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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 
Esta programación  nace dunha reflexión sobre o concepto de E.F. na sociedade galega 

actual,das características dos alumnos e o entorno no que se ubica o centro,  e do sistema 
educativo noque traballamos actualmente. 

Temos que salientar o concepto de E.F. sobre o que imos basear a nosa programación: “é 

a educación integral do individuo a través do movemento”. Esto quere dicir que seguiremos na 
liña de educar ós nosos alumnos en todo-los seus aspectos: intelectuais, sociais, culturais...  

nunha relación interdisciplinar co resto das áreas. 
É xa un feito que a Educación Fisica é valorada como un elemento esencial no proceso 

educativo dos nosos alumnos. Hoxe en día a sociedade decátase do feito de que toda a nosa vida 

convivimos cun corpo en movemento que necesita coidados, que ten necesidades e tamen 
grandes posibilidades. Na nosa asignatura, entre outras cousas, apréndese ós alumnos como, 

cando, por que e onde realizar esa actividade motriz. É unha educación por e para o movemento. 
Por outro lado, na nosa sociedade, o incremento do noso tempo de lecer e a necesidade 

de realizar algún tipo de actividade física, para contrarestar o crecente sedentarismo, impúlsanos 
a ofrecerlle os noso alumnos o maior número de posibilidades motrices que enriqezcan o seu 

bagaxe de movementos dende unha práctica razoada e saudable, co fin de que teña opcións para 

ocupar o seu tempo de lecer. 
Por estes motivos as activades dende este seminario van ser, dentro do que as 

circunstancias do centro permiten, ampla e aberta a modificacións, partindo dende os 
aprendizaxes anteriores do noso alumnado para poder conseguir así un aprendizaxe constructivo 

e significactivo. Esto conleva a participación intensa do alumnado no proceso de ensino-

aprendizaxe. 
  



 

 

 

2.- UBICACIÓN 
 

CENTRO:  I.E.S. de Curtis 
 

ENDEREZO: r/ Germán de Castro s/n. – Curtis 
 

 CARACTERÍSTICAS DO CENTRO: 

Centro público no que se imparten os 4 cursos da E.S.O. , 1º e 2º de Bacharelato, Ciclo medio de 

automoción, Ciclo medio de Informática e FPB. 
 

 ENTORNO: 

 O instituto abarca unha amplia zona que inclúe tanto o concello de Curtis como Vilasantar, Sobrado, Oza-
Cesuras, Mesía, Boimorto, Ordes, Melide, Arzúa, Aranga, O Pino. Os alumnos da E.S.O. e bacharelatos 

son principalmente do concello de Curtis, Vilasantar, Mesía e Sobrado. 

É unha zona rural no que gran parte da xente traballa no sector primario, agricultura e na 
gandería. 

Existen dous núcleos principais de población no concello: Curtis e Teixeiro. No primeiro está  
unha empresa madereira, Losan, que aporta traballo á zona e no 2º un polígono industrial onde estan a 

ubicarse moitas empresas. Perto de Teixeiro está tamén a carcel provincial. 
 

 ALUMNADO: 

Os alumnos do centro teñen en xeral, entre 12 e 20 anos e a meirande parte desplázanse 

diariamente en autobuses escolares dende os seus nucleos rurales e dende Teixeiro. 
 

  



 

 

 

3.- O SEMINARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Está formado por dúas persoas: 
 

 María E. Gómez López, profesora de Ensino Secundario e Vicedirectora do IES, que imparte clase 

nos restantes grupos da ESO e en 1º de Bacharelato. 
 Francisco Vázquez Méndez, profesor do corpo de mestres e Xefe do Departamento con destino 

definitivo no centro e que imparte clase en 1º e 2º ESO  (comparte a carga horaria con outros 

departamentos) 

 
As instalacións coas que conta o centro son: 

 
 Un ximnasio cuberto de 22 x 12 sen almacén de material, cun despacho e vestiarios para nenos e 

nenas. 

 Duas pistas descubertas de 20 x 40 . 

 

Con estas instalacións vemos que a posibilidade de utilización das mesmas queda reducida na 
súa meirande parte ó ximnasio cuberto , xa que as condicións climatolóxicas da zona caracterízanse 

polas constantes chuvias, néboas e intenso frío que fan imposible dar clases no exteriora meirande 
parte do curso. 

 
A carga horaria da asignatura e de 2 horas semanais nos 4 cursos da E.S.O e no 1º de 

bacharelato. 

 
 

  



 

 

3.-  CONTRIBUCION DO AREA DE EDUCACION FISICA AO LOGRO DAS 
COMPETENCIAS BASICAS. 
 

Entendemos por competencias básicas como a capacidade de pór en práctica de forma integrada, 
en contexto e situacións diversas, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas. 

Este concepto de competencia inclúe tanto os saberes como as habilidades e as actitudes. Vai máis aló 

do saber e do saber facer, incluíndo o saber ser e estar. 
Teñen un carácter básico, e son aquelas competencias que un alumno debe desenvolver ao 

finalizar o ensino obrigatorio para poder lograr a súa realización persoal. Ao incluílas dentro do currículo 
preténdese integrar as diferentes aprendizaxes, tanto formais (incorporadas ás diferentes materias) como 

as non formais. 

Cada unha das materias específicas contribúe ao desenvolvimiento de diferentes competencias e, 
ao mesmo tempo, cada unha das competencias básicas alcanzarase como consecuencia do traballo en 

varias materias ao unísono. 
Debemos remarcar, tal como recolle o decreto 133/2007 que regula os ensinos da educación 

secundaria adaptadas á comunidade galega que, á marxe deste traballo dende cada materia para lograr 
traballar estas competencias, débese completar con diversas medidas organizativas e funcionais, entre as 

que destaca de xeito claro a planificación de actividades complementarias e extraescolares que, como 

sabemos, constitúe un punto de apoio aos contidos da programación da Educación física, establecéndose 
así unha relación directa e clara. 

 
Identifícanse oito competencias básicas: 

 En comunicación lingüística (CCL) 

 En matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

 competencia dixital (CD) 

 Social e cívica (CSC) 

 Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CCEC) 

 
A materia de Educación física contribúe de xeito directo e clara á consecución de tres competencias 

básicas: 

 A competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

 A competencia social e cívica. 

 A competencia cultural e artística. 

De xeito xenérico contribúe ás outras.  
 

Aínda que no doga do 29 de xuño do 2015 non se recolle creemos neste departamento que é moi 
importante a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, debemos ter en conta 

que o corpo humano constitúe unha peza crave na interrelación da persoa coa contorna e a educación 

física está directamente comprometida coa adquisición do máximo estado de benestar físico, mental e 
social posible, nunha contorna saudable. A saúde como referencia fundamental maniféstase a través de 

respostas motoras variables que se corresponden coa esixencia de continuos axustes corporais adaptados 
ás condicións da contorna. 

A educación física ten que adaptarse ao medio onde se desenvolven programas e contidos que a 

contorna social e cultural demanda.  
Coñecemento tamén de materiais, técnicas e criterios específicos previos á realización de actividades fora 

do espazo/aula que garantan por unha banda a seguridade, e por outro o enriquecemento dos contidos. 
A través da Educación física, proporciónanse coñecementos e destrezas sobre determinados 

hábitos saudables e de utilización de calidade do tempo de lecer, que acompañarán aos mozos máis aló 
da etapa obrigatoria. 

Ademais, achega criterios para o mantemento e mellora da condición física, sobre todo daquelas 

calidades físicas asociadas á saúde, tanto condicionais como coordinativas: resistencia cardiovascular, 
forza-resistencia, flexibilidade, coordinación, equilibrio etc. 

  Por outra banda, colabora e sensibiliza nun uso responsable do medio natural a través das 
actividades físicas realizadas tanto na natureza, como nunha contorna máis urbana. 

 A Educación Física axuda tamén á competencia matemática porque  todos os  deportes 

colectivos inclúen fundamentos tácticos e técnicos baseados en leis físicas e matemáticas, por exemplo 



 

 

os sistemas tácticos en fútbol ou os cálculos matemáticos e biomecánicos no golpeo de tenis. 
A Educación física expón situacións especialmente favorables á adquisición da competencia 

social e a cívica. As actividades físicas, propias desta materia, son un medio eficaz para facilitar a 

integración e fomentar o respecto, á vez que contribúen ao desenvolvemento da cooperación, a 
igualdade e o traballo en equipo. 

A práctica e a organización das actividades deportivas colectivas esixen a integración nun 
proxecto común, e a aceptación das diferenzas e limitacións dos participantes, seguindo normas 

democráticas na organización do grupo e asumindo cada integrante as súas propias responsabilidades. O 

cumprimento das normas e regulamentos que rixen as actividades deportivas colaboran na aceptación 
dos códigos de conduta propios dunha sociedade. Establécense así dinámicas persoais e grupales a 

través do propio corpo, en situacións de oposición/cooperación, preservando e fomentando os valores 
deportivos máis esenciais. Regras e normas establecidas polo grupo na práctica das modalidades 

deportivas, respectando tanto á contorna como aos participantes, materiais etc. Edifícanse así saberes 
sociais e deportivos que permiten establecer relacións construtivas que facilitan a integración dos 

alumnos na sociedade/grupo. Proponse así formar un alumno activo a través dunha educación física que 

teña en conta o espazo social no que se desenvolve, capaz de analizar con ollo crítico o conxunto de 
espectáculos, manifestacións, valores e actitudes que viran en torno ao deporte como expresión cultural 

para analizar a realidade social onde vivimos, seleccionando información e procesándoa obtendo análises 
persoais que o acheguen a unha cultura deportiva na cal o deporte está ao servizo do ser humano e no 

que as palabras como satisfacción, autonomía, confianza, autoconcepto, autoestima, esforzo, traballo en 

equipo, superación, imaxe axustada de si mesmo, aceptación do grao de competencia, aceptación das 
limitacións etc, sexan un referente. 

Esta competencia tamén relaciona o dereito que toda a cidadanía ten respecto da saúde coa 
promoción da actividade física durante o período escolar buscando hábitos saudables para sempre máis a 

longo prazo. O sedentarismo é un problema importante da saúde pública, como o é tamén os hábitos 
alimenticios e a progresiva obesidade non saudable. 

A educación física axuda de forma destacable á consecución de autonomía e iniciativa persoal, 

fundamentalmente en dous sentidos. Por unha banda, se  outorga protagonismo ao alumnado en 
aspectos de organización individual e colectiva de xornadas e actividades físicas e deportivas ou de ritmo, 

e en aspectos de planificación de actividades para a mellora da súa condición física. 
Doutra banda, faino na medida en que enfronta ao alumnado a situacións nas que debe 

manifestar autosuperación, perseveranza e actitude positiva ante tarefas de certa dificultade técnica ou 

na mellora do propio nivel de condición física, responsabilidade e honestidade na aplicación das regras e 
capacidade de aceptación dos diferentes niveis de condición física e de execución motriz dentro do grupo. 

O ensino das diferentes propostas motoras, a través de xogos, deportes, actividades no medio 
natural ou no desenvolvemento da condición física, expresión corporal etc.; orientámolo cara á formación 

dun ser, cidadán autónomo capaz de decidir, relacionar executar e reflexionar sobre as súas actuacións e 

transferir o traballo dentro do aula a outros espazos persoais de recreación, lecer e tempo libre.  
Contribúe tamén á adquisición da competencia cultural e artística. Á apreciación e 

comprensión do feito cultural faino mediante o recoñecemento e a valoración das manifestacións culturais 
da motricidad humana, talles como os deportes, os xogos tradicionais, as actividades creativas e 

expresivas ou a danza e a súa consideración como parte do patrimonio cultural dos pobos. 
A expresión de ideas ou sentimentos de forma creativa contribúe mediante a exploración e 

utilización das posibilidades e recursos expresivos do corpo e o movemento. 

Á adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde as experiencias sensoriais 
e emocionais propias das actividades da expresión corporal. Doutra banda, o coñecemento das 

manifestacións lúdicas, deportivas e de expresión corporal propias doutras culturas axuda á adquisición 
dunha actitude aberta cara á diversidade cultural, fomentando unha visión crítica ante a violencia no 

deporte ou actividades físico deportivas no seu amplo espectro, ou outras situacións contrarias á 

dignidade humana que poidan producirse. A súa aplicación farase a través de propostas rítmicas 
expresivas, individuais ou en grupo, así como a través da visualización de actividades deportivas ou de 

expresión corporal de alto nivel. 
A competencia dixital se traballa nesta asignatura coa utilización das novas tecnoloxías aplicadas 

á actividade física e o deporte. O deporte e a actividade física non son alleos ós avances técnicos que 
permiten planificar e mellorar o noso rendemento, disfrutar de eventos deportivos, obter datos que xa 

forman parte da nosa cultura, etc. 

A Educación física axuda á consecución da competencia para aprender a aprender ao ofrecer 
recursos para a planificación de determinadas actividades físicas a partir dun proceso de 

experimentación. Todo iso permite que o alumnado sexa capaz de regular a súa propia aprendizaxe e 



 

 

práctica da actividade física no seu tempo libre, de forma organizada e estruturada. Así mesmo, 
desenvolve habilidades para o traballo en equipo en diferentes actividades deportivas e expresivas 

colectivas e contribúe a adquirir aprendizaxes técnicas, estratéxicos e tácticos que son xeneralizables para 

varias actividades deportivas e expresivas. 
Á adquisición da competencia en comunicación lingüística a materia contribúe, como o resto, 

ofrecendo unha variedade de intercambios comunicativos e a través do vocabulario específico que 
achega. Do mesmo xeito a través do uso do corpo como vehículo de sensacións, accións, transmitindo 

estados de ánimo, sinais, configurando as bases da linguaxe corporal e comunicación gestual. 

Para rematar como medio habitual para transmitir os coñecementos adquiridos e que por motivos 
de incapacitaciones físicas ou sinxelamente por un nivel moi reducido de dominio motriz non logramos 

adquirir a través da práctica físico motriz. Non podemos realizalo, pero sabemos explicalo, ver os erros, 
analizalo 

etc. 
 A competencia en iniciativa e espíritu emprendedor e unha das competencias máis 

importantes desta asignatura.  A través do exercicio físico os alumnos acadan unha capacidade para 

elexir e planificar a súa actividade física no seu tempo de lecer, mellorar a súa saúde, coñecer o ámbito 
da actividade física como posible saída laboral..... 

 
  



 

 

 

 4.- OBXECTIVOS XERAIS E CONTIDOS DA AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA NA 
ESO 

 
Como xa dixemos na introducción desta proposta didáctica e recollen os últimos decretos da 

Consellería, na sociedade actual, síntese a necesidade de incorporar á cultura e á educación, 

aqueles coñecementos que, relacionados co corpo e coa actividade motríz , melloran a nosa 
calidade de vida e desenrolo persoal.  Na actualidade e necesario exercitar o corpo e recionarse 

co medio a través do movemento. 
O desenrolo integral do individuo inclúe  todo aquelo que potencie o desenvolvemento das súas 

capacidades e habilidades motrices, a adquisición de coñecementos desta conducta, asumindo 

actitudes, valores e normas relativas ós seus movementos. 
A escasa actividade física no actual sistema de vida (vehículos, máquinas, vivendas máis 

pequenas, ordenadores, ect.) fai que as actividades que se realizan neste area sexan cada vez 
máis importantes para manter un equilibrio psicofísico e ocupar o tempo de lecer. 

O corpo e o movemento son os eixes básicos da nosa programación. O corpo e o mavemento 
como valor intrínseco e tamén como medios para lograr outros obxectivos (saúde, ocio, relacións 

 interpersoais, coñecemento doutras culturas, etc.) 

A educación física atinxe diferentes funcións: coñecemento anatómico funcional, estética e 
expresiva, comunicativa e de relación, hixiénica, agonística, catártica e pracenteira. 

 
 

As liñas de actuación desta etapa concrétanse en: 

 
 Educación no coidado do corpo e da saúde 

 Educación para a mellora corporal. 

 Educación para a mellora da forma física 

 Educación da utilización constructiva do ocio mediante a práctica de actividade recreativas e 

deportivas individuais e colectivas. 

O deporte, ten o valor social de ser a forma máis habitual de entender e practicar a actividade 
física no noso contexto social e cultural. Pero, aínda que a valoración social da práctica deportiva 

corresponde a fórmulacións competitivas, selectivas e restrinxidas  a unha soa especialidade, que 
non son compatibles co carácter educativo do currículum escolar. O  deporte nesta area debe ter 

 un carácter aberto, sen que a participación se supedite ás características de sexo, niveis de 

 habilidade ou outros criterios de discriminación, e non corresponde a fórmulas competitivas, 
selectivas e retrinxidas a unha soa especialidade. O que non significa desterrar a competición das 

 nosas clases, senon utilizala con criterios educativos. 
As actividades deixan de ter un sentido tan recreativo como en primaria, e oriéntase cara a 

 saúde, as habilidades específicas, as cualidades motrices, as actividades no medio natural e as 

de ritmo e expresión, todas nun marco socializador. 
Todo isto é unha aplicación nesta area dos obxectivos xerais de etapa que como primeiro nivel de 

concrección márcanos unha liña a seguir. Nesta etapa o alumno deberá acadar, , os seguintes 
obxectivos: 

 
Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 

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

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.  

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



 

 

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.   

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.  

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

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

evitando conflitos e comportamentos non axeitados.  

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

 

Realizar actividades de recollida de información sobre os contidos da metería sendo capaz de 

expoñer os resultados de forma oral e escrita.   

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

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.  

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

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.  

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

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

en lingua galega como en castelán. 

Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

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

relativa á materia.  

Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes  que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

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.  

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 todos os mecanismos de funcionamento do corpo en movemento e valorar os beneficios 
que a práctica de actividade física habitual proporcionan en la mellora da saúde, así como esta 

práctica favorece o desenvolvemento persoal e social. Identificar y respectar as diferenzas 

individuais e valorar os hábitos de coidado e saúde corporal incorporándoos á forma de vida 
adulta.   

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.  

 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.  

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

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

 
Partindo destes obxectivos xerais de etapa nomeamos os propios da area de Educación Física : 

 
 Coñecer e valorar os efectos beneficiosos, riscos e containdicacións que a práctica regular de 

actividade fílsica ten para a saúde individual e colectiva. 

 
 

 Practicar de forma habitual e sistemática actividades físicas co fin de mellorar as condicións de 

saúde e calidade de vida. 

 
 

 Valorar o estado das súas capacidades físicas e habilidades específicas e planificar actividades 

que lle permitan satisfacer as súas necesidades. 
 

 

 Realizar e coñecer tarefas dirixidas á mellora da condición física e as condicións de saúde e 

calidade de vida, facendo un tratamento discriminado de cada capacidade. Incrementar as súas 
posibilidades de redemento motor mediante o acondicionamento e mellora das capacidades físicas e o 

perfeccionamento das súas funcións de axuste, dominio e control corporal. 
 

 
 Coñecer e practicar modalidades deportivas individuais, colectivas e de adversario, aplicando of 

fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións de xogo. 

 

 
 Participar, con independencia do nivel de habilidades alcanzado, en xogos e deportes 

(convencionais, recreativos e populares) colaborando coa organización de campionatos, valorando os 

aspectos de relacións que fomentan e mostrando actitudes de tolerancia e deportividade. 
 

 

 Deseñar e realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo impacto 

ambiental, contribuíndo á súa conservación e mellora. 
 

 
 Realizar actividades deportivas e recreativas cun nivel de autonomía aceptable na súa execución. 



 

 

 
 

 Coñecer e utilizar técnicas básicas de relaxación como medio para reducir desequilibrios e alliviar 

tensions producidas na vida cotiá e/ou na práctica físico-deportiva. 

 
 

 Valorar, deseñar e practicar as habilidades expresivas en actividades de expresión corporal, 

sistemas rítmicos, danzas e bailes como medio de comunicación e expresión creativa e de desinhibición. 

  



 

 

 

5.- CONTIDOS NA ETAPA DA ESO 
 

Para acadar estes obxectivos os contenidos clasifícanse en catro bloques: 
 

Bloque 1: Contidos comúns 
Bloque 2: Actividades físcas artístico-expresivas. 

Bloque 3: Actividade física e saúde. 

Bloque 4: Os xogos e as actividades deportivas. 
  



 

 

 

6.- OBXECTIVOS XERAIS DA AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 
BACHARELATO 
 
 

Seguindo as directrices do deseño curricular a educacuón física nesta etapa está orientada,  

fundamentalmente, a profundar e perfecciona-lo coñecemento do propio corpo e das súas posibilidades 
notrices. Non significa esto que soamente se deban desenvolver contidos xa traballados na etapa 

anterior, tamén se propón a aprendizaxe de novos contidos, que contribúan a ampliar a mellora-las 
capacidades xa adquiridas. 

No contexto da sociedade actual o proceso formativo que debe guia-la educación física oriéntase 

arredor de dous eixes claros de actuación: 
 

 A mellora da saúde, entendida non só como ausencia de efermidade senón como 

responsabilidade individual e como construcción social. Nesta concepción ten cabida o desenvolvemento 
de compoñentes  saudables da condición física e a adopción de actitudes críticas ante as prácticas que 

inciden negativamente nena. 
 

 A orientación instrumental do perfeccionamento de habilidades específicas: deportivas 

(convencionais, no medio natural e recreativas) e de ritmo ou expresión para disfrute activo do tempo 

libre. 
 

 Nesta etapa débese  consolida-la autonomía plena do alumnado para satisface-las súas propias 

necesidades motrices. 
 

 A práctica regular de actividades físicas adaptadas ós intereses e posibilidades do alumnado. 

