento xeral. 

5-  Desenvolve as posibilidades motoras (capacidades físicas/ habilidades 

motoras/ psicomotrices) en relación aos valores normais do grupo de idade 

do ámbito de referencia e/ou axustados ao seu momento de 

desenvolvemento motor en canto a: 

- Flexibilidade.  - Resistencia.  - Axilidade.   

- Equilibrio.  - Coordinación. - Lateralidade e esquema  

corporal.  - Ritmo. 

7-  Desenvolve as habilidades específicas (pases, recepcións, condución e 

lanzamentos) dos distintos deportes. 

7-  Utiliza o corpo como medio de expresión. 

8-  Traballa grupalmente para alcanzar e/ou mellorar os obxectivos propostos. 

9-  Valora o efecto que ten a actividade física sobre a saúde. 

10-  Valora o esforzo e a autosuperación. 

11-  É tolerante e respectuoso nas prácticas que implican a participación de 

compañeiros e/ou adversarios. 

12-  Participa na clase con independencia do nivel alcanzado. 

13-  Maniféstase respectuoso na súa relación co medio. 

14-  Acepta a súa imaxe física sendo consciente da súa posibilidade de 

mellorala. 

 

4º E.S.O. 

 

1-  Coñece, diferencia e identifica as calidades físicas e as calidades motoras 

así como os seus respectivos tipos. 

2-  Recoñece o valor cultural de xogos, deportes e actividades físicas. 



40 

 

 

 

3-  Coñece as formas de realizar o quentamento (xeral e específico), así como 

os efectos que producen. 

4-  Coñece as técnicas e regulamentos básicos dos deportes individuais e 

colectivos: Baloncesto, Tenis de Mesa, Voleibol, Atletismo (saltos) e 

ximnasia deportiva. 

1-  Realiza de xeito autónomo actividades de quentamento xeral e específico 

axeitados ás actividades físicas que vai practicar. 

5-  Desenvolve as posibilidades motoras (capacidades físicas/ habilidades 

motoras/ psicomotrices) en relación aos valores normais do grupo de idade 

do ámbito de referencia e/ou axustados ao seu momento de 

desenvolvemento motor en canto a: 

- Flexibilidade.  - Resistencia.   - Forza 

            - Velocidade  - Axilidade.   - Equilibrio. 

- Coordinación. - Lateralidade e esquema corporal. - Ritmo. 

 

7-  Aplica as habilidades técnicas específicas (pases, recepcións, condución e 

lanzamentos) de cada deporte a situacións reais de práctica, facilitando e 

colaborando nas accións de xogo do seu equipo. 

7-  Utiliza o corpo como medio de expresión tanto de forma individual como 

colectiva. 

8-  Traballa grupalmente para alcanzar e/ou mellorar os obxectivos propostos. 

9-  Valora o efecto que ten a actividade física sobre a saúde. 

10-  Valora o esforzo e a autosuperación. 

11-  Coñece os requisitos habituais de hixiene para manter un corpo san, así 

como os beneficios que para a saúde ten a práctica de actividades físico-

deportivas. 

12-  Mostra unha actitude de tolerancia e deportividade por enriba da busca 

desmedida de eficacia, tanto no plano de participante como de espectador. 

13-  Maniféstase respectuoso na súa relación co medio. 

14-  Acepta a súa imaxe física sendo consciente da súa posibilidade de 

mellorala. 

15-  Coñece o co do orgaomportamentnismo ante o traballo de condición 

física. 

16-  Utiliza creativamente as habilidades específicas adquiridas. 

17-  Utiliza técnicas de respiración e relaxación para favorecer o autocontrol 

e como preparación para o desenvolvemento doutras actividades. 
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18-  Utiliza as técnicas axeitadas no desenvolvemento de actividades físicas 

na natureza. 

19-  Utiliza con precisión as técnicas dos deportes individuais e colectivos. 

20-  Manifesta hábitos de hixiene de cara a manter un corpo san. 

21-  Valora o traballo conxunto como medio de consecución das metas 

individuais e comúns. 

22-  Valora o papel da expresividade corporal. 