 

 A práctica regular de actividades físicas adaptadas ós interses e posibilidades do alumnado 

facilita a consolidación de actitudes de interese, desfrute, respecto, solidariedade e cooperacion. 
 

 Igualmente esta materia tratará de presentar diferentes posibilidades orientadoras cara futuros 

estudios. 
 

Os obxectivos desta materia para esta etapa serán: 
 

 Planificar actividades físicas e deportivas que lle permitan satisface-las súas necesidades de 

crecemento e lle sirvan como recurso para ocupa-lo seu tempo libre. 

 
 Avalia-lo seu nivel de condición física e elaborar e poñer en práctica un programa de actividade 

física e saúde, incrementando as capacidades físicas implicadas. 

 
 Participar en actividades deportivas (convencionais e recreativas), cooperando cos compañeiros e 

valorando os aspectos de relación que aquelas supoñen. 

 

 Deseñar  e realizar actividades físico-deportivas no medio natural que contribúan á súa 

conservación e mellora. 
 

 Utilizar e valorar técnicas de relaxación  como medio de coñecemento persoal e como recurso 

para reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida diaria. 
 Adoptar unha actitude crítica ante as prácticas que teñen efectos negativos para a saúde 

individual e colectiva. 

 
 Deseñar e practicar en pequenos grupos, coreografías cunha base musical como medio de 

expresión  creativa. 

  



 

 

 

7.- CONTIDOS NA ETAPA DO BACHARELATO 
 

 
Co fin de acadar estos obxectivos neste curso trataremos os seguintes contidos: 

 
Bloque 1: Contidos comúns 

Bloque 2: Actividades físcas artístico-expresivas. 

Bloque 3: Actividade física e saúde. 
Bloque 4: Os xogos e as actividades deportivas. 

 
 

 

 
 

  



 

 

8.-DISTRIBUCIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS NOS DIFERENTES CURSOS E 
NIVEIS 
 
1º ESO 
 

 

 U.D. MELLORO A MIÑA CONDICIÓN FÍSICA 

 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Coñecer e valorar-los efectos beneficiosos, riscos e contraindicacións que a práctica regular 

da actividade física ten para a saúde individual e colectiva. 

 Mellorar e valora-lo estado das súas capacidades físicas co fin de mellorar-las condicións de 

saude e calidade de vida. 

 Incrementa-las posibilidades de rendemento motor mediante o acondicionamento e mellora 

das capacidades físicas e perfeccionamento das súas funcións de axuste, dominio e control 
corporal.  

 Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na 

realización de actividade física, adecuándoa as necesidades concretas. 
 Coñecer as fases dunha sesión de educación física: Activación, principal e recuperación e a 

súa importancia como hábito saudable na práctica de actividade física. 

 Coñecer os conceptos que están relacionados coa fase de activación: concepto, obxectivos, 

tipos. 

 Practicar fases de activación e recuperación adecuadas ás actividades a realizar 

posteriormente. 
 Realizar e coñecer tarefas dirixidas á mellora da condición física e as condicións de saude e 

calidade de vida, facendo un tratamento discriminado de cada capacidade. 

 
 CONTIDOS 

 
BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

1. Fases da sesión de educación física: Fases de activación, principal e recuperación, significado 

como hábito saudable na práctica da actividade física. 

2. Execución de xogos e exercicios apropiados á fase de activación e recuperación adecuadas 
ás actividades principais da sesión. 

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

4. Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas como fenómeno social e cultural. 

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

á súa mellora 

6. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas.  

7. Protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios.  

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

 

BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas incidindo 

principalmente nas relacionadas coa saúde (resistencia, forza xeral e flexibilidade)  

 Introdución aos principios sobre unha alimentación saudable. 

 Métodos básicos para o desenvolvemento das capacidades físicas  de resistencia, forza 



 

 

xeral e flexibilidade dende un enfoque saudable. 

 Identificación da frecuencia cardíaca de traballo. 

 Avaliación da condición física saudable mediante a aplicación dunha batería de test, 

interpretación do nivel de condición física individual.  

 Realización de actividades para a mellora da resistencia, forza xeral e da flexibilidade. 

 Principios de ergonomía e hixiene postural e a súa aplicación na práctica de 

actividades físicas e na vida cotiá.. 

 O quecemento. Concepto. Fases. 

 Execución de exercicios de aplicación o quecemento xeral. 

 Actividades e xogos para o desenrrolo global da condición física. 

 Exercicios globais para traballar as cualidades físicas básicas. 

 Xogos de carreira. 

 Xogos de estiramentos. 

 Exercicios para mellorar a actitude postural. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada 

situación de práctica. 

 Recoñece as actividades propias de cada  fase da sesión de educación física.  

 Realizar tarefas propias dunha fase de activación e de recuperación adecuadas á 

actividade posterior.  

 Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade física saudable. 

 Realizar de xeito adecuado todas as actividades da u.d. 

 Confeccionar e realizar autonomamente un catálogo dos diferentes exercicicos que se 

poidan utilizar para elaborar quecementos xerais. 

 Incrementar-las capacidades físicas de resistencia, forza, velocidade e flexibilidade 

respecto a sí mesmo e ó entorno de referencia e tendo en conta sotre todo a súa 
superación persoal. 

 Utiliza-las variacións de f.c. e f.r. como indicadores da intensidade do esforzo. 

 Analiza-los efectos duradeiros, que son beneficiosos para a saúde, do traballo de 

resistencia aeróbica e de flexibilidade. 

 Acepta-las diferencias de habilildade, ser que sexan obxecto de discriminación. 

1. Controlar as dificultades e riscos que poden existir durante á practica deportiva adoptando 

medidas preventivas e de seguridade segundo o caso.  

2. Recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da actividade física para a 

mellora da súa saúde. 

3. Desenvolver e incrementar as capacidades físicas básicas de resistencia, forza xeral e 
flexibilidade dende a perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro 

das marxes da saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

4. Coñecemento dos contidos conceptuais utilizados durante a unidade didáctica. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e indumentaria durante todas as sesións.  

2. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos 

esforzos realizados 



 

 

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

4. Identificar os riscos que unha actividade pode supor para un mesmo o para os demais.  

5. Describir e por en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e protección 

do seu contorno (extintor, chamada de emerxencia, actuación ante un accidente deportivo, 
utilización do botiquín).  

6. Prepara e realiza fases de activación e recuperación de acordo cos contidos principais da 

sesión  

7. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás 

marxes de mellora da condición física 

8. Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas de 

resistencia, flexibilidade e forza xeral para ser consideradas saudables, e lévaas á práctica. 

9. Iniciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades de 

resistencia, flexibilidade e forza xeral desde un enfoque saudable,  utilizando os métodos 

básicos para o seu desenvolvemento. 

10. Realiza os test de condición física deseñados e interpreta os resultados en forma de nivel 

de mellora acadado. 

11. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de desenvolvemento 

motor e ás súas posibilidades. 

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

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

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

Os contidos que están orientados á acadar as COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

relacionados coa unidade didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor 

no libro do curso recollendo as actitudes e nivel de participación e comportamento, respecto ao 
grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno na sesión así como as incidencias 

destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo durante as sesións 
os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

Probas escritas nas que o alumnado teña que demostras os seus coñecementos nos 

contidos da unidade didáctica. Traballos individuais ou grupais referidos a ditos contidos. 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

Probas ou exercicios que o alumnado terá que realizar para demostras que acada os 

estándares de aprendizaxe procedimental da unidade didáctica. Serán os seguintes:  

a) TEST DE CONDICIÓN FISICA: o alumnado terá que realizar test de condición física 

estandarizados (explicados a continuación) ao inicio da UD e ao remate e terá que 

reflectir os resultados nunha táboa e utilizando as TICs terá que comprobar o seu nivel 
con respecto á media así como a súa evolución ó largo da unidade didáctica. 

Valorarase a mellora nos seus valores así como a interpretación que o alumno/a realice 
dos seus resultados.  

 

Protocolo dos test: 

Resistencia: Test de cooper (Distancia recorrida durante 12 minutos de carreira continua)  

Flexibilidade do membro inferior:Descalzo sentar coas costas apoiadas na columna e as 
plantas dos pes apoiadas no banco. Estender os brazos e colocar o cero debaixo das puntas 

dos dedos. Desprazar os dedos o mais lonxe posible sen flexionar as pernas, e aguantar tres 



 

 

segundos aposición máxima. Anotar os centímetros os que se chegou. 

Forza Abdominais: Flexión de tronco adiante cas mans ao ras do chan e arrastralas 10 cm. 

mais adiante onde haberá unha marca a ámbolos dos lados para volver a posición de partida. 
Anotar o número de repeticións en 1’. 

 
b) Dirixir a todo o grupo na realización de actividades de activación ou recuperación.  

c) Manter unha carreira continua a ritmo individualizado a lo menos 15 minutos.  

d) Responder adecuadamente ante una situación simulada de accidente deportivo. 
 

 INSTRUMENTOS 

 
 Cordas, cono, cronometro,eslpaldeiras e colchonetas 

 

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión 

de actividade física coa intensidade dos esforzos 
realizados 

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

3. Respecta os hábitos de aseo persoal  

4. Utiliza as TIC para desenvolver os contidos 
conceptuais da unidade didáctica así como para 

presentar e interpretar os seus resultados nos test de 
avaliación da condición física.  

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

6. Identifica de xeito básico as características que 

deben ter as actividades físicas de resistencia, 
flexibilidade e forza xeral para ser consideradas 

saudables, e lévaas á práctica. 
7. Iniciase na participación activa das actividades para a 

mellora das capacidades de resistencia, flexibilidade e 

forza xeral desde un enfoque saudable,  utilizando os 
métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

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

acadado. 
9. Alcanza niveis de condición física saudable acordes 

ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas 

posibilidades. 
10. Aplica os fundamentos de hixiene postural na 

práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 

 

 

 

1. Procedimental (40%) 
 Obter unha mellora nas cualidades 

físicas traballadas segundo o nivel 

inicial e  presentar os resultados 
individuais e as melloras acadadas 

así como as conclusións dos test.  

 Realizar unha carreira continua de 15 

minutos a ritmo individual sen 
paradas.  

 Realizar exercicios da fase de 

activación ou recuperación dirixindo 
aos compañeiros.  

 
2. Conceptual (30%) 

 Presentar os exercicios realizados 

explicando a que fase pertencen e 

indicando a súa finalidade  
 Exercicio escrito no que terán que 

identificar conceptos relativos á 

condición física e a súa relación coa 
saúde, así como os impactos que a 

alimentación e a hixiene postural 

teñen sobre un estilo de vida 
saudable.  

 
3. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo 

persoal e actitudes de participación, 
respecto e comportamento cara ao 

material e ao resto da comunidade 

educatv 

 

 
CAA 

CSIEE 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CMCCT 

CL 

CD 
CAA 

 
 

 
 

 

 
 

 
CSC 

 



 

 

 

 
UD. O QUECEMENTO 

 

 
OBXECTIVOS 

 
 Lograr desenvolver os aspectos actitudinais marcados na avaliación. 

 Coñecer os aspectos básicos do arrequecemento 

 Ser consciente da necesidade de realizalo antes dunha práctica físico deportiva como 

medio para lograr os seus efectos beneficiosos. 

 Sensibilizarse coa necesidade de estirar antes, durante e logo da actividade. 

 Ser consciente do arrequecemento como un hábito saudable ao comezo dunha 

actividade física. 
 Identificar tarefas específicas de arrequecemento. 

 Valorar o quecemento como un medio de previr lesións en toda actividade física. 

 Executar exercicios de aplicación ó quecemento. 

 

CONTIDOS 

 
 Mobilidade Articular 

 Estiramentos 

 Tarefas e xogos 

 Aparello locomotor 

 Concepto. Fases. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar un quecemento xeral de forma guiada. 

 Diferenciar as diferentes partes dun quecemento. 

 Elaborar unha listaxe de exercicios que poidan empregarse nun quecemento 

 Recoñecer os beneficios do quecemento no desenrolo dunha actividade física, que non 

ten por que ser deportiva. 
 

 

  



 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

11. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión 

de actividade física coa intensidade dos esforzos 
realizados 

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

13. Respecta os hábitos de aseo persoal  
14. Utiliza as TIC para desenvolver os contidos 

conceptuais da unidade didáctica así como para 

presentar e interpretar os seus resultados. 
 

15. Identifica de xeito básico as características que 
deben ter as actividades físicas de posta en acción, 

exercicios xenéricos, específicos.. 

16. Iniciase na participación activa das actividades para a 
mellora dos quecementos dependendo da actividade 

posterior a realizar. 
17. Alcanza niveis de quecemento saudable acordes ao 

seu momento de desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades. 

18. Aplica os fundamentos de hixiene postural na 

práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 

 

 

 

4. Procedimental (40%) 
 Obter unha mellora nas cualidades 

físicas traballadas. 

 Realizar un quecemento completo. 

 Realizar exercicios da fase de 

activación ou recuperación dirixindo 
aos compañeiros.  

 
 

 

 
 

5. Conceptual (30%) 
 Presentar os exercicios realizados 

explicando a que fase pertencen e 

indicando a súa finalidade  

 Exercicio escrito no que terán que 

identificar conceptos relativos á 
condición física e a súa relación coa 

saúde e o quecemento. 
 

 
 

 

 
 

6. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo 

persoal e actitudes de participación, 

respecto e comportamento cara ao 

material e ao resto da comunidade 
educatv 

 

 
CAA 

CSIEE 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CMCCT 

CL 
CD 

CAA 

 
 

 
 

 

 
 

 
CSC 

 



 

 

 

 
 U.D. OS XOGOS PREDEPORTIVOS DE EQUIPO 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer e practicar modalidades deportivas individuais, colectivas e de adversario, aplicando 

os fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións de xogo. 
 Practicar de forma habitual e sistemática actividades físicas co fin de mellorar-las condicións 

de saúde e calidade de vida. 

 Valorar e mellorar as relacións cos compañeiros decatándose da importancia do traballo en 

equipo para acadar todo tipo de metas. 
 Coñecer o concepto de deporte e os ámbitos ós que pode estar dirixido: recreativo, 

educativo e de competición. 

 Identificar os elementos fundamentais que están presentes en todos os deportes colectivos. 

 

 CONTIDOS 
 

 Concepto de deporte e ámbitos de aplicación: recreativo, educativo e de competición. 

 Concepto de deporte colectivo, individual e de loita. 

 Elementos básicos dos deportes colectivos: espacio, zonas prohibidas, utilización libre, 

restrinxida, compañeiro, adversario, móvil, meta. 
 Practica de exercicios de colaboración, oposiciión, superioridade numérica, contraataque, 

circulación de móvil, coberturas, axudas, permutas,… 

 Utilización de xogos reducidos e simplificados para a adquisición de fundamentos defensivos 

básicos. 
 Utilización de xogos reducidos e simplificados para a adquisición de fundamentos ofensivos 

básicos. 

 Utilización de xogos de oposición-cooperación. 

 Utilización de xogos de superioridade. 

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Aplicar de forma correcta os fundamentos adquiridos durante as sesións mediante o análise 

do xogo no que se impliquen todos eles. 

 Comprender e recoñecer os fundamentos nos deportes colectivos. 

 Adquirir os contidos conceptuais. 

 Practicar, en  situacións reais de práctica, xogos e deportes, aplicando as regras, a técnica e 

elaborando estratexias de ataque e defensa. 

 
 INSTRUMENTOS 

 Conos, balóns, porterías, canastras e goma elástica 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

  

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  
2. Amosa tolerancia e deportividade tanto no 

papel de participante coma no de 
espectador/a 

3. Respecta aos compañeiros dentro da labor 

de equipo con independencia do seu nivel 
de destreza.  

4. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 
instalación e o material utilizado para a 

realización do baloncesto, evitando riscos.  

5. Mellora a execución das habilidades 
motrices comúns aos deportes de equipo: 

pase, lanzamento, tiro, tendo en conta o 
nivel inicial amosado.  

6. Aplica en situacións de xogo facilitado os 
fundamentos tácticos básicos .  

7. Identifica de forma correcta a simboloxía 

deportiva dos deportes colectivos en 
distintos exemplos expostos nas sesións.  

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 

1. Procedimental (40%) 
 Obter unha mellora nas habilidades motrices 

mediante a execución dun circuíto test inicial e 

final.  
 Nunha situación de xogo facilitada demostrar 

una solvencia na execución de accións tácticas 

comúns aos deportes colectivos.  

 
2. Conceptual (30%) 

 Identificar os elementos básicos dos deportes de 

euquipo con balón. 
 Coñecer os conceptos básicos de pase, 

recepción, espacio libre, desmarcarse, marcar, 

zonas a conseguir, zonas prohibidas, zonas 

prohibidas temporarlmene o a certos xogadores. 
 

3. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e actitudes 

de participación, respecto e comportamento 

cara ao material e ao resto da comunidade 
educativa. 

 Amosar actitudes de prevención de riscos  cara 

as actividades deportivas. 

 

COMPETENCIAS 

 
 

CAA 
CSIEE 

CL 
 

 

 
 

CMCCT 
CL 

CAA 

 
 

CSC 
 



 

 

 

 
U.D.  XOGOS PREDEPORTIVOS. O BALONCESTO 

 

 
OBXECTIVOS 

 
 Coñecer o baloncesto como deporte colectivo. 

 Aplicar e executar de forma sixela diferentes xestos técnicos no xogo do baloncesto: o pase, o bote, os 

desprazamentos con e sen balón, o tiro a canasta,... 

 Coñecer  o regulamento básico  do deporte. 

 Resolver siltacións de xogo en base ás novas adquisicións motrices. 

 Coñecer as posibilidades recreativas, educativas e de competición. 

 Realizar actividades en grupo relacionadas con este deporte.  

 
CONTIDOS 

 Regulamento básico. 

 Realización de actividades relacionadas co bote, o pase, o tiro a canasta, a marcaxe individual. 

 Realización de xogos e exercicios de combinacións de xogadas adaptadas ós compañeiros e os novos 

xestos técnicos. 

 Aplicación das adquisicións técnicas en situacións de xogo facilitadas. 

 Valoración da participación e organización de actividades con elementos técnicos. 

 Valoración da mellora da propia condición física a través do baloncesto. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Aplicación correcta das técnicas básicas de manexo do balón. 

 Coñecer o regulamento. 

 Resolver problemas de decisión xurdidos na realización desta actividade utilizado habilidades específicas e 

avaliando o axuste da execución ó obxecto previsto. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación por razón de sexo, raza, 

capacidade física, etc. 
 Coordina-las accións propias coas do equipo, participando de forma cooperativa, mostrando unha actitude 

de tolerancia e deportividade, tanto sexa no papel de  participante como de espectador. 

 

 
 



 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

  

8. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  
9. Amosa tolerancia e deportividade tanto no 

papel de participante coma no de 
espectador/a 

10. Respecta aos compañeiros dentro da 

labor de equipo con independencia do seu 
nivel de destreza.  

11. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 
instalación e o material utilizado para a 

realización do baloncesto, evitando riscos.  

12. Mellora a execución das habilidades 
motrices comúns ao baloncesto: pase, 

lanzamento, tiro, tendo en conta o nivel 
inicial amosado.  

13. Aplica en situacións de xogo facilitado os 
fundamentos tácticos básicos do baloncesto.  

14. Identifica de forma correcta a simboloxía 

deportiva dos deportes colectivos en 
distintos exemplos expostos nas sesións.  

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 

4. Procedimental (40%) 
 Obter unha mellora nas habilidades motrices 

mediante a execución dun circuíto test inicial e 

final.  
 Nunha situación de xogo facilitada demostrar 

una solvencia na execución de accións tácticas 

comúns aos deportes colectivos.  

 
5. Conceptual (30%) 

 Identificar o regulamento básico do baloncesto. 

 Coñecer a historia básica do baloncesto. 

 
6. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e actitudes 

de participación, respecto e comportamento 
cara ao material e ao resto da comunidade 

educativa. 

 Amosar actitudes de prevención de riscos  cara 

as actividades deportivas. 
 

COMPETENCIAS 

 
 

CAA 
CSIEE 

CL 
 

 

 
CMCCT 

CL 
CAA 

 

 
CSC 

 



 

 

 

 
 U.D. INTRODUCCIÓN ÁS ACTIVIDADES XIMNÁSTICAS 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Ampliar as posibilidades motrices do alumno. 

 Fixar as habilidades básicas: marcha, xiros,... 

 Realizar exercicios nos diferentes eixes e planos de movemento. 

 Adquirir habilidades ximnásticas xerais que permitan ó alumno ter un maior dominio do seu 

corpo é o espacio. 
 Coñecer as capacidade coordinativas e a súa relación coa actividade física. 

 Desenrolar as sensacións propioceptivas que permiten ó alumno coñecer mellor o seu corpo 

e as súas posibilidades de movemento. 

 
 

 CONTIDOS 

 
 Consolidación e dominio das habilidade motrices básicas a través de habilidades ximnásticas 

globais: saltos equilibrios, trepas,… 

 Utililzación de exercicios para o traballo das cualidades coordinativas: equilibrio (base de 

sustentación, centro de gravidade, tipos), axilidade, coordinación (xeral, específica,...) 
 Adaptación e combinación de movementos a diferentes ritmos musicais. 

 Volteos e saltos con e sin material. 

 Coñecemento das posibilidade de movemento do corpo e mellora da autoestima e o 

autocontrol. 

 Superación dos medos na actuación e exhibición das propias habilidades en publico, 

recoñecendo o traballo persoal e o dos compañeiros. 
 Superación das inhibicións motrices. 

 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma axeitada as diferentes actividades da u.d. 

 Coordina-las accións tanto individuais como colectivas nos diferentes planos e eixes. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto  de discriminación. 

 Controlar o corpo en diferentes situacións de equililbrio. 

 Demostrar a combinación de elementos ximnásticos como actividades expresivas, 

adecuando ós movementos ó ritmo da música e ós compañeiros. 
 

 INSTRUMENTOS 

 Colchonetas, poldro, plinto, minitramp 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

2. Amosa tolerancia tanto no papel de participante 
coma no de espectador/a nas actividades de 

expresión.  

3. Respecta aos compañeiros dentro da labor de 

equipo con independencia do seu nivel de destreza.  

4. Colaborar nas actividades gripais respectando as 

achegas dos demais a asumindo as 

responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos.  

5. Utilizar as técnicas corporais básicas das 
actividades ximnásticas, acrosport, danza ou outras 

para realizar as actividades de expresión, 

combinando espazo, tempo e intensidade.  

6. Crear en pequeno grupo una composición  orixinal 

en pequenos grupos ou individualmente baseándose 
en técnicas básicas de actividades ximnásticas.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

Procedimental (40%) 
 Crear en pequeno grupo una composición  

orixinal en pequeno grupo ou individual 

baseándose en técnicas básicas de 

actividades ximnásticas. Tera que 
respectar criterios de orixinalidad, 

estrutura e ritmo e realización correcta 
das técnicas utilizadas, incluido acrobacias 

básicas, elementos de enlace,xiros e 
equilibrios.  

 

Conceptual (30%) 
 Verbalizar nun cuestionario individual e 

oral as técnicas utilizadas e os 

procedementos de seguridade utilizados 
na composición realizada 

 coñecer as axudas básicas para mellorar 

a execución das figuras sinxelas 

 
Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 
comportamento cara ao material e ao 

resto da comunidade educativa. 
 Amosar actitudes de deshibición cara as 

actividades de expresión 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
 

CAA 

CSIEE 
CCECV 

CSC 
 

 
 

 

 
 

 
 

CCEC 

CMCCT 
CL 

CAA 
 

 
 

 

 
 

CSC 
CCEC 

 



 

 

 
 

 

 U.D. AS CARREIRAS E OS SALTOS ATLÉTICOS 

 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Coñecer o atletismo como deporte individual. 

 Coñecer as diferentes modalidades dentro deste deporte. 

 Mellorar a técnica de carreira e aplicar as diferentes técnicas segundo sexa resistencia ou 

velocidade. 

 Realizar técnicas básicas de salto. 

 
 

 CONTIDOS 

 
 Exercicios de asimilación e xogos para as carreiras de velocidade. 

 Exercicios de asimilación e xogos para as carreiras de resistencia. 

 Exercicios de asimilación e xogos para os saltos. 

 Utilización de exercicios de asimilación para a marcha atlética. 

 Utilización de exercicios de asimilación para os saltos. 

 participación de forma activa nos diferentes xogos e actividades da unidade, aceptando as 

normas e antepoñéndoas ós resultados. 

 Valoración do atletismo como deporte básico para o desenrolo de calquera actividade 

posterior. 
 Aceptación das propias capacidades físicas e predisposición á mellora cun traballo adecuado. 

 Aceptación das diferencias individuais, valorando as victorias e as derrotas. 

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Aplicar correcta das técnicas de carreira e saltos. 

 Resolver problemas de decisión xurdidos na realización desta actividade utilizado habilidades 

específicas e avaliando o axuste da execución ó obxecto previsto. 
 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación por razón de 

sexo, raza, capacidade física,etc. 

 Participar de forma activa na realización de actividades atléticas, respectando as regras e 

normas establecidas e responsabilizándose da adecuada utilización dos materiais e entalacións. 
 Mostrar unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto cando se adopta o papel de 

participante coma o de espectador 

 
 

 INSTRUMENTOS 

 Cronómetro, testigo, colchoneta de saltos, saltómetro 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

7. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

8. Amosa tolerancia tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a 

nas actividades de expresión.  

9. Respecta aos compañeiros dentro da 

labor de equipo con independencia do 
seu nivel de destreza.  

10. Colaborar nas actividades gripais 
respectando as achegas dos demais a 

asumindo as responsabilidades para a 

consecución dos obxectivos.  

11. Utilizar as técnicas corporais básicas 

das carreiras no atletismo 

12. realizar un circuito de carreiras.  

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

Procedimental (60%) 
 Realizar a técnica de carreiras de forma axeitada, 

adaptándoa ás diferentes lonxitudes de careira. 

 

 
 

 
Conceptual (20%) 

 Coñecer a pista de atletismo e as súas partes. 

 Coñecer as diferentes partes da técnica de 

carreira. 
 

 

Actitudinal (20%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e actitudes 

de participación, respecto e comportamento cara 

ao material e ao resto da comunidade educativa. 
 Amosar actitudes de deshibición cara as 

actividades de expresión 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
CAA 

CSIEE 

CCECV 
CSC 

 
 

 
CCEC 

CMCCT 

CL 
CAA 

 
 

CSC 

CCEC 
 



 

 

 

 
 U.D. INICIACIÓN Ó FUTBOL SÁ 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer o fútbol e o fútbol sá como deporte colectivo. 

 Coñecer as diversas varientes destes deportes: fútbol praia, fútbol 7, futbito,... 

 Aplicar e executar os diferentes xestos técnicos en diferentes situacións de xogo. A 

conducción do balón, o pase, o regate, o tiro a porta, os movementos do porteiro,... 
 Eliminar posibles prexuicios  na práctica deste deporte. 

 Coñecer o regulamento básico do xogo así como o material e as instalacións necesarias. 

 Resolver situacións de xogo adaptado ó espacio e en base ás novas adquisicións motrices. 

 Coñecer e aplicar as posibilidades recreativas, de competición e educativas do fútbol sá. 

 

 
 CONTIDOS 

 

 Breve historia do fútbol sá e do fútbol. 

 Regulamentos básicos. 

 Técnica básica: o pase, a conducción, o regate, a defensa individual, o tiro a porta, os 

movementos do porteiro,... 
 Coñecemento dos diferentes postos dos xogadores. 

 Utilización de xogos de asimilación para o dominio técnico. 

 Realización dos distintos elementos técnicos. 

 Aplicación  das adquisicións técnicas en situacións de xogo reducido. 

 Participación  no xogo con independencia do nivel adquirido, valorando a mellora individual, 

acatando as normas e asumendo as funcións individuais dentro do grupo. 

 Valoración deste deporte como medio de autosuperación e disposición favorable ó 

autocontrol. 
 Valorar-lo fútbol como deporte colectivo e coñecer as suas posibilidades para ocupar o temo 

de lecer. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as diferentes actividades da u.d. 

 Coñecer o regulamento. 

 Resolver problemas de decisión xurdidos na realización desta actividade utilizado habilidades 

específicas e avaliando o axuste da execución ó obxecto previsto. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación por razón de 

sexo, raza, capacidade física,etc. 
 Coordina-las accións propias coas do equipo, participando de forma cooperativa, mostrando 

unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto sexa no papel de  participante como de 

espectador. 
 

 

 INSTRUMENTOS 

 Conos, balóns, porterías, vallas, petos 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  
2. Amosa tolerancia e deportividade tanto no 

papel de participante coma no de espectador/a 

3. Respecta aos compañeiros dentro da labor de 
equipo con independencia do seu nivel de 

destreza.  
4. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 

instalación e o material utilizado para a 
realización dos deportes colectivos, evitando 

riscos.  

1. Executa correctamente as habilidades motrices 
do fútbol sá: posicións básicas, desprazamentos 

, tiros a portería , pases, defensa, porteiro.  
5. Aplica en situacións de xogo facilitado 

(3x3,2x2) os fundamentos tácticos básicos do 

fútbol sá: área porteiro, espazo, marcaxe, 
desmarque.  

6. Identifica as orixes, historia e regulamento 
básico do fútbol sá.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1. Procedimental (40%) 

 Realización dun xogo facilitado (diminución do 

número de participantes) no que os alumnos 
teñan que demostrar a adquisición das 

habilidades tácticas de xogo vistas na UD 

(recollido nunha plantilla de observación).  
 Realización dun circuíto de habilidades motrices 

básicas do fútbol sá como desprazamentos, pase, 

tiro a portería, no que o alumno demostre unha 
melloría respecto ao seu nivel inicial.  

 
 

2. Conceptual (30%) 

 Realización dun cuestionario tipo test no que o 

alumno amose que identifica as orixes, historia e 
regulamento básico do fútbol sá.   

 
3. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e actitudes 

de participación, respecto e comportamento cara 

ao material e ao resto da comunidade educativa. 
 Amosar actitudes de prevención de riscos  cara 

as actividades deportivas. 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 

CAA 

CSIEE 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CL 

CAA 

 
 

 
 

CSC 
 



 

 

 

 
 U.D. COÑEZO O INSTITUTO E OS ARREDORES. O SENDEIRISMO 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Recoñecer e valorar  as actividades na natureza como medio para mellorar a nosa condición 

física e as nosas relacións sociais. 
 Valorar as actividades na natureza  para ocupar o noso tempo de lecer. 

 Participar en actividades na natureza no entorno próximo dos alumnos mellorando o 

coñecemento de zona e a súa historia 

 Realizar e coñecer cómo se fan acampadas e rutas de sendeirismo. 

 Orientarse no medio natural tanto con signos propios da natureza ( as estrelas, o musgo, 

marcas para os camiños de volta,...) como con elementos externos (a brúxula, os mapas,...) 
 

 

 CONTIDOS 
 

 A búxola 

 Medidas de seguridade básicas na realización rutas de sendeirismo. 

 A tenda de campaña. Tipos. Como e onde montala. 

 A orientación como deporte. 

 Participación, con independencia do nivel acadado, en actividades de orientación. 

 Actitude de respeto co medio natural e autosuperación persoal 

 Valoración e aceptación das normas de seguridade e protección do medio natural. 

 Toma de conciencia dos usos e abusos de que está sendo obxecto o medio urbano e 

natural. 
 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Realizar de forma axeitada as actividades de u.d. 

 Utiliza-las técnicas básicas das actividades no medio natural que se leven á práctica e 

adoptar unha actitude crítica ante a falta de coidado e conservación ó que dito medio está 
sometido. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de dicriminación por razóns de 

sexo, raza, capacidade física, etc. 
 Realizar unha ruta de sendeirismo ou unha acampada, coa finalidade de aprender a 

desenvolverse no medio natural, comprometéndose o seu coidado e conservación. 

 

 
 INSTRUMENTOS 

 Brúxola, mapa 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 

1. Respecta os hábitos de aseo 
persoal e indumentaria adecuada 

durante as actividades recreativas no 

medio natural realizadas.   

2. Coñece e respectar  as normas 

básicas de comportamentos nos 
contornos naturais.   

3. Realizar de forma autónoma un 
sendeiro anotando nun mapa as 

sinais de rastrexo atopadas e a súa 

significación 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Procedimental (40%) 
 Seguir de forma autónoma o 

sendeiro anotando todas as sinais 

atopadas durante o percorrido .  

  
 

2. Conceptual (30%) 
 Coñecer as sinais de rastrexo e 

reflectilas no mapa que utiliza o 

alumno na actividade de 
sendeirismo .    

 

 
3. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo 

persoal e actitudes de 
participación, respecto e 

comportamento cara ao material 

e ao resto da comunidade 
educativa.  (recollido nun diario 

de clase mediante positivos ou 
negativos)  

 
 

 

 

COMPETENCIAS 
 

CAA 
CSIEE 

 

 
 

 
 

CAA 
CMCCT 

CSIEE 

 
 

 
 

 

CSC 
 



 

 

 

  
 U.D. EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Ser capaz de recoñecer a expresión corporal como medio de práctica da educación física. 

 Valorar os aspectos cuturais e antropolóxicos da expresión corporal como medio de 

comunicación non verbal. 
 Empregar a relaxación como medio potenciador e facilitador da saúde. 

 Superar as inhibicións ante situacións de expresión de sentimentos e estados de ánimo. 

 Valorar e deseñar habilidades expresivas, rítmicas e de iniciación á danza. 

 

 
 CONTIDOS 

 

  As posibilidades da expresión do corpo. Expresión verbal e non verbal. 

 A relaxación como medio de control do corpo. 

 A respiración como medio de relaxación e control corporal. 

 Practica de bailes sinxelos. 

 Practica de actividades expresivas encamiñadas a consegui-la cohesión do grupo. 

 Experimentación de actividades tendentes a rompe-los bloqueos e inhibicións persoais. 

 O tempo e o ritmo. 

 Experimentación de actividades nas que se combinan distintos ritmos e se manezan diversos 

obxectos. 
 Valoración positiva do uso expresivo do corpo e do movemento, acptando a propia imaxe, 

tendo unha actitude desihibida. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de xeito adecuado todas as actividades da u.d. 

 Valorar positivamente do uso expresivo do corpo e do movemento, acptando a propia 

imaxe, tendo unha actitude desihibida. 

 

 
 INSTRUMENTOS 

 Equipo de música, CDs 

 

 

  



 

 

 
 

 

 
  

 Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

 Amosa tolerancia tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a nas 

actividades de expresión.  

 Respecta aos compañeiros dentro da 

labor de equipo con independencia do seu nivel 

de destreza.  

 Colaborar nas actividades gripais 

respectando as achegas dos demais a asumindo 

as responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos.  

 Utilizar as técnicas corporais básicas para 

realizar as actividades de expresión, 

combinando espazo, tempo e intensidade.  

 Por en práctica unha secuencia de 

movementos corporais axustados a un ritmo.  

 Colaborar co grupo para a realización 

dunha danza ou baile popular 

 

 

1. Procedimental (40%) 
 Realización en pequeno grupo dunha danza 

popular ou recreativa das vistas nas clases 

ou outra elixida por eles mesmo.  
 Realizar a representación dunha pequena 

historia (3-4 minutos) por grupos pequenos 

(6-8 persoas) utilizando técnicas de mimo, 
danza, utilizando a música como base 

rítmica e na que os alumnos axusten os seus 

movementos a distintas situacións de 
espazo, tempo e intensidade.  

 
2. Conceptual (30%) 

 Coñecer as danzas e bailes populares  do 

contorno próximo ou do lugar de 

procedencia de cada un dos alumnos de 
grupo clase mediante a exposición dun 

traballo individual no que se recolla a 
ubicación, historia, música e pasos dunha 

danza que pode ser do contorno próximo ou 

do lugar de procedencia do alumno/a.  
 

3. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 

comportamento cara ao material e ao resto 
da comunidade educativa. 

 Amosar actitudes de deshibición cara as 

actividades de expresión 

 
CAA 

CSIEE 
CCECV 

CSC 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CCEC 

CMCCT 

CL 
CD 

CAA 
 

 
 

 

 
CSC 

CCEC 
 



 

 

 

2º ESO 
 

 
 U.D. MELLORO A MIÑA CONDICIÓN FÍSICA 

 

 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer e valorar-los efectos beneficiosos, riscos e contraindicacións que a práctica regular 

da actividade física ten para a saúde individual e colectiva. 

 Mellorar e valora-lo estado das súas capacidades físicas co fin de mellorar-las condicións de 

saude e calidade de vida. 
 Incrementa-las posibilidades de rendemento motor mediante o acondicionamento e mellora 

das capacidades físicas e perfeccionamento das súas funcións de axuste, dominio e control 

corporal. 
 Realizar e coñecer tarefas dirixidas á mellora da condición física e ás condicións de saude e 

calidade de vida, facendo un tratamento discriminado de cada capacidade. 

 
 CONTIDOS 

 

 O quecemento. Concepto. Fases. 

 Execución e elaboración de varios  exercicios de aplicación o quecemento xeral. 

 Actividades e xogos para o desenrrolo global da condición física. 

 Exercicios globais para traballar as cualidades físicas básicas. 

 Xogos de carreira. 

 Xogos de forza. 

 Xogos de estiramentos. 

 Exercicios para mellorar a actitude postural. 

 Valoración dos efectos positivos do quencemento e os hábitos hixiénicos na saúde. 

 Toma de conciencia dos efectos que determinados hábitos sociais teñen no organismos: 

tabaquismo, alcoholismo. 
 Toma de conciencia da propia condición física e predisposición a mellorala cun traballo 

adecuado. 

 Aceptación das diferencias individuais e respecto ante a execución dos demais. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de xeito adecuado todas as actividades da u.d. 

 Confeccionar autónomamente un catálogo dos diferentes exercicios que se poidan utilizar 

para elaborar un quecemento xeral. 

 Incrementar-las capacidades físicas de resistencia, forza, velocidade e flexibilidade respecto 

a sí mesmo e ó entorno de referencia e tendo en conta sotre todo a súa superación persoal. 

 Utiliza-las variacións de f.c. e f.r. como indicadores da intensidade do esforzo. 

 Analiza-los efectos duradeiros, que son beneficiosos para a saúde, do traballo de resistencia 

aeróbica e de flexibilidade. 
 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación. 

 

 INSTRUMENTOS 

 Conos, colchonetas, espaldeiras, balóns medicinais, petos 

 
 

 

 



 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 Recoñece de xeito básico a estrutura dunha 

sesión de actividade física coa intensidade dos 

esforzos realizados 
 Prepara e realiza quecementos e fases finais de 

acordo cos contidos a realizar 

 Respecta os hábitos de aseo persoal  

 Utiliza as TIC para desenvolver os contidos 

conceptuais da unidade didáctica así como para 
presentar e interpretar os seus resultados nos 

test de avaliación da condición física.  

 Distingue de xeito básico o impacto que pode ter 

a alimentación nun estilo de vida saudable 
 Identifica de xeito básico as características que 

deben ter as actividades físicas de resistencia, 

flexibilidade e forza xeral para ser consideradas 
saudables, e lévaas á práctica. 

 Iniciase na participación activa das actividades 

para a mellora das capacidades de resistencia, 

flexibilidade e forza xeral desde un enfoque 
saudable,  utilizando os métodos básicos para o 

seu desenvolvemento. 
 Realiza os test de condición física deseñados e 

interpreta os resultados en forma de nivel de 

mellora acadado. 
 Alcanza niveis de condición física saudable 

acordes ao seu momento de desenvolvemento 

motor e ás súas posibilidades. 

 Aplica os fundamentos de hixiene postural na 

práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIZCIÓN 
Procedimental (40%) 

 Obter unha mellora nas cualidades 

físicas traballadas segundo o nivel 
inicial e  presentar os resultados 

individuais e as melloras acadadas 

así como as conclusións dos test.  
 Realizar unha carreira continua de 

15 minutos a ritmo individual sen 

paradas.  
 Realizar exercicios da fase de 

activación ou recuperación dirixindo 

aos compañeiros.  
 

Conceptual (30%) 

 Presentar os exercicios realizados 

explicando a que fase pertencen e 
indicando a súa finalidade  

 Exercicio escrito no que terán que 

identificar conceptos relativos á 
condición física e a súa relación coa 

saúde, así como os impactos que a 

alimentación e a hixiene postural 
teñen sobre un estilo de vida 

saudable.  
 

Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo 

persoal e actitudes de participación, 

respecto e comportamento cara ao 

material e ao resto da comunidade 
educatv 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
CAA 

CSIEE 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CMCCT 
CL 

CD 
CAA 

 
 

 

 
 

 
 

 

CSC 
 



 

 

 

 
 U.D. XOGOS TRADICIONAIS 

 

 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Coñecer diferentes xogos populares da zona. 

 Valorar o aspecto cultural e de lecer que teñen os xogos da zona. 

 Participar, con independencia do nivel de habilidades alcanzado, en xogos populares, 

colaborando coa organización de campionatos, valorando os aspectos de ralcións que fomentan 

e mostrando actitudes de tolerancia deportividade. 
 

 CONTIDOS 

 
  Coñecemento e práctica de xogos tradicionais de zona, como a mariola, a billarda, as 

chapas, etc. 

 Xogos das boliñas, xogos de bolos, pandas, o brilé,… 

 Valoración do uso dos deportes tradicionais e a sua repercusión social. 

 Participación de forma activa nos diferentes xogos e actividades da unidade. 

 Superación de medos e inhibicións motrices. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Participar de forma activa na realización de actividades da unidade, respectando as regras e 

normas establecidas e responsabilizándose da adecuada utilización dos materiais. 

 Mostrar unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto cando se adopta o papel de 

participante coma o do espectador. 

 
 INSTRUMENTOS 

 

 Conos, balóns, porterías, canastras e goma elástica, billarda, chapas 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e 
indumentaria adecuada durante as 

actividades recreativas no medio natural 
realizadas.   

2. Coñece e respectar  as normas básicas 
de comportamentos nos xogos tradicionáis 

da zona 

3. Realizar de forma autónoma os xogos 
propias da comunidade autónoma e máis 

concretamentos os dos seus familiares e 
veciños da zona 

4. Coñecer e comprender os xogos 

tradicionáis e a súan importancia no 
resenrolo social. 

 

 

Procedimental (40%) 
 Realizar de forma autónoma os xogos 

tradicionáis plantexados na UD. 

  
 

 
 

Conceptual (30%) 

 Recoñecer os xogos tradicionais propios .    

 
 

 
 

Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 
comportamento cara ao material e ao 

resto da comunidade educativa.  
(recollido nun diario de clase mediante 

positivos ou negativos)  
 

 

 
 

 

 
CAA 

CSIEE 
 

 
 

 

 
CAA 

CMCCT 
CSIEE 

 

 
 

CSC 
 



 

 

 

 
 U.D.  XOGOS PREDEPORTIVOS. O BALONCESTO 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer o baloncesto como deporte colectivo. 