 

 

 

 

 

7.1.3. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

 A cualificación pode ser negativa en algunha das avaliacións, polo que o 

departamento establece unha serie de mecanismos de recuperación e reforzo que 

permitan poder acadar os estándares de aprendizaxe antes do remate do curso.  

 Aqueles alumnos que non superen algunha avaliación positivamente terán a 

oportunidade de recuperar mediante a realización novas probas ao durante o seguinte 

trimestre. Estas probas irán determinadas polos estándares de aprendizaxe non 

superados.  

No caso de que o alumnado teña algunha avaliación suspensa tras la terceira 

avaliación, realizará actividades de apoio, refuerzo e recuperación para que poidan 

superala na Avaliación Final Ordinaria que terá lugar a partir do 21 de Xuño 

 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

 Neste curso non hai avaliación extraordinaria en setembro, Será na avaliación 

Ordinaria a partir do 21 de Xuño na que se tomarán as decisión de promoción e 

titulación, e na que se aplicarán probas para a obtención do grao mínimo de 

consecución dos estándares de aprendizaxe por curso e unidade didáctica.  

 

 

7.1.4. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 
SEUS RESULTADOS.  
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       Ó principio do curso, realizarase unha proba inicial e de carácter xeral para valorar 

de forma global o nivel do que parten os alumnos/as. Dita proba consistirá na 

relaización dunhas preguntas sinxelas sobre a Educación Física e unha proba básica 

de resistencia. 

 Pero debido ás características especiais da nosa materia, e como os contidos 

teñen moi diferente consideración, haberá unha avaliación inicial por unidade didáctica 

que será deseñada para medir o nivel de execución e dominio dos contidos a traballar, 

e poderán ser: circuítos de técnica, test o probas físicas, xogos adaptados…  

Os resultados da avaliación inicial darán información ao profesor do nivel inicial do 

grupo e individual de cada alumno e permitiran adoptar medidas xerais ou individuais 

de adaptación como son:  

ADAPTACIÓN XERAIS:  

 Variar os estándares de aprendizaxe ao nivel xeral do grupo (tanto por 

arriba como por abaixo). 

 Se o desfase non é demasiado grande como para unha modificación da 

programación, pódense deseñar criterios de avaliación máis axustados ao 

nivel ou realizar adaptacións facilitadoras o dificultadoras das aprendizaxes.  

 Aumentar ou diminuír a exixencia no grao de cumprimento dos estándares 

de aprendizaxe adaptándoos ao nivel xeral do grupo. 

 

ADAPTACIÓN INDIVIDUAIS:  

 Ante lesiones ou enfermidades que impidan a realización de parte dos 

contidos (a parte procedimental), realizarase unha adaptación non 

significativa do curriculum ao alumno en concreto (para todo o curso ou 

durante o tempo da lesión). Esta será concreta e adaptada a cada caso en 

particular e reflectida debidamente no departamento. 

 Ante alumnado que presente desfase no nivel acadado na proba 

inicial,recibirá por parte do profesor reforzo ou ampliación mediante 

actividades deseñadas para eles, nos que os alumnos implicados poidan, 

dependendo do caso, conseguir acadar o grao mínimo de aprendizaxe ou 

mellorar igualmente o seu nivel.  

En todos os casos, estas adaptacións terán que ser recollidas polo departamento 

para poder tomar medidas correctoras da programación e modificala adecuadamente 

no futuro.  
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8- CONCRECIÓNS METODOLÓGICAS 

 

Establécese unha serie de orientacións metodolóxicas para a materia que 

favorecerán un enfoque competencial, así como a consecución, a 

consolidación e a integración dos estándares por parte do alumnado: 

- Educación Física nestas etapas terá un carácter eminentemente 

práctico e vivencial. 

- A asimilación das aprendizaxes e a adaptación ao traballo do alumnado 

en Educación Física aconsella a distribución das dúas sesións semanais en 

diferentes días.  

- A selección dos contidos e das metodoloxías activas e contextualizadas 

debe asegurar o desenvolvemento das competencias clave ao longo destas 

etapas. 

- O uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a 

resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do 

alumnado. 

- O profesorado deseñará diferentes tipos de tarefas e secuencias 

adaptadas aos niveis, ás formas e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e 

das alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os 

procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha 

variedade de materiais e recursos o máis ampla posible, considerando 

especialmente a integración das tecnoloxías da información e da comunicación 

desenvolvidas nos últimos tempos en diferentes ámbitos da Educación Física. 

- Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base na descuberta 

guiada, a resolución de problemas, o traballo por retos e proxectos, e a 

cooperación, tendo presente o desenvolvemento da creatividade do alumnado. 

- Deberá procurarse a implicación das familias como un factor clave para 

facer dos alumnos e das alumnas auténticos suxeitos activos dunha xestión 

cada vez máis autónoma e comprometida da súa saúde, mediante a 

adquisición de hábitos de vida saudables. 

 

Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o equipo docente 

sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen co alumnado. 

Os departamentos didácticos, logo dunha reflexión, deben formular con 

criterios consensuados unha estratexia metodolóxica común para desenvolver 

ao longo do proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, considerando, 



44 

 

 

 

ademais, que a promoción da práctica diaria de deporte e o exercicio físico por 

parte dos alumnos e das alumnas durante a xornada escolar debe formar parte 

do seu desenvolvemento integral.  

 

A metodoloxía a empregar estará, entre outros aspectos, en función dos 

contidos que se teñan que impartir e o dominio que teñan os alumnos deses 

contidos. Poderán cambiar ao longo das diferentes partes da sesión (parte 

inicial ou quentamento, parte principal e parte final ou volta á calma). 

Os modelos didácticos baseados na instrución directa empregásense 

preferentemente para o desenvolvemento da condición física e naquelas 

habilidades motoras que leven consigo certo risco. A medida que os 

coñecementos dos alumnos avancen utilizarase a asignación de tarefas. Nas 

unidades didácticas de Xogos e Deportes intentarase empregar os estilos 

baseados na resolución de problemas e o descubrimento guiado, podendo 

recorrer para algunha habilidade moi específica ou complicada a 

demostracións ou modelos por parte dalgún alumno, o profesor ou métodos 

audiovisuais. Nas unidades de Expresión Corporal variarán dende o mando 

directo para aeróbic ou relaxación e os métodos de descubrimento e 

experimentación para as actividades nas que se necesite unha maior 

interiorización e/ou expresión de sentimentos ou estados de ánimo. Por último, 

nas Actividades na natureza, poderase recorrer a calquera dos métodos vistos 

anteriormente, aínda que sempre que a actividade represente risco para o 

alumno se utilizará o mando directo. 

En canto á organización do grupo dicir que irá en consonancia co modelo 

didáctico empregado, os contidos a tratar, as características do grupo e o clima 

puntual da clase (hora do día, actividade anterior...). Poderase traballar de 

forma individual, parellas, tríos, grupos reducidos ou en gran grupo. 

 

 

9-. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Constitúen as ferramentas  que utilizan os profesores e os alumnos no 

desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe. En E.F. ocupan un papel 

importante dado o carácter procedimental da materia. 

 Como criterios de elección e utilización teremos en conta que deben posuír un 

carácter multifuncional, non ser perigosos sen que por iso deban ser sofisticados, 

facilmente trasladables sen que supoñan riscos, e o máis versátiles posible.   
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– Materiais impresos: apuntes elaborados polo profesor, libros, fichas, prensa 

escrita, revistas especializadas, folletos, etc. 

– Materiais audiovisuais:  Aula Virtual, equipos de reprodución sonora, canon 

de proxección.  

– Recursos materiais: Todo o material propio da práctica de educación física, 

(móbiles, aros, cordas, etc.), os implementos propios dos deportes 

(colchonetas, quitamedos, redes, canastras, etc…) e outro que poida ser 

creado ou aproveitado para a súa utilización nas sesións (de desfeito, de 

construción propia).  

– Materiais informáticos: O ordenador considerado como medio didáctico 

abarca as experiencias que supoñen aprender a través do ordenador e có 

ordenador. Equipos informáticos. Canón de proxección, Escáner, Sofware 

específico e Web´s. No caso de 1º ESO materiais de Edixgal. 

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

10. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Para identificar se os criterios definidos previamente se alcanzarán ou non, na área 

de Educación Física empregamos diversos instrumentos  e procedementos de 

Avaliación. 