 Aplicar e executar de forma sixela diferentes xestos técnicos no xogo do baloncesto: o pase, 

o bote, os desprazamentos con e sen balón, o tiro a canasta,... 
 Coñecer  o regulamento básico  do deporte. 

 Resolver siltacións de xogo en base ás novas adquisicións motrices. 

 Coñecer as posibilidades recreativas, educativas e de competición. 

 Realizar actividades en grupo relacionadas con este deporte. 

 

 CONTIDOS 
 

 Regulamento básico. 

 Realización de actividades relacionadas co bote, o pase, o tiro a canasta, a marcaxe 

individual. 

 Realización de xogos e exercicios de combinacións de xogadas adaptadas ós compañeiros e 

os novos xestos técnicos. 
 Aplicación das adquisicións técnicas en situacións de xogo facilitadas. 

 Valoración da participación e organización de actividades con elementos técnicos. 

 Valoración da mellora da propia condición física a través do baloncesto. 

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Aplicación correcta das técnicas básicas de manexo do balón. 

 Coñecer o regulamento. 

 Resolver problemas de decisión xurdidos na realización desta actividade utilizado habilidades 

específicas e avaliando o axuste da execución ó obxecto previsto. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación por razón de 

sexo, raza, capacidade física,etc. 

 Coordina-las accións propias coas do equipo, participando de forma cooperativa, mostrando 

unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto sexa no papel de  participante como de 
espectador. 

 
 INSTRUMENTOS 

 Conos, balóns, canastras, petos, balóns medicinais 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

7. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  
8. Amosa tolerancia e deportividade tanto no 

papel de participante coma no de espectador/a 

9. Respecta aos compañeiros dentro da labor de 
equipo con independencia do seu nivel de 

destreza.  
10. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 

instalación e o material utilizado para a 
realización dos deportes colectivos, evitando 

riscos.  

2. Executa correctamente as habilidades motrices 
do fútbol sá: posicións básicas, desprazamentos 

, tiros a portería , pases, defensa, porteiro.  
11. Aplica en situacións de xogo facilitado 

(3x3,2x2) os fundamentos tácticos básicos do 

fútbol sá: área porteiro, espazo, marcaxe, 
desmarque.  

12. Identifica as orixes, historia e regulamento 
básico do fútbol sá.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
4. Procedimental (40%) 

 Realización dun xogo facilitado (diminución do 

número de participantes) no que os alumnos 
teñan que demostrar a adquisición das 

habilidades tácticas de xogo vistas na UD 

(recollido nunha plantilla de observación).  
 Realización dun circuíto de habilidades motrices 

básicas do fútbol sá como desprazamentos, pase, 

tiro a portería, no que o alumno demostre unha 
melloría respecto ao seu nivel inicial.  

 
 

5. Conceptual (30%) 

 Realización dun cuestionario tipo test no que o 

alumno amose que identifica as orixes, historia e 
regulamento básico do fútbol sá.   

 
6. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e actitudes 

de participación, respecto e comportamento cara 

ao material e ao resto da comunidade educativa. 
 Amosar actitudes de prevención de riscos  cara 

as actividades deportivas. 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

 
 

CAA 

CSIEE 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CL 

CAA 

 
CSC 

 



 

 

 

 
U.D. INICIACIÓN Ó BADMINTON 

 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Coñecer o badminton como deporte individual. 

 Aplicar e executar os diferentes xesto técnicos básicos  deste deporte en diversas situacións. 

 Coñecer o regulamento básico así como o material e as instalacións necesarias. 

 Resolver situacións de xogo en base ás novas adquisicións motrices. 

 Coñecer as posibilidades recreativas, de competición e educativas do bádminton. 

 Aplicar os coñecementos técnicos e tácticos na resolución de situacións de xogo real. 

 

CONTIDOS 
 

 Breve historia do bádminton. 

 Regulamento básico. 

 Realización de golpes e desprazamentos básicos (saque, lob, drive, clear, remate,…).  

 O agarre da raqueta e a posición básica. Diferentes empuñaduras. 

 Utilización dos xogos de asimilación para o dominio técnico dos xestos propios do 

bádminton. 

 Realización dos distintos elementos técnicos do deporte en secuencias lóxicas de golpeo e 

desprazamento. 
 Realizar actividades e xogos para diferenciar o xogo de individuais e os de dobres. 

 Valoración do deporte individual como actividade que permite o desenrolo da capacidade de 

superación e loita para a mellora persoal. 

 Participación no xogo con independencia do nivel adquirido, valorando a mellora indivcidual. 

 Aceptación das regras e mellora do espíritu de loita, valorando a victoria e aceptando a 

derrota. 
 Valorar o badminton como deporte individual e coñecer as súas posibilidades para ocupar o 

tempo de lecer. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Aplicar correctamente as técnicas do deporte en secuencias de xogo. 

 Aplicar correctamente tácticas básicas dos xogod de individual e dobles. 

 Coñecer o regulamento básico. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto  de discriminación. 

 Participar de forma activa na realización de actividades deste deporte mostrando unha 

actitude de tolerancia e deportividade, tanto no papel de participante como no de 

espectador. 
 

 

  



 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e 
indumentaria durante todas as sesións.  

2. Recoñece o regulamento, campo e 
material utilizado na competición de 

bádminton. Utilizalo de forma segura e 
adecuada 

3. Amosa tolerancia e deportividade tanto 

no papel de participante coma no de 
espectador/a, colaborando cos 

compañeiros e respectando as achegas 
das demais persoas.  

4. Analiza o papel que o bádminton teñen 

na sociedade actual e valora positivamente 
as vantaxes que o pode ter sendo utilizado 

como deporte recreativo para a mellora da 
saúde e como medio de utilizar o tempo 

de ocio. 

5. Aplica as técnicas e habilidades 

aprendidas as situacións do xogo.  

6. Describe e avalía a a realización dos 
movementos básicos tanto dos propios 

coma dos compañeiros  

7. Mellora o seu nivel de execución 

respecto ao nivel de partida, amosando 

actitudes de esforzo, autoesixencia e 
superación.  

 

 

 

 

1. Procedimental (40%) 
 Xogo 1x1 : Mediante unha folla de 

observación das habilidades motoras 

aprendidas cunha secuencia básica de 
golpeo 

  
 

2. Conceptual (30%) 

 Proba escrita na que o alumno terá que 

identificar os desplazamentos e golpes 
básicos, así como o regulamento básico e 

a historia deste deporte. 
 

3. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 
comportamento cara ao material e ao 

resto da comunidade educativa.  
(recollido nun diario de clase mediante 

positivos ou negativos)  
 Comprender o papel do bádminton como 

fenómeno social e cultural a as súas 

posibilidades como actividade de ocio. 

 
 

 

 

 
CAA 

CMCCT 
 

 
 

 

 
 

CMCCT 
CL 

CAA 

CSIEE 
 

 
 

 
CSC 

 



 

 

 

 
 U.D. XOGOS PREDEPORTIVOS CON IMPLEMENTOS 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Realizar actividades empregando diferentes implementos para mellorar as habilidades e o 

maexo de obxectos. 
 Mellorar a condición física a través destas actividades. 

 Practicar xogos, aplicando as regras e a técnica básica de manexo de implementos. 

 Valorar a utilización destes elementos para facer as actividades máis atractivas  e divertidas 

e ocupar así o tempo de lecer. 

 
 CONTIDOS 

 

 Xogos e actividades con diferentes raquetas. 

 Xogos e actividades con diferentes pás. 

 Xogos e actividades con sticks de goma. 

 Realización de combinacións de golpes e exercicios cos diferentes implementos. 

 Valoración dos xogos e deportes con implementos. 

 Aceptación das diferencias individuais e respecto ante a execución dos demáis. 

  

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Practicar, en situación reais de prácticas, xogos e deportes con implementos, aplicando as 

regras, a técnica e elaborar estratexias de ataque e defensa. 
 Participar nas actividades respectando as regras e normas establecidas e reponsabilizándose 

da adecuada utilización dos materiais e instalacións. 

 Mostrar unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto cando se adopta o papel de 

participante coma o de espectador. 

 
    INSTRUMENTOS 

 Conos, balóns, porterías, canastras e goma elástica, raquetas, pas, stisks de goma 

 
 

 

  



 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

  

15. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  
16. Amosa tolerancia e deportividade tanto 

no papel de participante coma no de 
espectador/a 

17. Respecta aos compañeiros dentro da 

labor de equipo con independencia do seu 
nivel de destreza.  

18. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 
instalación e o material utilizado para a 

realización do baloncesto, evitando riscos.  

19. Mellora a execución das habilidades 
motrices comúns aos deportes de equipo: 

pase, lanzamento, tiro, tendo en conta o 
nivel inicial amosado.  

20. Aplica en situacións de xogo facilitado os 
fundamentos tácticos básicos .  

21. Identifica de forma correcta a simboloxía 

deportiva dos deportes colectivos en 
distintos exemplos expostos nas sesións.  

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 

7. Procedimental (40%) 
 Obter unha mellora nas habilidades motrices 

mediante a execución dun circuíto test inicial e 

final.  
 Nunha situación de xogo facilitada demostrar 

una solvencia na execución de accións tácticas 

comúns aos deportes colectivos.  

 
8. Conceptual (30%) 

 Identificar os elementos básicos dos deportes de 

euquipo con balón. 
 Coñecer os conceptos básicos de pase, 

recepción, espacio libre, desmarcarse, marcar, 

zonas a conseguir, zonas prohibidas, zonas 

prohibidas temporarlmene o a certos xogadores. 
 

9. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e actitudes 

de participación, respecto e comportamento 

cara ao material e ao resto da comunidade 
educativa. 

 Amosar actitudes de prevención de riscos  cara 

as actividades deportivas. 

 

COMPETENCIAS 

 
 

CAA 
CSIEE 

CL 
 

 

 
 

CMCCT 
CL 

CAA 

 
 

CSC 
 



 

 

 

 
 U.D. COÑEZO O MEU CONCELLO. OS MAPAS E O SENDEIRISMO 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Recoñecer e valorar  sociais. 

 Valorar as actividades na natureza  para ocupar o noso tempo de lecer. 

 Participar en actividades na natureza no entorno próximo dos alumnos mellorando o 

coñecemento de zona e a súa historia 
 Realizar e coñecer cómo se fan acampadas e rutas de sendeirismo. 

 Orientarse no medio natural tanto con signos propios da natureza ( as estrelas, o musgo, 

marcas para os camiños de volta,...) como con elementos externos (a búxola, os mapas,...) 

 As actividades na natureza como medio para mellorar a nosa condición física e as nosas 

relacións. 
 

 CONTIDOS 

 
 Os mapas. Como leelos e interpretalos 

 Medidas de seguridade básicas na realización de acampadas e rutas de sendeirismo. 

 A tenda de campaña. Tipos. Como e onde montala. 

 A orientación como deporte. 

 Participación, con independencia do nivel acadado, en actividades de orientación. 

 Actitude de respeto co medio natural e autosuperación persoal 

 Valoración e aceptación das normas de seguridade e protección do medio natural. 

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as actividades de u.d. 

 Realizar unha ruta de sendeirismo, unha acampada ou unha carreira de orientación, coa 

finalidade de aprender a desenvolverse no medio natural, comprometéndose o seu coidado e 

conservación. 

 Aceptar as diferencias de habilidade, sen que sexan obsecto de discriminación por razóns de 

sexo, raza, capacidade física, etc. 
 

 INSTRUMENTOS 

 Brúxola, mapas 

 
 

     

  



 

 

 

 
 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 

4. Respecta os hábitos de aseo 
persoal e indumentaria adecuada 

durante as actividades recreativas no 

medio natural realizadas.   

5. Coñece e respectar  as normas 

básicas de comportamentos nos 
contornos naturais.   

6. Realizar de forma autónoma un 
sendeiro anotando nun mapa as 

sinais de rastrexo atopadas e a súa 

significación 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

4. Procedimental (40%) 
 Seguir de forma autónoma o 

sendeiro anotando todas as sinais 

atopadas durante o percorrido .  

  
 

5. Conceptual (30%) 
 Coñecer as sinais de rastrexo e 

reflectilas no mapa que utiliza o 

alumno na actividade de 
sendeirismo .    

 

 
6. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo 

persoal e actitudes de 
participación, respecto e 

comportamento cara ao material 

e ao resto da comunidade 
educativa.  (recollido nun diario 

de clase mediante positivos ou 
negativos)  

 
 

 

 

COMPETENCIAS 
 

CAA 
CSIEE 

 

 
 

 
 

CAA 
CMCCT 

CSIEE 

 
 

 
 

 

CSC 
 



 

 

 

 
U.D. APRENDO A RESPIRAR E COMO PONERME 

 

 
OBXECTIVOS 

 
 Coñecer e valorar os diferentes tipos de respiración. 

 Aplicar os coñecementos de relaxación e respiración na vida cotiá. 

 Coñecer e utilizar técnicas básicas de relaxación como medio para reducir desequilibrios e 

aliviar tensións producidas na vida cotiá e/ou na práctica físico-deportiva. 

 
CONTIDOS 

 

 Os tipos de respiración: abdominal, torácica, clavicular,… 

 Planificación de actividades de relaxación para a vida cotiá. 

 Toma de conciencia da importacia da  respiración.  

 Mobilidade Articular 

 Estiramentos 

 Tarefas e xogos 

 Aparello locomotor 

 Representación gráfica movemento corporal 

 Concepto. Fases. Tipos 

 Efectos sobre o corpo 

 Control postural 

 Hábitos posturales e actividade diaria e deportiva 

 Columna vertebral, ósos, articulacións, músculos e movementos 
 Desenvolvo muscular/equilibrio postural 

 Deportes e actividades físicas 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as actividades da u.d. 

 Utilizar as técnicas de relaxación para recobrar-lo equilibrio psico-físico e como preparación 

para o desenvolvemento doutras actividades. 

 Emprega-la respiración como técnicas que favorece o autocontrol. 

 Coñecer os osos, articulacións e músculos. 

 Adoptar posturas axeitadas na vida cotiá 

 

 

  



 

 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

Amosa tolerancia tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a nas 

actividades de expresión.  

 Respecta aos compañeiros dentro da 

labor de equipo con independencia do seu 

nivel de destreza.  

 Colaborar nas actividades gripais 

respectando as achegas dos demais a 

asumindo as responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos.  

 Utilizar as técnicas corporais básicas 

para realizar as actividades de respiración, 

combinando espazo, tempo e intensidade.  

 Por en práctica unha secuencia de 

movementos corporais axustados a posturas 

correctas.  

 Colaborar co grupo para a realización 

dunha batería de exercicios saudables para 

a respiración e a postura correctas 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Procedimental (40%) 

 Realización en pequeno grupo dunha 

batería de execicios saudables para á 
columna vertebral. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Conceptual (30%) 
 Coñecer os exercicios saudables e 

nocivos para a nosa postura, 

principalmente relacionados co ámbito 
escolar . 

 

 
 

 
 

 
 

Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 
comportamento cara ao material e ao 

resto da comunidade educativa. 
 Amosar actitudes de deshibición cara as 

actividades de expresión 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
CAA 

CSIEE 

CCECV 
CSC 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CCEC 
CMCCT 

CL 
CD 

CAA 
 

 

 
 

 
CSC 

CCEC 

 



 

 

 

U.D. AS CARREIRAS DE VELOCIDADE EN ATLETISMO 
 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer o atletismo como deporte individual. 

 Coñecer as diferentes modalidades dentro deste deporte. 

 Mellorar a técnica de carreira e aplicar as diferentes técnicas  de velocidade. 

 Realizar técnicas básicas de relevo 

 
CONTIDOS 

 
 Exercicios de asimilación e xogos para as carreiras de velocidade.  

 Exercicios de asimilación e xogos para os relevos. 

 Utilización de exercicios de asimilación para a marcha atlética. 

 Participación de forma activa nos diferentes xogos e actividades da unidade, aceptando as 

normas e antepoñéndoas ós resultados. 

 Valoración do atletismo como deporte básico para o desenrolo de calquera actividade 

posterior. 

 Aceptación das propias capacidades físicas e predisposición á mellora cun traballo 

adecuado. 
 Aceptación das diferencias individuais, valorando as victorias e as derrotas.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Aplicar correcta das técnicas de carreira e saltos. 

 Resolver problemas de decisión xurdidos na realización desta actividade utilizado 

habilidades específicas e avaliando o axuste da execución ó obxecto previsto. 
 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación por razón de 

sexo, raza, capacidade física,etc. 

 Participar de forma activa na realización de actividades atléticas, respectando as regras e 

normas establecidas e responsabilizándose da adecuada utilización dos materiais e 

entalacións. 
 Mostrar unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto cando se adopta o papel de 

participante coma o de espectado 

 

  



 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

13. Respecta os hábitos de aseo persoal e 
indumentaria durante todas as sesións.  

14. Amosa tolerancia tanto no papel de participante 
coma no de espectador/a nas actividades de 

expresión.  

15. Respecta aos compañeiros dentro da labor de 

equipo con independencia do seu nivel de destreza.  

16. Colaborar nas actividades gripais respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 

responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos.  

17. Utilizar as técnicas básicas das actividades 

atléticas de velocidade combinando espazo, tempo e 
intensidade.  

18. Realizar competicións similares ás realizadas en 
atletismo respetando os sistemas de saída e 

execución. 

 

 

1. Procedimental (40%) 

 Realizar o xesto técnico das diferentes 

modalidades atléticas de velocidade, 
técnica, cesión de testigo... 

 
2. Conceptual (30%) 

 Verbalizar nun cuestionario individual e 

oral as técnicas utilizadas  
 coñecer as diferentes modalidades 

atléticas de velocidade 

 

3. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 

comportamento cara ao material e ao 
resto da comunidade educativa. 

 

 

CAA 
CSIEE 

CCECV 
CSC 

 
 

 

 
 

 
 

 

CCEC 
CMCCT 

CL 
CAA 

 
 

 

 
 

 
CSC 

CCEC 

 



 

 

 

U.D. A HIXIENE INDIVIDUAL E COLECTIVA 
 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer os conceptos de hixiene individual e colectiva 

 Coñecer os hábitos de hixiene tanto na vida cotiá como na práctica de actividade deportiva. 

 Mellorar o nivel de aseo despois das clases de E.F.  

 Recoñecer a importancia da hixiene na mellora da calidade de vida. 

 
CONTIDOS 

 
 Cocepto de hixiene individual e colectiva. 

 Adqusición de habitos hixienicos no uso das instalacións deportivas. 

 Aplicación de normas de seguridade no uso das instalacións deportivas. 

 Valoración dos efectos positivos que a actividade física e os hábitos teñen sobre a condición 

física e a saúde. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Analizar os efector da hixiene na calidade de vida 

 Aplicar nas clases de E.F. os contidos desta unidade. 

 

 

 

  



 

 

 

U.D. FUNDAMENTOS BÁSICOS DOS DEPORTES COLECTIVOS.  O BALONMÁN I 
 

 

OBXECTIVOS 
 Coñecer vos elementos constituíntes dá lóxica interna dous deportes de equipo e a 

relación existente entre eles. 

 Identificar vos principios básicos de ataque e defensa. 

 Saber organizar, xunto cos compañeiros, un partido de balonmán respectando as 

regras básicas do xogo e amosando actitudes de tolerancia cara os demáis 
participantes. 

 Resolver situacións problema tanto non ataque como na defensa empregando a 

defensa individual nominal como modalidade defensiva. 
 Valorar as actividades físicas e deportivas como medio de socialización do grupo, onde 

se desenvolvan actitudes de tolerancia, colaboración e respecto mutuo por riba dá 

procura desmedida dá competitividade e do rendimento individual. 

 
CONTIDOS 

 
 Ou móbil como elemento dá acción do xogo. 

 A ocupación racional do espazo. 

 A estrutura temporal nos deportes colectivos: as fases do xogo: ataque e 

 defensa. 

 Os principios básicos do ataque: Conservar ou balón, Progresar cara a 

 portería contraria, Marcar gol. 

 Os principios básicos defensivos: Recupera-o balón, Impedi-a progresión do 

 balón. Impedir ou gol. 

 Compañeiros e adversarios: diferentes roles de xogo. 

 Iniciación ao balonmán: Ou regulamento básico como punto de partida. 

 Unha maneira de coñecer ou balonmán: ou minibalonmán. 

 Intencións básicas defensivas e ofensivas. 

 Introdución aos sistemas de xogo como forma de organización do equipo: 

 Presistemas ou organizacións básicas do xogo: defensa individual nominal. 

 Experimentación de forma conxunta cos compañeiros dás diferentes posibilidades que 

ofrece ou control e manexo do móbil neste tipo de deportes. 

 Ocupación racional do espazo de xogo: anchura, profundidade e densidade. 

 Aplicación práctica dous diferentes xogos e formas xogadas para identifica as fases de 

xogo e vos seus principios básicos. 
 Interpretación dás regras básicas do balonmán a partires dá propia práctica dá 

arbitraxe. 

 Procura de solucións motrices propias a diferentes problemas prantexados en 

situacións facilitadas de práctica ( minibalonman). 

- Identificación experimentación dás accións motrices propias dúas posto 
específicos do balonmán de maneira global 

- Consolidación dás intencións tácticas para cada situación. 
- Aplicación práctica dá defensa individual nominal e dás formas de superala. 

- Participación desinhibida dos alumnos nas diferentes situacións propostas. 
- Aceptación dás limitacións propias e as dúas compañeiros na posta na 

 

 
 

 

  



 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

  

22. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  
23. Amosa tolerancia e deportividade tanto 

no papel de participante coma no de 
espectador/a 

24. Respecta aos compañeiros dentro da 

labor de equipo con independencia do seu 
nivel de destreza.  

25. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 
instalación e o material utilizado para a 

realización do balonmano, evitando riscos.  

26. Mellora a execución das habilidades 
motrices comúns ao balonmano: pase, 

lanzamento, tiro, tendo en conta o nivel 
inicial amosado.  

27. Aplica en situacións de xogo facilitado os 
fundamentos tácticos básicos do balonmano.  

28. Identifica de forma correcta a simboloxía 

deportiva dos deportes colectivos en 
distintos exemplos expostos nas sesións.  

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 

10. Procedimental (40%) 
 Obter unha mellora nas habilidades motrices 

mediante a execución dun circuíto test inicial e 

final.  
 Nunha situación de xogo facilitada demostrar 

una solvencia na execución de accións tácticas 

comúns aos deportes colectivos.  

 
11. Conceptual (30%) 

 Identificar o regulamento básico do balonmano. 

 Coñecer a historia básica do balonmano. 

 
12. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e actitudes 

de participación, respecto e comportamento 
cara ao material e ao resto da comunidade 

educativa. 

 Amosar actitudes de prevención de riscos  cara 

as actividades deportivas. 
 

COMPETENCIAS 

 
 

CAA 
CSIEE 

CL 
 

 

 
CMCCT 

CL 
CAA 

 

 
CSC 

 



 

 

 

 
 U.D. BAILES POPULARES AUTÓCTONOS E DOUTROS LUGARES 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Recoñecer e valorar  as actividades de danza como riqueza social e cultural. 

 Valorar as actividades de danza e bailes  para ocupar o noso tempo de lecer. 

 Participar en actividades de  baile. 

 Realizar e coñecer as danzas básicas de zona. 

 Valorar as actividades de danza para mellorar a condición física. 

 Practicar actividades expresivas sinxelas en pequenos grupos ou individual, dándolle un 

matíz expresivo e adaptando, se é o caso, a execución á dos compañeiros. 
 

 
 CONTIDOS 

 

 A muñeira e outras danzas da comunidade autónoma 

 Coreografías simples con ritmos populares. 

 Danzas doutras comunidades: a jota, a sardana, sevillanas. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma axeitada as actividades de u.d. 

 Practicar actividades de expresivas sinxelas en pequenas grupos ou individual dándolles un 

matíz expresivo. 
 Mostrar unha actitude deshinibida e de tolerancia, tanto no papel de executor como de 

espectador. 

 

 INSTRUMENTOS 

 Equipo de música, CDs 

 
 

 

  



 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

Amosa tolerancia tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a 

nas actividades de expresión.  

Respecta aos compañeiros dentro da 

labor de equipo con independencia do 
seu nivel de destreza.  

Colaborar nas actividades gripais 
respectando as achegas dos demais a 

asumindo as responsabilidades para a 

consecución dos obxectivos.  

Utilizar as técnicas corporais básicas 

para realizar as actividades de 
expresión, combinando espazo, 

ritmo,tempo e intensidade.  

Por en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un 

ritmo.  

Colaborar co grupo para a realización 

dunha danza ou baile popular 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 
 

Procedimental (40%) 

 Realización en pequeno grupo 

dunha danza popular ou recreativa 
das vistas nas clases ou outra 

elixida por eles mesmo.  
 Realizar a representación dunha 

pequena historia (3-4 minutos) por 

grupos pequenos (6-8 persoas) 
utilizando técnicas de mimo, danza, 

utilizando a música como base 

rítmica e na que os alumnos 
axusten os seus movementos a 

distintas situacións de espazo, 
tempo e intensidade.  

 

Conceptual (30%) 
 Coñecer as danzas e bailes 

populares  do contorno próximo ou 

do lugar de procedencia de cada 
un dos alumnos de grupo clase 

mediante a exposición dun traballo 
individual no que se recolla a 

ubicación, historia, música e pasos 

dunha danza que pode ser do 
contorno próximo ou do lugar de 

procedencia do alumno/a.  
 

4. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo 

persoal e actitudes de 
participación, respecto e 

comportamento cara ao material e 
ao resto da comunidade educativa. 

 Amosar actitudes de deshibición 

cara as actividades de expresión 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
CAA 

CSIEE 

CCECV 
CSC 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CCEC 

CMCCT 
CL 

CD 
CAA 

 

 
 

 
 

CSC 

CCEC 
 



 

 

 
 

3º ESO 

 
 

 

 
 U.D. MELLORO A  MIÑA CONDICIÓN FÍSICA. RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer o concepto de educación física, cualidades físicas básicas, resistencia, flexibilidade, 

acondiciónamento físico, ... 

 Coñecer os conceptos de flexibilidade e resistencia como integrantes das cualidades físicas básicas. 

 Coñecer os conceptos de frecuencia cardíaca e frecuencia  respiratoria. 

 Desenrolar as cualidades físicas básicas segundo o sexo e estado evolutivo do alumno. 

 Valorar os efectos beneficiosos di traballo de condición física sobre a saude e a calidade de vida. 

 Realizar e valorar a importancia do quencemento dentro da práctica deportiva. 

 Realizar un traballo de flexibilidade e resistencia adecuado o estado de desenrolo do alumno. 

 
 

 CONTIDOS 
 

 Concepto de E.F., cualidades físicas básicas, o quencemento, resisitencia, flexibilidade, deporte. 

 Relación do aparato locomotor coa realización de actividade fílsica. 

 Localización dos  principais compoñentes do aparato locomotor: músculos e osos. 

 Realizar traballos de resistencia e flexibilidade. 

 Aplicación de diferentes métodos  de traballo destas duas cualidades: método continuo, actividades 

lúdicas, circuitos, stretching,... 
 Utililzación da frecuencia cardíaca para detectar o nivel de condición física individual de cada alumno. 

 Realización dun quecemento de forma autónoma adecuándoo a unha actividade física posterior. 

 Coñecemento e aceptación de propio corpo e as súas posibilidades. 

 Concienciación da necesidade de actividade física para o mantementro e mellora da saúde e a 

calidade de vida. 

 Aceptación das propias capacidades, asumiendo as diferencias individuais. 

 Mellora do espíritu de loita e consecución de metas. 

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as actividades da u.d. 

 Elaborar autónomamente quecementos xerais. 

 Incrementar-las capacidades físicas de resistencia e flexibilidade respecto a sí mesmo e ó contorno de 

referencia e tendo en conta sotre todo a súa superación persoal. 

 Utiliza-las variacións de f.c. e f.r. como indicadores da intensidade do esforzo. 

 Analiza-los efectos duradeiros, que son beneficiosos para a saúde, do traballo de resistencia aeróbica 

e de flexibilidade. 
 Acepta-las diferencias de habilidade, ser que sexan obxecto de discriminación. 

 

    INSTRUMENTOS 

 Conos, cronómetro, colchonetas, espaldeiras 

 
 

  



 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

Respecta os hábitos de aseo persoal e indumentaria 
durante todas as sesións.  

Controla  as actividades físicas das distintas fases da 

sesión utilizando os parámetros de control (intensidade, 
volume, densidade)  

Identifica no contorno do alumno os principios de 
alimentación saudable para a realización de actividade 

física, os hábitos que inflúen positivamente na mellora 
da saúde e como poden ser modificados.  

Identificar os riscos que unha actividade pode supor.  

Adopta medidas preventivas e de seguridade propias 
das actividades desenvolvidas nos distintos contornos 

habituais.   
Utiliza as TICs para elaborar o documento no que se 

recolla un plan básico de adestramento no que se 

recollan os resultados dos test (inicial e final) os 
métodos de adestramento utilizados, as posibles 

adaptacións logradas nos organismos corporais así 
como unha valoración da condición física e a súa 

evolución durante a UD.  
Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía 

a os distintos tipos de actividade realizada e a influenza 

do adestramento e a alimentación.  
Adapta a intensidade do esforzo co control da 

frecuencia cardíaca.  
Participa activamente no traballo para a mellora das 

capacidades de resistencia, flexibilidade e forza xeral 

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

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

acadado. 

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

posibilidades. 
Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica 

das actividades físicas como medio de prevención de 
lesións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1. Procedimental (40%) 

 Obter unha mellora nas cualidades 

físicas traballadas segundo o nivel 
inicial e  presentar os resultados 

individuais e as melloras acadadas 

así como as conclusións dos test.  
 Realizar unha carreira continua de 

20 minutos a ritmo individual sen 

paradas. 
 Aplicar correctamente os 

parámetros de control da actividade 

no plan individualizado   
 

2. Conceptual (30%) 

 Presentación dun plan 

individualizado (co formato elixido 
polo alumno) no que expoña un 

plan básico de adestramento 
dunha cualidade física das 

traballadas, analizando os 

resultados dos test, identificando 
os métodos de adestramento 

utilizados, as adaptacións 
producidas e valorando a 

evolución durante a Unidade 
didáctica.  

 

 
3. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo 

persoal e actitudes de 
participación, respecto e 

comportamento cara ao material e 

ao resto da comunidade educativa.  
 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
CAA 

CSIEE 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CMCCT 
CL 

CD 
CAA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CSC 



 

 

 
 

 

 U.D.  INICIACIÓN Ó VOLEI I 

 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Coñecer o volei como deporte colectivo. 

 Coñecer as variantes deste deporte: minivolei, volei-praia. 

 Aplicar e executar os diferentes xestos técnicos do xogo do volei. 

 Coñecer o regulamento básico, o material e as instalacións necesarias. 

 Resolver situacions de xogo en base ás novas adquisicións motrices rela cionadas co volei. 

 Coñecer e aplicar as posibilidades recreativas, de competición e educativas. 

 

 CONTIDOS 
 

 Breve historia do volei. 

 Regulamento básico. 

 Volei-praia e minivolei. Variacións con respecto o deporte federado. 

 Técnicas básicas do volei: toque de dedos, de antebrazos, colocacións, saque en mano 

baixa e desprazamentos. 

 Realización dos distintos elementos técnicos. 

 Utilización dos xogos de asimilación para o dominio destes xestos. 

 Secuencias lóxicas de xogo en base á secuencia de saque, recepción e colocación. 

 Apllicación das adquisiciones técnicas en situacións de xogo facilitado e reducido: 2x2, 

3x3,... 
 Aplicación das adquisiciones técnicas en sitaucións de xogo real. 

 Participación no xogo con independencia do nivel adquirido valorando a mellora 

individual,aceptando as normas e asumindo as funcións individuais. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma axeitada as diferentes actividades da u.d. 

 Coñecer o regulamento. 

 Resolver problemas de decisión xurdidos na realización desta actividade utilizado habilidades 

específicas e avaliando o axuste da execución ó obxectivo previsto. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación por razón de 

sexo, raza, capacidade física,etc. 
 Coordina-las accións propias coas do equipo, participando de forma cooperativa, mostrando 

unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto sexa no papel de  participante como de 

espectador. 
 

    INSTRUMENTOS 
 Conos, balóns, petos e goma elástica, 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

2. Amosa tolerancia e deportividade tanto 

no papel de participante coma no de 

espectador/a 

3. Respecta aos compañeiros dentro da 

labor de equipo con independencia do 
seu nivel de destreza.  

4. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 
instalación e o material utilizado para a 

realización dos deportes colectivos, 

evitando riscos.  

1. Executa correctamente as habilidades 

motrices do voleibol: posicións básicas,  
toque de dedos e man baixa, saque, 

bloqueo e remate. Identifica os 

estímulos relevantes para a toma de 
decisión correcta (dirección do saque, 

colocación dos contrarios, ocupación do 
espazo)  

5. Aplica e adapta en situacións de xogo 
facilitado (3x3,) os fundamentos técnico-

tácticos básicos do voleibol segundo os 

estímulos relevantes para conseguir 
vantaxe no xogo: colocación na 

recepción, orientación dos toques, 
intención táctica no saque.  

6. Identifica as orixes, historia e 

regulamento básico do voleibol.   

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1. Procedimental (40%) 

 Realización dun xogo facilitado (diminución do 

número de participantes) no que os alumnos 
teñan que demostrar a utilización adecuada 

das habilidades técnico- tácticas de xogo en 

función dos estímulos (recollido nunha plantilla 
de observación). 

 Realización dun circuíto de habilidades 

motrices básicas do voleibol como posición 
básica, toque de dedos, saque, toque de 

mano baixa, no que o alumno demostre unha 
melloría respecto ao seu nivel inicial e 

verbalice as execucións e os problemas o 

deficiencias da mesma (na execución dun 
compañeiro 

 
2. Conceptual (30%) 

 Realización dun cuestionario tipo test no que o 

alumno amose que identifica as orixes, historia 

e regulamento básico do voleibol.   
 

3. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 

comportamento cara ao material e ao resto da 
comunidade educativa. 

 Amosar actitudes de prevención de riscos  

cara as actividades deportivas. 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 

CAA 

CSIEE 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CL 

CAA 

 
 

 
CSC 

 



 

 

 
 

 

 U.D. INICIACIÓN Ó PATINAXE 

 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Realizar actividades empregando os patíns para mellorar a habilidade de equilibrio. 

 Mellorar a condición física a través desta actividade. 

 Practicar xogos e a técnica básica para o manexo dos patíns. 

 Practicar xogos e a técnica básica para o manexo dos patíns com implementos. 

 

 
 

 CONTIDOS 

 
 Xogos e actividades cos patíns. 

 Xogos e actividades cos patíns e os sticks de goma. 

 Realización de combinacións de exercicios de deslizamento e equilibrio. 

 Realización de combinaciósn de exercicios de deslizamento e equilibrio con implementos. 

 Utilización de xogos de asimilación para o dominio técnico. 

 Realización dos distintos elementos técnicos. 

 Valoración deste deporte como medio de autosuperación e disposición favorable ó 

autocontrol. 

 Coñecer as  posibilidades do patinaxe para ocupar o tempo de lecer. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d, aplicando  a técnica e elaborar 

 Participar nas actividades respectando as regras e normas establecidas e 
reponsabilizándose da adecuada utilización dos materiais e instalacións. 

 Mostrar unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto cando se adopta o papel de 
participante coma o de espectador. 

 

 
INSTRUMENTOS 

 
 Patíns, balóns, sticks, raquetas e petos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

7. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

8. Amosa tolerancia e deportividade tanto 

no papel de participante coma no de 

espectador/a 

9. Respecta aos compañeiros dentro da 

labor de equipo con independencia do 
seu nivel de destreza.  

10. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 
instalación e o material utilizado para a 

realización da actividade evitando riscos. 

2. Executa correctamente as habilidades 
motrices do patinaxe básico: cara 

adiante, cara atras, frenada, xiros, 
ocupación do espazo) 

11. Aplicar as técnicas básicas para 

realizar composicións individuáis e de 
equipo.  

12. Identifica as orixes, historia e 
regulamento básico do patinaxe nas súas 

diferentes modalidades.   

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
4. Procedimental (40%) 

 Realización dunha coreografía básica, tanto 

individual como colectiva. 
 Realización dun circuíto de habilidades 

motrices básicas do patinaxe. 

 
5. Conceptual (30%) 

 Realización dun cuestionario tipo test no que o 

alumno amose que identifica as orixes, historia 

e regulamento básico do patinaxe.   
 

6. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 

comportamento cara ao material e ao resto da 

comunidade educativa. 
 Amosar actitudes de prevención de riscos  

cara as actividades deportivas. 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 

CAA 

CSIEE 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CL 

CAA 

 
 

 
CSC 

 



 

 

 

 
 U.D. ACTIVIDADES XIMNÁSTICAS II 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Ampliar as posibilidades motrices do alumno. 

 Fixar as habilidades básicas: marcha, xiros,... 

 Realizar exercicios nos diferentes eixes e planos de movemento. 

 Adquirir habilidades que permitan ó alumno te un maior dominio do seu corpo é o espacio. 

 Coñecer as capacidade coordinativas e a súa relación coa actividade física. 

 Coñecer a ximnasia como deporte individual, as súas modalidades e o material empregado 

nelas. 
 Desenrolar as sensacións propioceptivas que permiten ó alumno coñecer mellor o seu corpo 

e as súas posibilidades de movemento. 

 Executar diferentes xestos técnicos básicos. 

 
 

 CONTIDOS 

 
 Breve historia das ximnasias. 

 Consolidación e dominio das habilidade motrices básicas. 

 Utililzación de exercicios para o traballo das cualidades coordinativas: equilibrio (base de 

sustentación, centro de gravidade, tipos), axilidade, coordinación (xeral, específica,...) 

 Adaptación e combinación de movementos a diferentes ritmos musicais. 

 Volteos e saltos con e sin material. 

 Coñecemento das posibilidade de movemento do corpo e mellora da autoestima e o 

autocontrol. 
 Superación dos medos na actuación e exhibición das propias habilidades en publico, 

recoñecendo o traballo persoal e o dos compañeiros. 

 Realización dos distintos elementos técnicos. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as diferentes actividades da u.d. 

 Coordina-las accións tanto individuais como colectivas nos diferentes planos e eixes. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto  de discriminación. 

 Controlar o corpo en diferentes situacións de equililbrio. 

 Demostrar a combinación de elementos ximnásticos como actividades expresivas, 

adecuando ós movementos ó ritmo da música e ós compañeiros. 

 Resolver problemas de decisión xurdidos na realización desta actividade utilizando 

habilidades específicas e avaliando o axuste da execución ó obxectivo previsto. 
 

    INSTRUMENTOS 
 Conos, balóns, colchonetas, plinto, cordas 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

19. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

20. Amosa tolerancia tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a nas 

actividades de expresión.  

21. Respecta aos compañeiros dentro da labor 

de equipo con independencia do seu nivel de 
destreza.  

22. Colaborar nas actividades gripais 
respectando as achegas dos demais a 

asumindo as responsabilidades para a 

consecución dos obxectivos.  

23. Utilizar as técnicas corporais básicas das 

actividades ximnásticas, acrosport, danza ou 
outras para realizar as actividades de 

expresión, combinando espazo, tempo e 

intensidade.  

24. Crear en pequeno grupo una composición 

musicada orixinal en pequeno grupo 
baseándose en técnicas básicas de 

actividades ximnásticas, acrosport , danzas e 
outras.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Procedimental (40%) 

 Crear en pequeno grupo una composición 

musicada orixinal en pequeno grupo 
baseándose en técnicas básicas de 

actividades ximnásticas, acrosport , danzas e 

outras. Tera que ter una base musicada e 
respectar criterios de orixinalidad, estrutura e 

ritmo e realización correcta das técnicas 
utilizadas.  

 
Conceptual (30%) 

 Verbalizar nun cuestionario individual e oral 

as técnicas utilizadas e os procedementos de 

seguridade utilizados na composición 
realizada 

 
Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 

comportamento cara ao material e ao resto 
da comunidade educativa. 

 Amosar actitudes de deshibición cara as 

actividades de expresión 

COMPETENCIAS CLAVES 
CAA 

CSIEE 
CCECV 

CSC 

 
 

 
 

 
 

CCEC 

CMCCT 
CL 

CAA 
 

 

 
 

 
 

 
CSC 

CCEC 

 



 

 
 

 
U.D. CABULLERÍA 

 
 

 OBXETIVOS DIDÁCTICOS 

 
* Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de deportividade na 

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

 

 CONTIDOS 
 

 * Recoñecemento das actividades na natureza como actividades para a mellora da condición 
física e a recreación. 

 
* Aplicación da cabullería a construcións e montaxes básicas características das actividades no 

medio natural. 

 
* Aceptación das normas de seguridade e protección na realización de actividades de orientación e 

no paso de construcións e montaxes de madeira e/ou corda, propias do medio natural. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
* Completar unha actividade de orientación, preferentemente no medio natural, coa axuda dun 

mapa, resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito itinerario, coñecendo e aplicando as 
normas de seguridade propias das actividades na natureza e amosando unha actitude de respecto 

cara ao medio. 
 

Preténdese comprobar a capacidade do alumnado para completar unha actividade na cal se deberá 

orientar coa axuda dun mapa e/ou outros métodos de orientación. Neste criterio tamén se valorará 
a capacidade para resolver pequenos problemas técnicos asociados aos contidos traballados, como o 

atender as medidas de seguridade en relación coa roupa e calzado axeitado, a hidratación, o uso de 
mapas, etc. Cada centro elixirá o espazo para realizar a actividade en función das súas instalacións e 

o seu contorno, priorizando o feito de levar a cabo esta actividade nun contorno natural. 

 
  INSTRUMENTOS 

 
* Cordas, taxoiras. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  



 

 

 

 U.D. INICIACIÓN O BALONCESTO II 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Coñecer o baloncesto como deporte colectivo. 

 Aplicar e executar diferentes xestos técnicos no xogo do baloncesto: o pase, o bote, os 

desprazamentos con e sen balón, o tiro a canasta,... 

 Coñecer  o regulamento básico  do deporte así como o material e as instalacións 

necesarias. 

 Coñecer as diferentes variantes e adapatacións deste deporte: 3x3. 

 Resolver siltacións de xogo en base ás nnovas adquisicións motrices. 

 Coñecer as posibilidades recreativas, educativas e de competición. 

 Realizar actividades en grupo relacionadas con este deporte. 

 
 

 CONTIDOS 

 
 Breve historia do deporte. 

 Regulamento básico. 

 Realización de actividades relacionadas coa técnica básica: o bote, o pase, o tiro a canasta, 

a marcaxe individual. 