     A - Os contidos conceptuais se avaliarán a través de: 

 -  Tareas propostas na Aula Virtual relacionadas con contidos traballados 

na aula, fichas, preguntas orais nas clases prácticas, e exposicións orais dos 

traballos realizados. 

 

    B -  Os contidos prodimentais se avaliarán a través de: 

-  Exames prácticos (probas ou tests físicos). 

- A través taboas de observación do profesor da competencia motriz do 

alumno e basearanse na observacion directa en cada clase. 

- Escalas de valoración sobre a práctica diaria. 

 

O alumno que de xeito puntual non realice actividade física polo motivo que sexa 

(lesión, falta de indumentaria deportiva axeitada e outros motivos) deberá facer 

unha ficha  por escrito, anotando os contidos traballado nesa sesión, que entregará  

ó profesor ó finalizar a sesión. Tamén poderá realzará un  traballo relacionado ca 
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actividade correspondente da sesión ou unidade didáctica, ou ben na biblioteca do 

centro na procura de información solicitada nese momento polo profesor.  

C - Os contidos actitudinais, se avaliarán a través da: 

• Observación diaria por parte do profesor/ra (diario de clase), se actitudes e 

competencias. 

• Listas de control  de asistencia. 

• Registro anecdotico. 

• Listas de comprobacion sobre a practica deportiva.  

• Diario de clase. 

 

11-MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

11.1- 2º ESO                  

• Coñece, diferencia e identifica as capacidades físicas básicas  de resistencia, 

forza xeral e flexibilidade e as calidades motrices.             

• Coñece  que é o quecemento e como realizalo. 

• Realiza de xeito autónomo actividades de quecemento xeral. 

• Coñece as técnicas e regulamentos básicos dos deportes individuais e 

colectivos desenvolvidos ao longo das avaliacións. 

• Desenvolve as técnicas básicas dos distintos deportes.  

• Desenvolve e se esforza por mellorar as posibilidades motoras (capacidades 

físicas/ habilidades motrices/ calidades motrices.) en relación aos valores 

normais do grupo de idade do ámbito de referencia e/ou axustados ao seu 

momento de desenvolvemento motor. 

• Coñece e practica xogos populares ou tradicionais galegos 

• Utiliza o corpo como medio de expresión. 

• Trabilla individual e grupalmente para alcanzar e/ou mellorar os obxectivos 

propostos. 

• Valora o efecto que ten a actividade física sobre a saúde. 

• É tolerante e respectuoso nas prácticas que implican a participación de 

compañeiros e/ou adversarios. 

• Participa na clase con independencia do nivel alcanzado. 

• Coñece e leva a cabo actividades que poden desenvolverse no medio natural 

• Maniféstase respectuoso na súa relación co medio. 

• Identifica e leva a cabo os hábitos hixiénicos e posturais saudables.   
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• Valora o esforzo e a autosuperación. 

• Valora o esforzo e a autosuperación 

• Acepta a súa imaxe física sendo consciente da súa posibilidade de mellorala. 

                                    

11.2-  4º ESO    

• O quecemento específico. Pautas para a confección de quecementos xerais e 

específicos, e posta en práctica de xeito autónomo, en función da actividade 

posterior.  

• Capacidades físicas relacionadas coa saúde: resistencia aeróbica, forza- 

resistencia e flexibilidade.  

• Efectos do traballo de resistencia aeróbica, de flexibilidade e de forza 

resistencia sobre o estado de saúde... 

• Elaboración e posta en práctica dun plan de traballo para a mellora dunha das 

capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

• Aplicación práctica dos primeiros auxilios ante as lesións máis frecuentes que 

se poden dar na prática de actividade física e na vida cotiá. 

• Toma de conciencia da propia condición física e predisposición de cara á 

mellora. 

• Valoración dos efectos negativos que determinados hábitos (tabaquismo, 

alcoholismo, sedentarismo) teñen sobre a saúde. 

• Hábitos de hixiene deportiva axeitados. 

• Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes 

practicados. 

• Exercitación das habilidades propias das actividaes ximnásticas. 

• Respecto e consideración do adversario amosando actitudes positivas cara ó 

xogo limpo. 

• Cooperación e asunción de responsabilidades dentro dunha laboura de equipo. 