 Coñecemento dos distintos postos dos xogadores. 

 Participación no xogo con independencia do nivel adquirido, valorando a mellora individual, 

acatando as normas e asumindo as funcións individuais. 

 Realización de xogos e exercicios de combinacións de xogadas adaptadas ós compañeiros e 
os novos xestos técnicos. 

 Aplicación das adquisicións técnicas en situacións de xogo facilitadas. 

 Aplicación das adquisicións técnicas en situacións de xogo real. 

 Valoración da participación e organización de actividades con elementos técnicos. 

 Valoración da mellora da propia condición física a través do baloncesto. 

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Aplicación correcta das técnicas básicas de manexo do balón. 

 Coñecer o regulamento 

 Resolver problemas de decisión xurdidos na realización desta actividade utilizado habilidades 

específicas e avaliando o axuste da execución ó obxecto previsto. 
 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación por razón de 

sexo, raza, capacidade física,etc. 

 Coordina-las accións propias coas do equipo, participando de forma cooperativa, mostrando 

unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto sexa no papel de  participante como de 

espectador. 
 

    INSTRUMENTOS 
1 Conos, balóns, canastras, petos, aros… 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

13. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

14. Amosa tolerancia e deportividade tanto no 

papel de participante coma no de espectador/a 

15. Respecta aos compañeiros dentro da labor 
de equipo con independencia do seu nivel de 

destreza.  

16. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 

instalación e o material utilizado para a 
realización dos deportes colectivos, evitando 

riscos.  

3. Executa correctamente as habilidades 
motrices do baloncesto: posicións básicas, 

dribling, tiro, entrada a canasta, pase. 
Identifica os estímulos relevantes para a toma 

de decisión correcta (dirección dos tiros e 

pases, colocación dos contrarios, ocupación do 
espazo)  

17. Aplica e adapta en situacións de xogo 
facilitado (3x3,) os fundamentos técnico-

tácticos básicos do baloncesto segundo os 
estímulos relevantes para conseguir vantaxe no 

xogo: colocación no campo intención de tiro, 

selección do pase.  

18. Identifica as orixes, historia e regulamento 

básico do baloncesto.   

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
7. Procedimental (40%) 

 Realización dun xogo facilitado 

(diminución do número de 
participantes) no que os alumnos teñan 

que demostrar a utilización adecuada 

das habilidades técnico- tácticas de 
xogo en función dos estímulos (recollido 

nunha plantilla de observación). 
 Realización dun circuíto de habilidades 

motrices básicas do baloncesto como 

posición básica,, no que o alumno 
demostre unha melloría respecto ao seu 

nivel inicial e verbalice as execucións e 

os problemas o deficiencias da mesma 
(na execución dun compañeiro 

 
8. Conceptual (30%) 

 Realización dun cuestionario tipo test no 

que o alumno amose que identifica as 

orixes, historia e regulamento básico do 
baloncesto.   

 
9. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 
comportamento cara ao material e ao 

resto da comunidade educativa. 

 Amosar actitudes de prevención de 

riscos  cara as actividades deportivas. 
 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 

CAA 

CSIEE 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CL 

CAA 

 
 

 
 

 

CSC 
 



 

 
 

  

 
 XOGOS TRADICIONAIS 
 

 
 OBXETIVOS DIDÁCTICOS. 
 

Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

Pretende avaliar o coñecemento e valoración dos xogos e deportes tradicionais 

practicados, así como as capacidades de coordinación nas habilidades específicas 

requiridas. Tamén se valorará a realización por parte do alumnado dunha autoavaliación 

axustada ao seu nivel de execución. 

 

 
 

 CONTIDOS 
 
* Práctica de actividades e xogos para a progresión nun deporte individual. 

* Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

* Tolerancia e deportividade na práctica deportiva e na consecución de resultados. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

Búscase avaliar o coñecemento e a valoración dos xogos e deportes tradicionais 

practicados, así como as capacidades coordinativas nas habilidades específicas requiridas. 

Tamén se valorará a realización por parte do alumnado dunha autoavaliación axustada ao 

seu nivel de execución. 

 

  INSTRUMENTOS 
 

Picas, carabullos, cordas… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 U.D. ACTIVIDADES NA NATUREZA. SENDEIRISMO E ORIENTACIÓN 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Recoñecer e valorar  as actividades na natureza como medio para mellorar a nosa condición física e as nosas 

relacións sociais. 
 Valorar as actividades na natureza  para ocupar o noso tempo de lecer. 

 Participar en actividades na natureza no entorno próximo dos alumnos mellorando o coñecemento de zona e a súa 

historia 

 Realizar e coñecer cómo se fan acampadas e rutas de sendeirismo. 

 Orientarse no medio natural tanto con signos propios da natureza ( as estrelas, o musgo, marcas para os camiños 

de volta,...) como con elementos externos (a búxola, os mapas,...) 
 

 

 CONTIDOS 
 

 Os mapas. Como leelos e interpretalos 

 Medidas de seguridade básicas na realización de acampadas e rutas de sendeirismo. 

 A tenda de campaña. Tipos. Como e onde montala. 

 A orientación como deporte. 

 Participación, con independencia do nivel acadado, en actividades de orientación. 

 Actitude de respeto co medio natural e autosuperación persoal 

 Valoración e aceptación das normas de seguridade e protección do medio natural. 

 Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportiva sobre o medio natural. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as actividades de u.d. 

 Realizar unha ruta de sendeirismo, unha acampada ou unha carreira de orientación, coa finalidade de aprender a 

desenvolverse no medio natural, comprometéndose o seu coidado e conservación. 

 Aceptar as diferencias de habilidade, sen que sexan obsecto de discriminación por razóns de sexo, raza, capacidade 

física, etc. 
 Comportarse respetuosamente co medio natural, planificar e utiliza-las técnicas adecuadas no desenvolvemento de 

actividades físicas na natureza. 

 
    INSTRUMENTOS 

 Mapas e brúxola 

 

 
 

  



 

 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

5. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria adecuada durante as 
actividades recreativas no medio natural 

realizadas.   

6. Coñece e respectar  as normas básicas 
de comportamentos nos contornos 

naturais.   

7. Realizar de forma autónoma unha 

actividades de orientación nun contorno 
natural próximo utilizando un mapa da 

zona e identificando a ruta e aqueles 

aspectos de orientación natural que 
existen.   

8. Coñecer e comprender un mapa, 
identificar os distintos tipos e identificar 

percorridos realizados.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
Procedimental (40%) 

 Realizar de forma autónoma unha 

actividades de orientación nun contorno 
natural próximo utilizando un mapa da 

zona e identificando a ruta e aqueles 

aspectos de orientación natural que 
existen .  

  
 

Conceptual (30%) 
 Recoñecer nun mapa dun contorno 

próximo os elementos que o conforman, 

o tipo de mapa e identificar un percorrido 

.    
 

 
Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 

comportamento cara ao material e ao 
resto da comunidade educativa.  

(recollido nun diario de clase mediante 
positivos ou negativos)  

 
 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

CAA 
CSIEE 

 

 
 

 
 

CAA 
CMCCT 

CSIEE 

 
 

 
CSC 

 



 

 

 

 

 

U.D. INICIACIÓN Ó ATLETISMO. OS LANZAMENTOS 
 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer o atletismo como deporte individual. 

 Coñecer as diferentes modalidades dentro deste deporte. 

 Mellorar a técnica de carreira e aplicar as diferentes técnicas segundo sexa resistencia ou 

velocidade. 
 Realizar técnicas básicas de lanzamento de peso e xabalina. 

 

CONTIDOS 
 

 Breve historia deste deporte. 

 Os lanzamentos 

 Utilización de exercicios de asimilación para a carreira e a marcha atlética. 

 Utilización de exercicios de asimilación para os lanzamentos. 

 Valoración do atletismo como deporte básico para o desenrolo de calquera actividade 

posterior. 

 Aceptación das propias capacidades físicas e predisposición á mellora cun traballo 

adecuado. 
 Aceptación das diferencias individuais, valorando as victorias e as derrotas.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Coñecer aspectos básicos do regulamento. 

 Aplicar correcta das técnicas de carreira e lanzamentos. 

 Resolver problemas de decisión xurdidos na realización desta actividade utilizado 

habilidades específicas e avaliando o axuste da execución ó obxecto previsto. 
 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación por razón de 

sexo, raza, capacidade física, etc. 

 Realizar adecuadamento os xesto técnicos das modalidades atléticas da unidade 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

8. Respecta os hábitos de aseo persoal e 
indumentaria durante todas as sesións.  

9. Recoñece o regulamento, campo e 
material utilizado na competición de 

bádminton. Utilizalo de forma segura e 
adecuada 

10. Amosa tolerancia e deportividade tanto 

no papel de participante coma no de 
espectador/a, colaborando cos 

compañeiros e respectando as achegas 
das demais persoas.  

11. Analiza o papel que o atletismo e os 

lanzamentos teñen na sociedade actual e 
valora positivamente as vantaxes que o 

pode ter sendo utilizado como deporte 
recreativo para a mellora da saúde e como 

medio de utilizar o tempo de ocio. 

12. Aplica as técnicas e habilidades 

aprendidas as situacións do xogo.  

13. Describe e avalía a a realización dos 
movementos tanto dos propios coma dos 

compañeiros principalmente do 
lanzamento de peso 

14. Mellora o seu nivel de execución 

respecto ao nivel de partida, amosando 
actitudes de esforzo, autoesixencia e 

superación.  

 

 

 

 

4. Procedimental (40%) 
 Xogo 1x1 : Mediante unha folla de 

observación das habilidades motoras 

aprendidas e toma de marcas no 
lanzamento de peso. 

  
 

5. Conceptual (30%) 

 Proba escrita na que o alumno terá que 

identificar os catro lanzamentos  e 
explicar as habilidades aprendidas e a 

súa progresión de aprendizaxe.  
 

6. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 
comportamento cara ao material e ao 

resto da comunidade educativa.  
(recollido nun diario de clase mediante 

positivos ou negativos)  
 Comprender o papel do atletismo e os 

lanzamentos como fenómeno social e 

cultural a as súas posibilidades como 

actividade de ocio. 
 

 
 

 

 
CAA 

CMCCT 
 

 
 

 

 
 

CMCCT 
CL 

CAA 

CSIEE 
 

 
 

 
CSC 

 



 

 

 
 

 

U.D. NUTRICIÓN 
 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer os aspectos básicos da nitrición humana. 

 Coñecer os nutrientes esenciais, a súas funcións e características, así como outros 

elementos como sales minerais, vitaminas,… 
 Aplicar os coñecementos de nutrición para a confección de dietas equilibradas. 

 Crear hábitos alimenticios correctos.  

 Coñecer e evitar alteracións da alimentación. Anorexia e bulimia. 

 Coñecer e evitar aqueles elementos nocivos da dieta, tabaquismo, alcoholismo,… 

 Coñecer diferentes formas de alimentación, facendo fincapé na alimentación dos diferentes 

deportistas.  

 

CONTIDOS 
 

 Principios básicos alimenticios, vitaminas, sales minerais, o auga. 

 Tabla de composición dos alimentos. 

 As dietas, as calorias. 

 Elementos nocivos da dieta: alcohol, tabaco,… 

 Utilización dos tres principios básicos allimentarios para o coñecemento dos alimentos que 

inxerimos. 
 Realización  de dietas equilibradas partindo das táboas de composicón de alimentos. 

 Aplicación dos contenidos teóricos da unidade da dieta diaria.  

 Valoración da importancia dos nutrientes na dieta. 

 Participación na elaboración de dietas equilibradas. 

 Valorar a importancia das vitaminas e os oligoelementos na dieta. 

 Valorar a importancia da nutrición na práctica deportiva. 

 Valorar a importancia da nutrición na calidade de vida e a saúde. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma exeitada as actividades da u.d.  

 Aplicar os contidos da unidade na confección de diferentes dietas e recoñecer os elemento 

positivos e nocivos que existen nelas. 

 
 

  



 

 

 
4º ESO 

 

 
 U.D.MELLORO A CONDICIÓN FÍSICA: FORZA E VELOCIDADE 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer os conceptos de forza e velocidade como intregrantes das cualidades físicas 

básicas. Tipos e manifestacións básicas 
 Desenrolar as cualidades físicas básicas segundo o sexo e estado evolutivo do alumno. 

 Valorar os efectos beneficiosos do traballo de condición física sobre a saude e a calidade de 

vida. 

 Realizar e valorar a importancia do quencemento específico dentro da práctica deportiva. 

 Relacionar forza, velocidade, resistencia e flexibilidade, elaborando un plan de traballo de 

resistencia aeróbica e da flexibilidade. 

 Realizar un traballo de forza e velocidade adecuado o estado de desenrolo do alumno. 

 
 CONTIDOS 

 Relación do aparato locomotor coa realización de actividades físicas de forza e velocidade. 

 Localización e estructura dos  principais compoñentes do aparato locomotor: músculos e 

osos e articulacións. Os sistemas funcionais do organismo. 
 Elaboración dun quecemento específico. Realización e posta en práctica de quecementos 

despóis da análise da actividade posterior. 

 Planificación  e realización dun traballo de resistencia e flexibilidade. 

 Realizar traballos de forza e velocidade. 

 Aplicación de diferentes métodos  de traballo destas duas cualidades: método de 

repeticións, actividades lúdicas, circuitos, ,... 
 UtililIzación da frecuencia cardíaca para detectar o nivel de condición física individual de 

cada alumno. 

 Coñecemento e aceptación de propio corpo e as súas posibilidades. 

 Concienciación da necesidade de actividade física para o mantementro e mellora da saúde e 

a calidade de vida. 

 Aceptación das propias capacidades, asumiendo as diferencias individuais. 

 Mellora do espíritu de loita e consecución de metas. 

 Actitude reesponsable da mellora da propia condición física. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Realizar de forma axeitada as actividades da u.d. 

 Elaborar autónomamente quecementos específicos para diferentes actividades posteriores. 

 Incrementar-las capacidades físicas de forza e velocidade respecto a sí mesmo e ó contorno 

de referencia e tendo en conta sobre todo a súa superación persoal. 
 Programar e realizar de forma axeitada actividades de resistencia e flexibilidade. 

 Utiliza-las variacións de f.c. e f.r. como indicadores da intensidade do esforzo. 

 Analiza-los efectos duradeiros, que son beneficiosos para a saúde, do traballo de forza e 

velocidade. 

 Acepta-las diferencias de habilildade, sen que sexan obxecto de discriminación. 

    INSTRUMENTOS 
 Conos, petos, cronómetro 

 

 

 

 

  



 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

Respecta os hábitos de aseo persoal e indumentaria 
durante todas as sesións.  

Controla  as actividades físicas das distintas fases da 

sesión utilizando os parámetros de control (intensidade, 
volume, densidade)  

Identifica no contorno do alumno os principios de 
alimentación saudable para a realización de actividade 

física, os hábitos que inflúen positivamente na mellora 
da saúde e como poden ser modificados.  

Identificar os riscos que unha actividade pode supor.  

Adopta medidas preventivas e de seguridade propias 
das actividades desenvolvidas nos distintos contornos 

habituais.   
Utiliza as TICs para elaborar o documento no que se 

recolla un plan básico de adestramento no que se 

recollan os resultados dos test (inicial e final) os 
métodos de adestramento utilizados, as posibles 

adaptacións logradas nos organismos corporais así 
como unha valoración da condición física e a súa 

evolución durante a UD.  
Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía 

a os distintos tipos de actividade realizada e a influenza 

do adestramento e a alimentación.  
Adapta a intensidade do esforzo co control da 

frecuencia cardíaca.  
Participa activamente no traballo para a mellora das 

capacidades de resistencia, flexibilidade e forza xeral 

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

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

acadado. 

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

posibilidades. 
Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica 

das actividades físicas como medio de prevención de 
lesións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
4. Procedimental (40%) 

 Obter unha mellora nas cualidades 

físicas traballadas segundo o nivel 
inicial e  presentar os resultados 

individuais e as melloras acadadas 

así como as conclusións dos test.  
 Realizar un test de forza e outro de 

velocidade. 

 Aplicar correctamente os 

parámetros de control da actividade 
no plan individualizado   

 
5. Conceptual (30%) 

 Presentación dun plan 

individualizado (co formato elixido 

polo alumno) no que expoña un 
plan básico de adestramento 

dunha cualidade física das 
traballadas, analizando os 

resultados dos test, identificando 

os métodos de adestramento 
utilizados, as adaptacións 

producidas e valorando a 
evolución durante a Unidade 

didáctica.  
 

 

6. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo 

persoal e actitudes de 

participación, respecto e 
comportamento cara ao material e 

ao resto da comunidade educativa.  

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
CAA 

CSIEE 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CMCCT 
CL 

CD 
CAA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CSC 



 

 

 

U.D. INICIACIÓN Ó RUGBI 
 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer o rugbi como deporte colectivo. 

 Coñecer as diversas variantes deste deporte: rugbi 5, rugbi 7, rugbi 13,... 

 Eleminar os posibles prexuicios para a práctica deste deporte. 

 Aplicar e executar os diferentes xestos técnicos do xogo do rugbi nas diversas situacións de 

xogo. 
 Coñecer o regulamento básico do xogo así como o material e as instalacións necesarias. 

 Resolver situacións de xogo adaptado o espacio e en base ás novas adquisicións motrices. 

 Coñecer e aplicar as posibilidades recreativas, de competición e educativas do rugbi. 

 

 
CONTIDOS 

 

 Breve historia do rugbi. 

 Regulamento básico. 

 Técnica básica do rugbi: pases (de delantera e de liña, melé, touche, xogo agrupado, xogo 

despregado, placaxe,... 
 Coñecemento dos diferentes postos dos xogadores. 

 Utilización de xogos de asimilación para o dominio técnico. 

 Realización dos distintos elementos técnicos. 

 Aplicación das adquisicións técnicas en situacións de xogo reducido. 

 Participación no xogo con independencia do nivel adquirido, valorando a mellora individual, 

acatando as normas e asumiendo as funcións individuais dentro do grupo. 

 Valoración deste deporte como medio de autosuperación e disposición favorable ó 

autocontrol. 
 Valora-lo rugbi como deporte colectivo e coñecer as súas posibilidades para ocupar o tempo 

de lecer. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as diferentes actividades da u.d. 

 Coñecer o regulamento. 

 Resolver problemas de decisión xurdidos na realización desta actividade utilizado 

habilidades específicas e avaliando o axuste da execución ó obxectivo previsto. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación por razón de 

sexo, raza, capacidade física, etc. 
 Coordina-las accións propias coas do equipo, participando de forma cooperativa, mostrando 

unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto sexa no papel de  participante como de 

espectador. 
 

 

 

 

  



 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

19. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

20. Amosa tolerancia e deportividade tanto no 

papel de participante coma no de espectador/a 

21. Respecta aos compañeiros dentro da labor 
de equipo con independencia do seu nivel de 

destreza.  

22. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 

instalación e o material utilizado para a 
realización dos deportes colectivos, evitando 

riscos.  

4. Executa correctamente as habilidades 
motrices do rugbi: posicións básicas, pases, 

placaxes, xogadas a balón parado. Identifica os 
estímulos relevantes para a toma de decisión 

correcta (dirección dos pases, colocación dos 

contrarios, ocupación do espazo)  

23. Aplica e adapta en situacións de xogo 

facilitado (tocata) os fundamentos técnico-
tácticos básicos do rugbi segundo os estímulos 

relevantes para conseguir vantaxe no xogo: 
colocación no campo , selección do pase, 

placaxe... 

24. Identifica as orixes, historia e regulamento 
básico do rugbi.   

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
10. Procedimental (40%) 

 Realización dun xogo facilitado 

(diminución do número de 
participantes) no que os alumnos teñan 

que demostrar a utilización adecuada 

das habilidades técnico- tácticas de 
xogo en función dos estímulos (recollido 

nunha plantilla de observación). 
 Realización dun circuíto de habilidades 

motrices básicas do rugbi como posición 

básica,, no que o alumno demostre 
unha melloría respecto ao seu nivel 

inicial e verbalice as execucións e os 

problemas o deficiencias da mesma (na 
execución dun compañeiro 

 
11. Conceptual (30%) 

 Realización dun cuestionario tipo test no 

que o alumno amose que identifica as 

orixes, historia e regulamento básico do 
rugbi.   

 
12. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 
comportamento cara ao material e ao 

resto da comunidade educativa. 

 Amosar actitudes de prevención de 

riscos  cara as actividades deportivas. 
 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 

CAA 

CSIEE 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CL 

CAA 

 
 

 
 

 

CSC 
 



 

 

 
 

 

 
 U.D. INICIACIÓN Ó BALONMANO II 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer o balonmán como deporte colectivo. 

 Aplicar e executar os diferentes xestos técnicos do xogo do balonmano en diversos 

sitaucións de xogo. 
 Coñecer o regulamento básico do xogo así como o material e instalacións necesarias. 

 Resolver situacions de xogo en base ás novas adquisicións motrices. 

 Coñecer as posibilidades recreativas, de competición e educativas do balonmán. 

 

 CONTIDOS 

 Breve historia do balonmán. 

 Regulamento básico. 

 Posibilidades do balonmán como deporte recreativo, de competición. 

 Aplicación de técnicas básicas de balonman: posicións básicas, desprazamentos, pases, 

lanzamentos, o bote, fintas, pivotes. 
 Aplicación de tácticas básicas deste deporte: defensa 6:0, contraataque, penetracións, 

ataque al par-impar. 