• Realización de actividades de perfeccionamento das habilidades expresivas 

(expresión corporal, sistemas rítmicos, danza, baile). 

• Aceptación das diferentas individuais e respecto ante as execucións dos 

demáis. 

• Realización de actividades especializadas  no medio natural.  

• Pautas para a planificación de saídas ao medio naturall. 

• Respecto polo medio ambiente e valoración deste como lugar rico en recursos 

para a realización de actividades recreativas. 
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12. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE.  

 

 

Para poder determinar e avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, o 

departamento realizará as seguintes accións que fomentarán a mellora continuada na 

adquisición dos aprendizaxes e a suba do nivel no seu grao de consecución.  

Estas accións que permitirán avaliar serán:  

 Test de valoración do alumnado sobre as actividades propostas, o proceso 

de ensino e a práctica docente: Estes test, anónimos, tentarán recoller 

información sobre o nivel de satisfacción do alumnado. 

 Evolución do propio alumnado ao longo dos ciclos: recolleremos os test e 

resultados das probas realizadas durante todos os cursos. Este permitirá, 

tanto ao alumno como ao profesor comprobar se as aprendizaxes teñen 

unha continuidade no tempo e o nivel mellora.  

 Enquisa ás familias sobre a materia e a súa docencia. Permitirá 

comprender como o alumno interpreta as aprendizaxes fora do ámbito 

escolar e como ven as familias a súa evolución.  

 

 

13. CONCRECIÓNS DOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 Os diferentes contidos da Área de Educación Física relaciónanse directamente 

coa maioría dos temas transversais. 

 Á hora de relacionar os diferentes temas específicos cos temas transversais 

utilizaranse os seguintes criterios, de maneira que se traten os temas transversais 

conxuntamente cos contidos da Área de Educación Física. 

 

1.  Formular propostas de aprendizaxe de tipo cooperativo e competitivo, co propósito 

de desenvolver actitudes de: solidariedade, tolerancia, deportividade, respecto á 

diversidade... 

2.  Propiciar unha actitude crítica ante a publicidade sobre o tabaco, alcohol, garantías 

deportivas,... 

3.  Fomentar unha actitude crítica, responsable e solidaria como participante e 

espectador. 
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4.  Promover prácticas que teñan como común denominador o trato non discriminatorio 

entre ambos os dous sexos, é dicir, formular actividades que estean adaptadas aos 

intereses e necesidades tanto das alumnas con dos alumnos. 

5.  Utilizar unha linguaxe non sexista, evitando o uso exclusivo do xénero masculino. 

6.  Favorecer e estimular a participación equitativa de alumnas e alumnos nas 

actividades físico - deportivas ampliando a oferta de maneira que se adecúe aos 

intereses dunhas e outros e distribuíndo equilibradamente os recursos. 

7.  Nas actividades suxeridas destacar a cooperación sobre a competición, o esforzo 

sobre le rendemento, o diálogo sobre a imposición,... cuestións que favorecen o 

desenvolvemento de auténticos valores solidarios. 

8.  Reflexionar ante os usos e abusos (de que esta sendo obxecto o medio urbano e 

natural e levar á práctica aquelas actividades que menor impacto ambiental teñan. 

9.  Estimular a valoración das sensacións positivas que se derivan de realizar 

actividade física nun ambiente natural. 

10.  Adquirir coñecementos, actitudes e hábitos que lles permitan adoptar estilos de 

vida saudables, favorecendo así un desenvolvemento integral. 

11.  Propoñer unha ampla gama de actividades que posteriormente os alumnos 

poidan empregar para confeccionar un programa de mellora da saúde a través de 

actividades físicas. 

 

 

14- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 Os niveis dos alumnos difiren uns doutros debido a múltiples razóns (idade 

biolóxica, limitacións físicas, estilo de vida, etc.). Debido a isto utilizaranse diferentes 

formas de tratar os contidos, realizaranse agrupamentos flexibles que permitirán lograr 

unha graduación dos niveis, para que, desta forma, os alumnos traballen de acordo 

coas súas posibilidades. Os cambios de alumnos dun nivel a outro serán constantes 

ao ir mellorando e ao cambiar de contidos e actividades. 