 Utilización dos xogos de asimilación para o dominmio técnico dos xestos propios do 

balonmán. 
 Realización dos distintos elementos técnicos do deporte: posicións básicas, desprazamentos, 

pases,… 

 Realización dos elementos propios das accións do porteiro. 

 Aplicación de elementos combinativos en situacións de xogo adaptado. 

 Aplicación das adquisicións técnicas en situacións de xogo real. 

 Aplicación de adquisicións tácticas en situacións de xogo real. 

 Valoración deste deporte colectivo como actividade lúdica que facilita a relación interpersoal 

e favorece a dinámica do grupo. 
 Participación no xogo con independencia do nivel adquirido, valorando a mellora individual e 

a súa inflluencia dentro do grupo. 

 Aceptación das regras, cooperación e aceptación das funcións atribuidas dentro dun  labor 

de equipo. 

 Valoración obxectiva dos elementos técnicos, tácticos e plásticos do deporte, 

independentemente da persoa e/ou equipo que o realice. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 Realizar de forma axeitada as diferentes actividades da u.d. 

 Coñecer o regulamento. 

 Resolver problemas de decisión xurdidos na realización desta actividade utilizado habilidades 

específicas e avaliando o axuste da execución ó obxecto previsto. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de 

 discriminación por razón de sexo, raza, capacidade física,etc. 

 Coordina-las accións propias coas do equipo, participando de forma cooperativa, mostrando 

unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto sexa no papel de  participante como de 
espectador. 

    INSTRUMENTOS 

 Conos, balóns, porterías e petos 

 
 

 

 

  



 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

  

29. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  
30. Amosa tolerancia e deportividade tanto 

no papel de participante coma no de 
espectador/a 

31. Respecta aos compañeiros dentro da 

labor de equipo con independencia do seu 
nivel de destreza.  

32. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 
instalación e o material utilizado para a 

realización do balonmano, evitando riscos.  

33. Mellora a execución das habilidades 
motrices comúns ao balonmano: pase, 

lanzamento, tiro, tendo en conta o nivel 
inicial amosado.  

34. Aplica en situacións de xogo facilitado os 
fundamentos tácticos básicos do balonmano.  

35. Identifica de forma correcta a simboloxía 

deportiva dos deportes colectivos en 
distintos exemplos expostos nas sesións.  

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 

13. Procedimental (40%) 
 Obter unha mellora nas habilidades motrices 

mediante a execución dun circuíto test inicial e 

final.  
 Nunha situación de xogo facilitada demostrar 

una solvencia na execución de accións tácticas 

comúns aos deportes colectivos.  

 
14. Conceptual (30%) 

 Identificar o regulamento básico do balonmano. 

 Coñecer a historia básica do balonmano. 

 
15. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal e actitudes 

de participación, respecto e comportamento 
cara ao material e ao resto da comunidade 

educativa. 

 Amosar actitudes de prevención de riscos  cara 

as actividades deportivas. 
 

COMPETENCIAS 

 
 

CAA 
CSIEE 

CL 
 

 

 
CMCCT 

CL 
CAA 

 

 
CSC 

 



 

 

 

 
 U.D. DEPORTES ALTERNATIVOS 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Recoñecer as posibilidades dos deportes alternativos e recreativos como ocupación do 

tempo de lecer e mellora da condición física. 
 Valorar as posibilidades da deporte recreativo como alternativa ó deporte de competición. 

 Coñecer as distintas posibilidades do deporte recreativo en base ós deportes alternativos. 

 Aceptar-las diferencias de habilidade e valorar as aptitudes persoais. 

 

 
 CONTIDOS 

 

 Ambitos do deporte: educativo, competitivo  e recreativo. 

 Xogos e deportes alternativos: materiais e instalacións necesarias. 

 Utilización do disco voador: formas de agarre, lanzamentos, diferentes xogos,… 

 Utilización da indiaka: formas de golpeo, xogo con diferentes implementos,… 

 Utilización e confección de malabares. 

 Utilización de outro material alternativo e reciclado. 

 Valoración do deporte recreativo  como forma de ocupación do tempo de lecer. 

 Valoración do deporte recreativo como forma de mellora da condición física. 

 Toma de conciencia do deporte recreativo como factor de relación social e aceptación das 

funcións dentro dun labor de equipo. 
 Valoración e disposición desinteresada na participación e organización de actividades. 

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as actividades da u.d. 

 Practicar as actividades da unidade aplicando as regras e a técnica axeitada, e elaborando 

estratexias de ataque e defensa. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación, por razóns 

de sexo, raza, capacidade física, etc. 

 Mellorar a creatividade co material disponible. 

 Incrementar as capacidades físicas respecto a sí mesmos  e o contorno, tendo en conta, 

sobre todo, a súa superación persoal. 
    INSTRUMENTOS 

 Conos, balóns, porterías, canastras e goma elástica, raquetas, pas, stisks de goma 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

U.D. ACROXIMNASIA 
 

 

OBXECTIVOS 
 

 Coñecer  e executar posicións  básicas de equilibrio por parellas 

 Coñecer e executar posicións  básicas de equilibrio por trios 

 Coñecer e executar posicións   básicas de equilibrio en grupos 

 Disfrutar do traballo en equipo e da plasticidade das figuras 

CONTIDOS 
 

 Equilibrios por parellas 

 Equilibrios por trios 

 Equilibrios por grupos 

 Coreografía con música 

  

 

 

  



 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

1. Amosa tolerancia tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a nas 

actividades de expresión e ritmo.  

2. Respecta aos compañeiros dentro da labor de 

equipo con independencia do seu nivel de 
destreza.  

3. Colaborar nas actividades gripais respectando 
as achegas dos demais a asumindo as 

responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos.  

4. Utilizando  as actividades físicas con música, 

ou outras actividades de expresión, crear unha 
composición individual e grupal na que se 

valorará a execución correcta, a interacción entre 

os membros do grupo e a orixinalidade e 
expresividade de todos os compoñentes.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Procedimental (40%) 

 Realizar adecuadamente e demostrando 

traballo e coñecemento unha 
composición en grupo utilizando a 

danza, as actividades físicas con música, 

o acrosort, as actividades ximnásticas ou 
outras actividades de expresión (mimo, 

teatro,…)..  
 

1. Conceptual (30%) 

 Demostrar capacidade para plasmar o 

proxecto de composición nun traballo 

colectivo a entregar ao profesor antes 

da realización da mesma, se terá que 

contemplar a duración, material e 

espazo necesario así como o título 

2. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 

comportamento cara ao material e ao 

resto da comunidade educativa. 
 Amosar actitudes de deshibición cara as 

actividades de expresión 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CAA 
CSIEE 

CCECV 

CSC 
 

 
 

CCEC 
CMCCT 

CL 

CAA 
 

CSC 
CCEC 

 



 

 

 
 

 

 U.D. OS XOGOS OLÍMPICOS. DENDE A GRECIA CLÁSICA Á ACTUALIDADE 

 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Coñecer a historia das olimpiadas gregas. 

 Coñecer a historia das olimpiadas da era moderna. 

 Valorar o espírito olímpico e a súa aplicación a autros ámbitos da nosa vida. 

 Coñecer os aspectos negativos do deporte de alta competición. O dopping, as lesións 

crónicas, a falta de vida social e familiar, a pérdida da infancia,... 

 O deporte espectáculo e os medios de comunicación. A publicidade no deporte. 

 
 

 CONTIDOS 

 
 As olimpiadas gregas. 

 As olimpiadas da era moderna. 

 O espírito olímpico, os símbolos. 

 Coñecer a influencia do deporte espectáculo na sociedade actual. 

 Coñecer algunhas sustancias dopantes e os seus efectos sobre a saúde. 

 Coñecer as diferencias entre deporte saúde, deporte competición e deporte para o tempo de 

lecer. 

 Valorar o impacto de todos estes aspectos na nosa vida cotiá e na nosa saúde.   

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Analizar os efectos nocivos das sustancias dopantes. 

 Analizar os aspectos sociales que rodean ás Olimpiadas e o deporte espectáculo. 

 Coñecer a historia olímpica dentro da socidade na que tivo lugar. 

 

 
INSTRUMENTOS 

 
 TV, video, DVD 

 

 

 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 U.D. AEROBIC 

 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Coñecer o aerobic como actividade rítmica e deporte. 

 Coñecer diferentes modalidades: bodypump, funky, aquagym, combat,... 

 Eliminar os posibles prexuicios para a práctica desta actividade. 

 Elaborar coreografías partindo dos pasos básicos seguindo o ritmo da música. 

 Coñecer e valorar as posibilidades recreativas e como medio para mellorar a condición física 

que ten esta actividade. 

 

 
 CONTIDOS 

 
 Breve historia do aerobic. 

 Os pasos básicos. A uve, paso base, a viña, o jumping,... 

 Coreografías básicas. 

 Realización de sesións de aerobic con coreografías, tonificación, estiramentos,... 

 Creación de coreografías en grupo. 

 Valoración das actividades creativas e cooperativas desta unidade. 

 Valoración do aerobic como deporte recreativo e como medio de mellora da condición física. 

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Realización de forma axeitada de todas as actividades da u.d. 

 Coñecer os elementos básicos do deporte. 

 Realizar, mediante a aplicación das técnicas básicas, coreografías sinxelas, cooperando con 

compañeiros e dándolles un matíz expresivo. 
 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación, por razóns 

de sexo, raza, capacidade física, etc. 

 Coordina-las acción propias coas dos compañeiros. 

 
INSTRUMENTOS 

 

 Equipo de música 

 
 

 
 

  



 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

5. Amosa tolerancia tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a nas 

actividades de expresión e ritmo.  

6. Respecta aos compañeiros dentro da labor de 

equipo con independencia do seu nivel de 
destreza.  

7. Colaborar nas actividades gripais respectando 
as achegas dos demais a asumindo as 

responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos.  

8. Utilizando  as actividades físicas con música, 

ou outras actividades de expresión, crear unha 
composición individual e grupal na que se 

valorará a execución correcta, a interacción entre 

os membros do grupo e a orixinalidade e 
expresividade de todos os compoñentes.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Procedimental (40%) 

 Realizar adecuadamente e demostrando 

traballo e coñecemento unha 
composición en grupo utilizando a 

danza, as actividades físicas con música, 

o acrosort, as actividades ximnásticas ou 
outras actividades de expresión (mimo, 

teatro,…)..  
 

3. Conceptual (30%) 

 Demostrar capacidade para plasmar o 

proxecto de composición nun traballo 

colectivo a entregar ao profesor antes 

da realización da mesma, se terá que 

contemplar a duración, material e 

espazo necesario así como o título 

4. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 

comportamento cara ao material e ao 

resto da comunidade educativa. 
 Amosar actitudes de deshibición cara as 

actividades de expresión 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CAA 
CSIEE 

CCECV 

CSC 
 

 
 

CCEC 
CMCCT 

CL 

CAA 
 

CSC 
CCEC 

 



 

 

 

 
 U.D. DEPORTES NA NATUREZA. SENDEIRISMO E ORIENTACIÓN. A ACAMPADA 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Recoñecer e valorar  as actividades na natureza como medio para mellorar a nosa condición 

física e as nosas relacións sociais. 
 Valorar as actividades na natureza  para ocupar o noso tempo de lecer. 

 Participar en actividades na natureza en entornos favorables para a realización das mesmas 

coñecendo outros lugares difentes ó entorno do alumno. 

 Realizar acampadas e rutas de sendeirismo máis complicadas cas do 3º curso. 

 Mellorar a orientación no medio natural tanto con signos propios da natureza ( as estrelas, o 

musgo, marcas para os camiños de volta,...) como con elementos externos (a búxola, os 
mapas,...) 

 

 
 CONTIDOS 

 
 Os mapas (continuación). Como leelos e interpretalos 

 Medidas de seguridade na realización de acampadas e rutas de sendeirismo. 

 A tenda de campaña. Tipos. Como e onde montala. 

 A orientación como deporte. 

 Participación, con independencia do nivel acadado, en actividades de orientación. 

 Actitude de respeto co medio natural e autosuperación persoal 

 Valoración e aceptación das normas de seguridade e protección do medio natural. 

 Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas sobre o 

medio en que se realiza. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as actividades de u.d. 

 Realizar unha ruta de sendeirismo, unha acampada ou unha carreira de orientación, coa 

finalidade de aprender a desenvolverse no medio natural, comprometéndose o seu coidado e 

conservación. 
 Aceptar as diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación por razóns de 

sexo, raza, capacidade física, etc. 

 

 
INSTRUMENTOS 

 
 Mapas, brúxola 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 LESIÓNS DEPORTIVAS 

 
 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
              * Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudable e os efectos 

beneficiosos que esta ten para a saúde individual e colectiva. 
 

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

* Coñecer e consolidar hábitos saudables, técnicas básicas de respiración e relaxación como 

medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e na práctica físico-
deportiva. 

 
 CONTIDOS 

 

* O quecemento como medio de prevención de lesións. 
* Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo dunha das capacidades físicas 

relacionadas coa saúde. 
* Toma de conciencia da propia condición física e predisposición a mellorala. 

* Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden manifestarse na práctica 
deportiva. Protocolos básicos de primeiros auxilios. 

Búscase comprobar se o alumnado é quen de demostrar que ten un coñecemento teórico-

práctico básico das actuacións que se deben levar a cabo ante lesións que se poidan producir no 
seu contorno habitual e, concretamente, na práctica de actividade física. Incidirase moi 

especialmente nos aspectos preventivos, no establecemento de criterios de actuación e 
naqueles que evitan a progresión da 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 

* Resolver supostos prácticos sobre as lesións que se poden producir na vida cotiá, na práctica 
de actividade física e no deporte, aplicando unhas primeiras atencións e protocolos básicos de 

actuación. 

 
 

 INSTRUMENTOS 
 

Libros de texto, vídeo didáctico. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 U.D. DEPORTES E XOGOS  TRADICIONAIS 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Coñecer diferentes xogos populares da zona. 

 Valorar o aspecto cultural e de lecer que teñen os xogos da zona. 

 Participar, con independencia do nivel de habilidades alcanzado, en xogos populares, 

colaborando coa organización de campionatos, valorando os aspectos de relcións que fomentan 

e mostrando actitudes de tolerancia e deportividade. 
 

 CONTIDOS 
 

 Coñecemento e práctica de xogos tradicionais da zona, como a mariola, a billarda, as 

chapas, etc. 

 Xogos das boliñas, xogos de bolos, pandas, o brilé,… 

 Valoración da realización de actividades relacionadas cos deportes tradicionais e a sua 

repercusión social. 
 Participación de forma activa nos diferentes xogos e actividades da unidade. 

 Superación de medos e inhibicións motrices. 

 Valoración dos xogos e deportes autóctonos como vínculo e parte do patrimonio da nosa 

comunidade. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Participar de forma activa na realización de actividades da unidade, respectando as regras e 

normas establecidas e responsabilizándose da adecuada utilización dos materiais. 

 Mostrar unha actitude de tolerancia e deportividade, tanto cando se adopta o papel de 

participante coma o do espectador. 

 Valorar a realización dos xogos e deportes autóctonos como vínculo e parte do patrimonio 

da nosa comunidade. 
 

 INSTRUMENTOS 

 Conos, balóns, porterías, canastras e goma elástica, chapas, billarda 

 
 

 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

U.D. CALZADO DEPORTIVO 
 

 

OBJETIVOS  
 Lograr desenrolar os aspectos actitudinales marcados na avaliacion. 

 Coñecer os resultados dos estudos recentes sobre as características que as zapatillas 

deportivas deben reunir para cada modalidade deportiva practicada no centro. 

 Coñecer os estuos sobre aspectos biomecánicos, composiciones de material, duración 

e función dos materiales cos que se realizan as zapatillas deportivas. 
 Valoración sobre o coste e función que se lles vai dar. 

 Coñecer o funcionamento biomecánico da pisada dende o primeiro contacto ata o 

despegue. 

 Coñecer o tipo de pisada personal e tipos de zapatillas deportivas adaptadas. 

 Sensibilizarse de que se debe empregar o material axeitado para as prácticas 

deportivas . 
 

CONTENIDOS 

 
 Partes das zapatillas deportivas e funcions de cada unha delas 

 Tipos de zapatillas deportivas 

 Modalidades deportivas 

 Pegadas 

 

 

 

  



 

 

 

U.D.  BADMINTON 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer o badminton como deporte individual. 

 Aplicar e executar os diferentes xesto técnicos básicos  deste deporte en diversas situacións. 
 Coñecer o regulamento básico así como o material e as instalacións necesarias. 

 Resolver situacións de xogo en base ás novas adquisicións motrices. 

 Coñecer as posibilidades recreativas, de competición e educativas do bádminton. 

 Aplicar os coñecementos técnicos e tácticos na resolución de situacións de xogo real. 

CONTIDOS 

 Breve historia do bádminton. 

 Regulamento básico. 

 Realización de golpes e desprazamentos básicos (saque, lob, drive, clear, remate,…).  

 O agarre da raqueta e a posición básica. Diferentes empuñaduras. 

 Utilización dos xogos de asimilación para o dominio técnico dos xestos propios do 

bádminton. 

 Realización dos distintos elementos técnicos do deporte en secuencias lóxicas de golpeo e 

desprazamento. 
 Realizar actividades e xogos para diferenciar o xogo de individuais e os de dobres. 

 Valoración do deporte individual como actividade que permite o desenrolo da capacidade de 

superación e loita para a mellora persoal. 

 Participación no xogo con independencia do nivel adquirido, valorando a mellora indivcidual. 

 Aceptación das regras e mellora do espíritu de loita, valorando a victoria e aceptando a 

derrota. 
 Valorar o badminton como deporte individual e coñecer as súas posibilidades para ocupar o 

tempo de lecer. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Aplicar correctamente as técnicas do deporte en secuencias de xogo. 

 Aplicar correctamente tácticas básicas dos xogod de individual e dobles. 

 Coñecer o regulamento básico. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto  de discriminación. 

 Participar de forma activa na realización de actividades deste deporte mostrando unha 

actitude de tolerancia e deportividade, tanto no papel de participante como no de 

espectador. 

 

 

 

  



 

 

 
 

1º BACHARELATO 

 
 

 

 U.D. MELLORO A CONDICIÓN FÍSICA. RESISTENCIA, FLEXIBILIDADE, FORZA E 

VELOCIDADE 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer os principios do acondiciónamento físico, as leis do adestramento. 

 Aplicar os conceptos de frecuencia cardíaca e frecuencia  respiratoria no traballo das c.f.b.. 

 Desenrolar as cualidades físicas básicas segundo o sexo e estado evolutivo do alumno. 

 Valorar os efectos beneficiosos do traballo de condición física sobre a saude e a calidade de 

vida. 
 Realizar quecementos autónomos. 

 Valorar a importancia do quencemento dentro da práctica deportiva. 

 Aplicar a frecuencia cardíaca como medio de control da intensidade do exercicio. 

 

 

 CONTIDOS 
 

 O acondicionamento físico. Leis e principios. 

 Introducción ás lesións deportivas. 

 Realizar traballos e probas de resistencia, forza, velocidade e flexibilidade. 

 Aplicación de diferentes métodos  de traballo das cualidades físicas (método continuo, 

método de repeticións, actividades lúdicas, circuitos, stretching, P.N.F., método interválico, 
adestramento en pirámide,...) 

 Utililzación da frecuencia cardíaca para detectar o nivel de condición física individual de 

cada alumno. 

 Realización dun quecemento de forma autónoma adecuándolo a unha actividade física 

posterior. 
 Coñecemento e aceptación de propio corpo e as súas posibilidades. 

 Concienciación da necesidade de actividade física para o mantementro e mellora da saúde 

e a calidade de vida. 

 Aceptación das propias capacidades, asumiendo as diferencias individuais. 

 Mellora do espíritu de loita e consecución de metas. 

 Planificación dun traballo de mellora das capacidades físicas. Planificación dun plan de 

traballo persoal. 
  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as actividades da u.d. 

 Elaborar autónomamente quecementos xerais. 

 Mellora-las capacidades físicas relacionadas coa saúde, achegándose ós valores normais do 

medio de referenica, tendo en conta as características individuais. 

 Utiliza-las variacións de f.c. e f.r. como indicadores da intensidade do esforzo. 

 Analiza-los efectos duradeiros, que son beneficiosos para a saúde, do traballo de 

acondicionamento físico. 

 Aceptar-las diferencias de habilidade, sen que sexan obsecto de discriminación. 

 Realizar de forma autónoma un programa de actividade fílsica e saúde, utilizando as 

variables de frecuencia, intensidade, tempo e tipo de actividade. 
 

 INSTRUMENTOS 
 Espaldeiras, colchonetas, cronómetro. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  
2. Deseña, organiza e participa nas actividades 

físicas como recurso de lecer.  
3. Identifica as saídas profesionais e valores 

culturais e sociais que a actividade física 
aporta.  

4. Adopta actitudes críticas ante as prácticas 

físicas que teñen efectos negativos na saúde, 
e ante fenómenos socioculturais relacionados 

coa corporalidade e os derivados das 
manifestacións deportivas. .  

5. Identificar os riscos que unha actividade 

pode supor para un mesmo o para os demais 
(hábitos saudables de actividade física e 

actitudes cívicas á hora de practicalas en 
espazos comúns)  

6. Utiliza as TICs para elaborar o documento 
no que se recolla o plan individualizado dun 

programa de mellora da condición física.  