 

 Os alumnos con limitacións, xa sexa temporais ou permanentes, realizasen 

aquelas actividades que non sexan prexudiciais para o seu problema. Á vez 

complementasen con traballos teóricos os contidos que non poidan desenvolver para 

lograr os obxectivos previstos. Os alumnos que necesiten unha adaptación curricular 

deberán achegar un certificado médico oficial no que conste con claridade as 

limitacións ou actividades desaconselladas que teña esa persoa. Aos alumnos con 
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N.E.E. a nivel conceptual adaptaránselles os contidos ao nivel que estes teñan 

segundo o informe da orientadora. 

 

 

15- PROGRAMA DE REFORZO E RECUPERACION DAS MATERIAS 

PENDENTES 

Segundo figura no artigo 2 na Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas 

de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria o 

alumnado repetidor seguirá un programa específico personalizado elaborado polo 

departamento da área ou materia correspondente orientado a superar as dificultades, 

que incluirá actividades para realizar semanalmente. 

Dito programa inclúe: 

1. Reforzo, con exercicios e práctica das habilidades físicas básicas e patróns 

motrices, non acadados de xeito correcto. (50% da nota).    

2. Reforzo, con entrega da documentación esquematizada dos contidos teóricos 

non asimilados correctamente. Cada traballo realizarase cunha extensión mínima de 

catro folios por unha carilla, e coa seguinte estructura: portada, índice, 

desenvolvemento e referencias bibliográficas. (50% da nota).    

 

16- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 

EXTRAESCOLARES 

- Sendeirismo: Etapa Camino de Santiago. Terceiro trimestre. Todos os grupos da 

ESO. En coordinación có equipo da biblioteca e o departamento de relixión. 

-Actividades de Sendeirismo e Roteiros em coordinación co Departamento de 

Xeografía e Historia 

  -Fragas do Eume. 

  -Fraga das Pontes 

- Escalada en rocha e/ ou rocódromo: todos os grupos da ESO. Segundo trimestre. 

- Xornadas de iniciación ao Surf. Todos os cursos da ESO. Primeiro e Terceiro 

trimestre. 

- Xornadas de iniciación ao Paddel Surf. Todos os cursos da ESO. Terceiro trimestre 

- Iniciación ao Piraguismo. 3º y 4º da ESO. Terceiro trimestre. 
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COMPLEMENTARIAS  

-Xornadas de introducción al Rugby. 

-MasterClass de Zumba para todos os cursos da ESO. En coordinación có 

Depatamento de Música 

-Introducción al fútbol Gaélico. Primeiro trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

17- ACTIVIDADES DO PLAN LECTOR  

 

O aporte desta materia ó Plan Lector consistiría en darlle prioridade ó 

desenvolvemento das estratexias de ensino que faciliten que o alumnado alcance o 

maior nivel de competencia lectora. Para elo fomentarase o hábito de lectura diaria a 

través das actividades na aula que respondan ós seus intereses. 

 

Os obxectivos perseguidos polos docentes serían os seguintes: 

· Facilitar a través da formación unha mellora no coñecemento das habilidades 

lectoras e das estratexias de ensino máis axeitadas para levala á práctica. 

· Potenciar un novo estilo docente ofrecendo recursos alternativos ao libro de 

texto como son outras vías de información (prensa, radio, Internet, etc.) e 

ampliando as vías de acceso á información e o coñecemento. 

· Potenciar a integración da lectura na dinámica da clase, a través da incitación á 

busca por Internet de solucións ós problemas plantexados. 

· Estimular a concepción do profesor como investigador. 

 

Entre as actividades que se poden realizar para desenvolver o programa de animación 

á lectura, destacaríamos a elaboración dun directorio de recursos bibliográficos e 

manuais de consulta que os propio alumnado fose elaborando a medida que atopen 

en Internet sitios de interese. En relación con isto, pódense citar xa algunhas páxinas 

web para empezar: 

 

Bibliotecas on-line en castelán 
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· http://books.google.es/books : Para realizar percuras de libros ou, incluso, no 

texto completo dos libros que se desexe.  

· http://www.biblioteca.org.ar : Tentativa de dixitalizar a maior cantidade de libros 

listos para descargar e ler en castelán 

· http://es.wikibooks.org/wiki/Portada : Libros de texto, manuais, tutoriais ou outros 

textos pedagóxicos de contido libre e de acceso gratuíto. 

 

Enciclopedias:  

· http://onlinebooks.library.upenn.edu/ Enlaces a máis de 18.000 libros (incluídos os 

do proxecto Gutenberg, que tenta dixitalizar a maior cantidade de libros, a 

meirande parte en inglés). 

·  http://es.wikipedia.org A enciclopedia libre, accesible e de balde, redactada por v 

voluntarios de todo o mundo, en máis de cincuenta idiomas. 

Revistas on-line: 

· http://www.efdeportes.com 

· http://www.gymnos.com 

· http://www.efonline.com 

· http://www.deporweb.com 

· http://www.inde.com 

· http://www.sportciencies.com 

· http://www.sportquest.com 

· http://www.contraclave.org 

 

Tradutores, dicionarios e correctores ortográficos: 

· http://www.babylon.com/spa/index.php: Traductor de múltiples idiomas on-line. 

· http://sli.uvigo.es/corrector/ : Corrector ortográfico en liña de galego. 

· http://www.edu.xunta.es/diccionarios/index.html : Diccionaros de galego. 

·  http://buscon.rae.es/draeI/: Dicionario de castelán. 

 

Por outra banda, potenciaríase a consulta, subscrición e participación do alumnado en 

recursos como os foros, blogs e Webquest relacionadas con la educación física e eo 

deporte, como xeito de acceder a fontes de información alternativa. 

 

18- ACCIÓNS DO PLAN INTEGRADOR DAS TIC 

 

http://books.google.es/books
http://www.biblioteca.org.ar/
http://es.wikibooks.org/wiki/Portada
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://es.wikipedia.org/
http://www/
http://www.inde.com/
http://www.sportciencies.com/
http://www.sportquest.com/
http://www.babylon.com/spa/index.php
http://sli.uvigo.es/corrector/
http://www.edu.xunta.es/diccionarios/index.html
http://buscon.rae.es/draeI/
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É necesario fomentar entre o alumnado, unha cultura baseada en contar cun forte 

apoio documental a disposición de calquera persoa, sen referencias ríxidas de espazo 

e tempo e utilizando os novos recursos e instrumentos que as TIC nos ofrecen. 

 

Nesta materia favorecerase a formación nos seguintes aspectos: 

 

· Coñecer a posibilidade de búsqueda de información deportiva y de fomento de 

vida saudable a través de páxinas web y revistas educativas.  

· Coñecer o tratamento de imáxenes para aplicarlas ao ánálisis do gesto 

deportivo con el fin de mellorar a execución técnica del movemento. 

· Aprender a utilizar las novas tecnoloxías como medio de ayuda  y soporte a la 

hora de levar un rexistro da actividade física realizada, como tempos, marcas y 

melloras nos entrenamentos. 

 

E fomentarase as seguintes actividades: 

 

       - Emprego da Aula Virtual como ferrramenta imprescindble para a realización de   

tarefas de tipo conceptual o teorico-prácticas. 

       - Utilizar para 2º de ESO contidos a través de Edixgal 

· Utilizar habitualmente o portal educativo EDUSPORT que ofrece una gran 

cantidade do contidos relacionados con el área de educación física. Entre 

outros materiales y recursos didácticos podemos encontrar: 

- Juegos on- line sobre contidos de educación física ( puzzles, test) 

- Enlaces con federaciones deportivas. 

- Sesiones de entrenamento animadas. 

- Webquest ( sobre natación, nutrición..) 

- La viñeta deportiva 

 

· Atopar recursos identificando a súa idoneidade en portais, buscadores ou listas 

de distribución. 

 

19- AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

     A evaluación da programación realizarase de xeito continuo ó longo do curso e de 

unha forma mais profunda unha vez rematado éste. Para dita evaluación téranse en 

conta principalmente os seguintes aspectos: 
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- Consecución dos obxectivos e contidos de cada unha das unidades didácticas e de 

os contidos e obxectivos  xerais de etapa e ciclo (unha vez rematado o curso ou ciclo). 

- Adaptación dos contidos a cada un dos niveis impartidos. 

- Adecuación da metodoloxía e recursos materiais empregados para o 

desenvolvimento da programación. 

- Resultados acadados en cada unha das evaluacións e ó final de curso. 

- Opinións e suxerencias aportadas polos alumnos ó final da cada unha das unidades 

didácticas.   

- Valoración e adecuación de os instrumentos e probas de evaluación e cualificación  

empregados. 

 

 En función de os resultados obtidos mediante esta evaluación faranse 

modificacións puntuais ou definitivas da programación de este departamento. 

 

 

19.1 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

 

A programación terá que ser revisada e retocada de forma constante segundo 

vaian evolucionando os curso, esta revisión estará baseada en varios aspectos, a 

propia experiencia do profesorado respecto ao nivel dos grupos e evolución dos 

contidos, a opinión do alumnado recollida a través das enquisas e observacións e 

polos resultados académicos obtidos ao remate das avaliacións. 

1. En canto a experiencia dos docentes, temos reunións periódicas nas que o 

profesorado indicará o grao de cumprimento da programación, as 

dificultades dos grupos ou de determinados alumnos nos aprendizaxes e as 

adaptacións que tiveran que facer con respecto á avaliación inicial. Estes 

aspectos serán recollidos nas actas do departamento e utilizados para 

modificar no futuro a programación nos aspectos desexables. 

2. Durante o curso recolleranse enquisas realizadas ao alumnado así como as 

impresións das titorías das familias e se estudará a necesidade de 

modificar aspectos da programación que puideran mellorar. 

3. Os resultados académicos serán estudados por avaliacións sendo 

indicadores dos progresos do alumnado na nosa materia. Cando estes 

resultados sexan insatisfactorios en porcentaxes elevados obrigará a toma 

de decisión de cambios na programación, ben nos contidos, ben nas 

estratexias ou nos estándares de aprendizaxe.  
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Ao remate do curso, a través dunha estatística, establecerase o grao de 

aproveitamento do alumnado durante os cursos e indicaremos as pautas que permitan 

mellorar a programación. 

 

20- CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS 

O primeiro día de clase farase a presentación da materia ao alumnado. Nesta 

presentación abordanse os aspectos máis relevantes da programación didáctica: 

contidos, criterios, procedementos e instrumentos de avaliación e cualificación, etc. 

 

Tamén se lles comenta que a programación didáctica desta materia está á súa 

disposición en papel no departamento didáctico, que poden solicitar unha copia en 

papel ou en formato electrónico. 

Por último, tamén se lles informa da posibilidade de que os seus pais ou tutores legais 

veñan ao centro a recadar a información que queran sobre a programación didáctica e 

o desenvolvemento do curso.  

Protocolo de información da programación aos pais e aos alumnos: 

 

1.- Ao inicio do curso escolar describiranse detalladamente ao alumnado os puntos 

máis relevantes da programación: contidos a tratar, metodoloxía a seguir, criterios de 

avaliación, competencias a evaluar, criterios de cualificación,..., poñendo exemplos 

prácticos que o leven a unha máis fácil comprensión  de cada un dos apartados. 

 

2.- A programación estará na aula a disposición do alumnado durante todo o curso, 

para solucionar calquera dúbida que poda ir xurdindo. 

 

3.- Tratarase de crear contextos de avaliación que impliquen ao alumnado ( na medida 

das súas posibilidades)  e o leven a planificar e avaliar as súas  actuacións, 

identificando os avances e as súas dificultades, de cara a autorregular o seu propio e 

particular proceso de aprendizaxe.  

 

4.- Dada a importancia e necesidade de que pais e nais participen e apoien a 

evolución do proceso educativo é necesario que coñezan os puntos máis importantes 

da programación, as decisións relativas á avaliación e que asimesmo colaboren nas 

medidas de apoio, reforzo, adaptación... para facilitar o progreso educativo. Para a 

consecución de todo o anterior realizaranse entrevistas que permitirán un importante 

intercambio de información entre pais e nais e a profesora da asignatura. 
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 As Pontes, 19 de setembro de 2022 

 

 

A Xefa de Departamento 

               

                                                                   Mª Elena Hernández Ros 