7. Elabora e leva a práctica un programa 
individualizado e persoal de actividade física 

no que se recolla a planificación, avaliación 
do nivel inicial, desenvolvemento aplicando os 

parámetros da carga e mantendo os 

principios do adestramento, valoración crítica 
dos resultados acadados e adaptacións 

favorables cara á saúde obtidas.  
8. Recoñece os riscos dos hábitos nocivos e da 

alimentación a importancia da  hixiene 

postural, ademais das enfermidades 
relacionadas coa actividade física e deportiva 

(vigorexia, sedentarismo, etc.) e os súas 
influenzas sobre a saúde.  

 

1. Procedimental (40%) 

 TEST DE CONDICIÓN FISICA: o 

alumnado realizará de forma autónoma 
aquelas probas de condición física crea 

máis axeitadas ao seu plan de traballo. 
Aplicará ditas probas e valorará os 

resultados.   
 A realización en cada sesión do seu 

programa de adestramento, no que terá 

programadas as actividades cunha 

correcta aplicación dos parámetros que 
determinan a carga segundo a intención 

do exercicio.  Será valorado polo profesor 
durante as sesións.  

 Verbalizar as sensacións durante o 

adestramento indicando os motivos e as 

adaptacións que poden estar sucedendo 
no seu organismo.  

 
2. Conceptual (30%) 

Presentación dun plan individualizado (co 
formato elixido polo alumno) no que expoña un 

programa de actividade física orientado á saúde, 

debe conter: a planificación, a valoración do nivel 
(inicial e final), o control da carga aplicando 

correctamente os principios e parámetros da 
mesma, análise das posibles adaptacións obtidas 

e unha valoración crítica do programa 

relacionándoo coa saúde.  

 

3. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 

comportamento cara ao material e ao 
resto da comunidade educativa.  

 

 

 
CAA 

CSIEE 
 

 
 

 

 
 

 
CMCCT 

CL 

CD 
CAA 

 
 

CSC 



 

 

 
 

 

 
●  U. D. NUTRICIÓN 

_________________________________________________________________ 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer os aspectos básicos da Nutrición humana. 

 Coñecer os nutrientes esenciais, a súas funcións e características, así como outros 

elementos como sales minerais, vitaminas,… 
 Aplicar os coñecementos de nutrición para a confección de dietas equilibradas. 

 Crear hábitos alimenticios correctos. 

 Coñecer e evitar alteracións da alimentación. Anorexia e bulimia. 

 Coñecer e evitar aqueles elementos nocivos da dieta, tabaquismo, alcoholismo,… 

 Coñecer diferentes formas de alimentación, facendo fincapé na alimentación dos diferentes 

deportistas. 

 
 CONTIDOS 

 

 Principios básicos alimenticios, vitaminas, sales minerais, o auga. 

 Tabla de composición dos alimentos. 

 As dietas, as calorias. 

 Elementos nocivos da dieta: alcohol, tabaco,… 

 Utilización dos tres principios básicos allimentarios para o coñecemento dos alimentos que 

inxerimos. 
 Realización  de dietas equilibradas partindo das táboas de composicón de alimentos. 

 Aplicación dos contenidos teóricos da unidade da dieta diaria. 

 Valoración da importancia dos nutrientes na dieta. 

 Participación na elaboración de dietas equilibradas. 

 Valorar a importancia das vitaminas e os oligoelementos na dieta. 

 Valorar a importancia da nutrición na práctica deportiva. 

 Valorar a importancia da nutrición na calidade de vida e a saúde. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma exeitada as actividades da u.d. 

 Aplicar os contidos da unidade na confección de diferentes dietas e recoñecer os elemento 

positivos e nocivos que existen nelas. 
     

INSTRUMENTOS 

 TV, video, DVD 

 
 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 U.D. STEPS 

 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Coñecer os steps como actividade rítmica dentro do aerobic. 

 Coñecer os pasos básicos: paso base, jumping, uve,... 

 Eliminar os posibles prexuicios para a práctica desta actividade. 

 Elaborar coreografías partindo dos pasos básicos seguindo o ritmo da música. 

 Coñecer e valorar as posibilidades recreativas e como medio para mellorar a condición física 

que ten esta actividade. 

 
 

 CONTIDOS 

 
 Os pasos básicos. A uve, paso base, a viña, o jumping,... 

 Coreografías básicas. 

 Realización de sesións de steps con coreografías, tonificación, estiramentos,... 

 Creación de coreografías en grupo. 

 Exploración e utilización do espacio e do tempo como elemento de expresión e 

comunicación. 

 Valoración das actividades creativas e cooperativas desta unidade. 

 Valoración desta actividade como deporte recreativo e como medio de mellora da condición 

física. 
 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Realización de forma axeitada de todas as actividades da u.d. 

 Coñecer os elementos básicos do deporte. 

 Realizar, mediante a aplicación das técnicas básicas, coreografías sinxelas, cooperando con 

compañeiros e dándolles un matíz expresivo. 
 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto de discriminación, por razóns 

de sexo, raza, capacidade física, etc. 

 Coordina-las acción propias coas dos compañeiros. 

 Elaborar composicións corporais tendo en conta os elementos técnicos das manifestacións 

de ritmo e expresión, transmitindo unha mensaxe ós demáis. 
 

INSTRUMENTOS 

 
 Step, equipo de música, CDs 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

9. Amosa tolerancia tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a nas 

actividades de expresión e ritmo.  

10. Respecta aos compañeiros dentro da labor de 

equipo con independencia do seu nivel de 
destreza.  

11. Colaborar nas actividades gripais respectando 
as achegas dos demais a asumindo as 

responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos.  

12. Utilizando  as actividades físicas con música, 

ou outras actividades de expresión, crear unha 
composición individual e grupal na que se 

valorará a execución correcta, a interacción entre 

os membros do grupo e a orixinalidade e 
expresividade de todos os compoñentes.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Procedimental (40%) 

 Realizar adecuadamente e demostrando 

traballo e coñecemento unha 
composición en grupo utilizando a 

danza, as actividades físicas con música, 

o acrosort, as actividades ximnásticas ou 
outras actividades de expresión (mimo, 

teatro,…)..  
 

5. Conceptual (30%) 

 Demostrar capacidade para plasmar o 

proxecto de composición nun traballo 

colectivo a entregar ao profesor antes 

da realización da mesma, se terá que 

contemplar a duración, material e 

espazo necesario así como o título 

6. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 

comportamento cara ao material e ao 

resto da comunidade educativa. 
 Amosar actitudes de deshibición cara as 

actividades de expresión 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CAA 
CSIEE 

CCECV 

CSC 
 

 
 

CCEC 
CMCCT 

CL 

CAA 
 

CSC 
CCEC 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

 
 U.D. ELiXO UN DEPORTE INDIVIDUAL 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Ampliar o coñecemento deste deporte individual. 

 Aplicar e executar os diferentes xesto técnicos deste deporte en diversas situacións. 

 Ampliar o coñecemento do regulamento básico así como o material e as instalacións 

necesarias. 
 Resolver situacións de xogo en base ás novas adquisicións motrices, tanto técnicas como 

tácticas. 

 Aplicar fundamentos tácticos ós xestos técnicos adquiridos e emprega-los en situacións de 

xogo real. 
 Coñecer as posibilidades recreativas, de competición e educativas. 

 

 

 CONTIDOS 
 

 Breve historia do deporte. 

 Regulamento . 

 Realización de elementos técnicos básicos. Ampliación. 

 Utilización dos xogos de asimilación para o dominio técnico dos xestos propios. 

 Realización dun quecemento específico para este deporte. 

 Realización dos distintos elementos técnicos do deporte en secuencias lóxicas. 

 Realización de secuencias tácticas en situacións de xogo facilitado. 

 Aplicar correctamente o agarre da raqueta. 

 Valoración do deporte individual como actividade que permite o desenrolo da capacidade de 

superación e loita para a mellora persoal. 
 Participación no xogo con independencia do nivel adquirido, valorando a mellora indivcidual. 

 Aceptación das regras e mellora do espíritu de loita, valorando a victoria e aceptando a 

derrota. 

 Valorar o  deporte individual e coñecer as súas posibilidades para ocupar o tempo de lecer. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as actividades da u.d. 

 Aplicar correctamente as técnicas do deporte en secuencias de xogo. 

 Perfeccionar as habilidades específicas do deporte seleccionado e mostrar un dominio 

técnico e táctico en sitaucións reais de práctica. 

 Aplicar fundamento tácticos en situacións de xogo. 

 Coñecer o regulamento básico. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obxecto  de discriminación. 

 Participar de forma activa na realización de actividades deste deporte mostrando unha 

actitude de tolerancia e deportividade, tanto no papel de participante como no de espectador. 
 

    INSTRUMENTOS 
 Conos, balóns, porterías, canastras e goma elástica, raquetas, pas, stisks de goma 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

1. Respecta os hábitos de aseo 

persoal e indumentaria durante 
todas as sesións.  

2. Amosa tolerancia e deportividade 

tanto no papel de participante coma 
no de espectador/a, colaborando 

cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas.  

3. Recoñece o campo, regulamento e 
material utilizado nas competicións 

dos distintos deportes de 

implementos.  Utilizalo de forma 
segura e adecuada 

4. Coñecer os fundamentos que 
rexen a organización e planificación 

de competicións o torneos e 

aplicalos nunha situación práctica.  

5. Organiza en grupo unha 

competición dun deporte dos 
practicado, recollendo todos os 

aspectos necesarios para súa posta 
en práctica: control, clasificación, 

arbitraxe, etc.  

6. Mellora o seu nivel de execución 
respecto ao nivel de partida, 

amosando actitudes de esforzo, 
autoesixencia e superación.  

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1. Procedimental (40%) 

 Posta en marcha dun torneo nun 

deporte dos practicados por un grupo 
de alumnos. Se valorará a implicación, 

o desenvolvemento dos 

procedementos de organización e 
control. 

 
2. Conceptual (30%) 

 Entrega ao remate do traballo de 

planificación da competición dun 

traballo en grupo no que se recollan o 

proceso seguido e as funcións de cada 

un dos compoñentes  

3. Actitudinal (30%)  
 Respectar as achegas dos 

compañeiros e demostrar actitude de 

deportividade e respecto tanto na 
participación como na organización 

das actividades propostas.  

 Comprender o papel dos deportes de 

implementos como medio de utilizar o 
tempo de lecer e facer actividade 

saudable.  
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

CAA 
CMCCT 

 

 
 

 
 

 
 

 

CMCCT 
CL 

CAA 
CSIEE 

 

 
 

 
 

CSC 
 



 

 

 

 U.D. ELIXO UN DEPORTE COLECTIVO 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
 Ampliar o coñecemento de deporte elexido. 

 Aplicar e executar xestos técnicos complexos deste deporte. 

 Aplicar aspectos tácticos ós xestos técnicos aprendidos. 

 Ampliar o coñecemento do regulamento do deporte. 

 Resolver situacións de xogo en base ás novas adquisicións motrices. 

 Planificar actividades relacionadas con este deporte para ocupar o seu tempo de lecer. 

 Participar en competicións internas deste deporte, cooperando cos compañeiros e valorando 

os aspectos de relación que aquilas supoñen. 

 
 

 CONTIDOS 
 

 Historia e regulamento do deporte. 

 Xestos técnicos complexos. 

 Aplicación de fundamentos tácticos. 

 Traballo de combinacións lóxicas. 

 Aplicación de adquisicións técnicas complexas e fundamentos tácticos en situacións de xogo 

adaptado. 

 Realización de actividades de asimilación técnica e táctica, tanto individual como colectiva. 

 Valoración da práctica dos deportes colectivos como actividade lúdica que facilita a relación 

interpersoal e favorece a dinámica do grupo. 
 Participación no xogo con independencia do nivel adquirido, valorando a mellora individual e 

a súa influencia dentro do grupo. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Adquirir intencións tácticas básicas do deporte colectivo. 

 Aplicar os fundamentos tácticos básicos en situacións de xogo facilitadas. 

 Perfecciona-las habilildades específicas do deporte seleccionado e mostrar un dominio 

técnico e táctico en situacións reais de práctica. 

 
 

INSTRUMENTOS 
 

 Petos, conos, balóns, porterías, canastras e goma elástica, raquetas, pas, stisks de goma 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e 
indumentaria durante todas as sesións.  

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

espectador/a 

3. Respecta aos compañeiros dentro da 

labor de equipo con independencia do seu 

nivel de destreza.  

4. Utiliza de xeito adecuado e seguro o a 

instalación e o material utilizado para a 
realización do rugby, evitando riscos.  

1. Mellora a execución das habilidades 

motrices do deporte colectivo elixido 
identificando as progresións máis axeitadas 

para a seu traballo: pase, recepción, 
desprazamentos de evasión e defensivos, 

fases de conquista simplificadas, etc. 

5. Aplica en situacións de xogo facilitado 

(3x3, 5x5, 6x6, superioridade) as accións 

tácticas aprendidas identificando os 
estímulos máis relevantes para decidir 

accións que podan obter vantaxe no xogo.  

6. Coñece as orixes, historia e regulamento 

básico do deporte elixido.  

 

 

13. Procedimental (40%) 
 Realización dun xogo facilitado 

(diminución do número de 

participantes) no que os alumnos 
teñan que demostrar a adquisición das 

habilidades tácticas de xogo vistas na 
UD (recollido nunha plantilla de 

observación).  

 Realización dun circuíto de habilidades 

motrices básicas do deporte colectivo: 
pase, recepción, desprazamentos de 

evasión e defensivos, patada e 
recepción, iniciación as fases de 

conquista simplificadas, segundo o seu 

nivel inicial 
 Organización dun minitorneo na clase. 

 

 
14. Conceptual (30%) 

 Realización dun cuestionario tipo test 

no que o alumno amose que identifica 
as orixes, historia e regulamento 

básico do deporte colectivo   

 
15. Actitudinal (30%)  

 Respectar os hábitos de aseo persoal 

e actitudes de participación, respecto 
e comportamento cara ao material e 

ao resto da comunidade educativa. 

 Amosar actitudes de prevención de 

riscos  cara as actividades deportivas. 
 

 

 
 

CAA 
CSIEE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CL 

CAA 
 

 

 
 

 
CSC 

 



 

 

 

 
 U.D. BAILES DE SALÓN 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer diversos bailes de salón. 

 Realizar pasos básicos de bailes de salón. 

 Coñecer os pasos propios do home e da muller. 

 Valorar a práctica dos bailes de salón como medio para ocupar o tempo de lecer. 

 Valorar a práctica dos bailes de salón como medio de expresión e relación interpersoal. 

 Superar os posibles prexuícios na práctica desta actividade así como evitar actitudes de 

discriminación por motivo de sexos. 
 

 
 CONTIDOS 

 

 Breve historia dos bailes de salón. 

 Pasos básicos do vals, fox trot, tango, chachachá, … 

 Elaboración de coreografías no sentido da danza. 

 Realización de actividades físicas con este fondo musical. 

 Valoración da realización destas actividades como medio de expresión e comunicación. 

 Interese por coñecer e realizar formas de ocupa-lo tempo de lecer noutros ambientes 

diferentes ós habituais. 
 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Elaborar coreografías cun esta base musical. 

 Elaborar composicións corporais tendo en conta os elementos técnicos das manifestacións 

de ritmo e expresións, cooperar cos compañéiros e transmitir unha mensaxe ós demais. 

 Diferenciar os diferentes ritmos e aplicar os pasos básicos. 

 

INSTRUMENTOS 
 

 Equip de música, CDs 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Respecta os hábitos de aseo persoal e 

indumentaria durante todas as sesións.  

13. Amosa tolerancia tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a nas 

actividades de expresión.  

14. Respecta aos compañeiros dentro da labor 

de equipo con independencia do seu nivel de 
destreza.  

15. Colaborar nas actividades gripais 
respectando as achegas dos demais a 

asumindo as responsabilidades para a 

consecución dos obxectivos.  

16. Utilizando a danza, as actividades físicas 

con música, o acrosort, as actividades 
ximnásticas ou outras actividades de expresión 

(mimo, teatro,…), crear unha composición 

grupal na que se valorará a execución correcta, 
a interacción entre os membros do grupo e a 

orixinalidade e expresividade de todos os 
compoñentes.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Procedimental (40%) 

 Realizar adecuadamente e demostrando 

traballo e coñecemento unha composición 
en grupo utilizando a danza, as 

actividades físicas con música, o acrosort, 

as actividades ximnásticas ou outras 
actividades de expresión (mimo, 

teatro,…)..  
 

7. Conceptual (30%) 

 Demostrar capacidade para plasmar o 

proxecto de composición nun traballo 

colectivo a entregar ao profesor antes da 

realización da mesma, se terá que 

contemplar a duración, material e espazo 

necesario así como o título 

8. Actitudinal (30%)  
 Respectar os hábitos de aseo persoal e 

actitudes de participación, respecto e 

comportamento cara ao material e ao 

resto da comunidade educativa. 
 Amosar actitudes de deshibición cara as 

actividades de expresión 

COMPETENCIAS CLAVE 
CAA 

CSIEE 
CCECV 

CSC 

 
 

 
CCEC 

CMCCT 
CL 

CAA 

 
CSC 

CCEC 
 



 

 

 

 
 U.D. COÑEZO A ESPALDA. A POSTURA CORRECTA 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer a postura correcta  nas diferentes situacións da vida cotiá. 

 Coñecer e valorar as curvaturas da columna, tanto as fisiolóxicas como as patolóxicas. 

 Realizar exercicios saudables para a columna. 

 Valorar os hábitos saúdables para a mellora da calidade de vida. 

 
 

 CONTIDOS 
 

 As curvaturas da columna no diferentes eixes. 

 As posturas cotiáse a súa incidencia na columna. 

 Realizar un análise da situación persoal da columna. 

 Realizar exercicios para mellorar a musculatura que afecta á nosa postura. 

 Valorar a incidencia da boa postura na mellora da condición física e a saúde.   

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada todas as actividades da u.d. 

 Utilizar exercicios de relaxación e tonificación tomando conciencia dos beneficios que 

reporta para a mellora da saúde. 

 
 

INSTRUMENTOS 

 
 CDs, TV, DVD, colchonetas 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  



 

 

 

 
 U.D. DEPORTES ALTERNATIVOS 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Recoñecer as posibilidades dos deportes alternativos e recreativos como ocupación do 

tempo de lecer e mellora da condición física. 
 Valorar as posibilidades da deporte recreativo como alternativa ó deporte de competición. 

 Coñecer as distintas posibilidades do deporte recreativo en base ós deportes alternativos. 

 Aceptar-las diferencias de habilidade e valorar as aptitudes persoais. 

 Realizar actividades máis complexas que as realizadas no curso anterior. 

 Planificación de actividades alternativas. 

 

 
 CONTIDOS 

 

 Ambitos do deporte: educativo, competitivo  e recreativo. 

 Xogos e deportes alternativos: materiais e instalacións necesarias. 

 Utilización do disco voador: formas de agarre, lanzamentos, diferentes xogos,… 

 Utilización da indiaka: formas de golpeo, xogo con diferentes implementos,… 

 Utilización e confección de malabares. 

 Utilización de outro material alternativo e reciclado. 

 Valoración do deporte recreativo  como forma de ocupación do tempo de lecer. 

 Valoración do deporte recreativo como forma de mellora da condición física. 

 Toma de conciencia do deporte recreativo como factor de relación social e aceptación das 
funcións dentro dun labor de equipo. 

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as actividades da u.d. 

 Practicar as actividades da unidade aplicando as regras e a técnica axeitada. 

 Acepta-las diferencias de habilidade, sen que sexan obsecto de discriminación, por razóns 

de sexo, raza, capacidade física, etc. 

 Mellorar a creatividade co material disponible. 

 Deseñar e organizar actividades de carácter recreativo para o emprego do tempo libre, 

utilizando os recursos dispoñibles no centro educativo e no medio natural 

 
INSTRUMENTOS 

 Conos, balóns, porterías, canastras e goma elástica, raquetas, pas, stisks de goma 

 
 

 

  



 

 

 

 
 U.D. ACTIVIDADES NA NATUREZA. NEVE E RAFTING 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Recoñecer as posibilidades dos deportes da natureza como ocupación do tempo de lecer e 

mellora da condición física. 
 Participar en actividades na natureza, tanto na neve como no rio. 

 Recoñecer e valorar  as actividades na natureza como medio para mellorar física e as nosas 

sociais. 

 Deseñar actividades no rio e na neve que contribúan a súa conservación e mellora. 

 Coñecer entornos diferentes ós cotiás e adaptarse a eles. 

 
 

 CONTIDOS 

 
 Técnica básica do esquí. 

 Medidas de seguridade básicas na realización de actividades na neve e na montaña. 

 A cuña, o paralelo,… 

 O esquí como deporte. 

 Participación, con independencia do nivel acadado, en actividadesde esquí. 

 Técnica básica de rafting 

 Medidas de seguridade básicas no rio. 

 Actitude de respeto co medio natural e autosuperación persoal 

 Valoración e aceptación das normas de seguridade e protección do medio natural. 

 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 Realizar de forma axeitada as actividades de u.d. 

 Realizar descensos cos esquís nas pistas de nivel adecuado para o alumno. 

 Aceptar as diferencias de habilidade, sen que sexan obsecto de discriminación por razóns de 

sexo, raza, capacidade física, etc. 

 Perfeccionar as técnicas específicas destas actividades. 

 Respetar e mellorar o medio natural. 

 

 
  



 

 

 

 
 U.D. PRIMEIROS AUXILIOS 

 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Coñecer as técnicas básicas de primeiros auxilios. 

 Aplicar en situacións simuladas a reanimación cardiopulmonar básica e outras técnicas 

básicas. 
 Valorar a importancia dunha rápida e eficaz actuación en caso de urxencia. 

 Coñecer a rede sanitaria e de urxencias no noso país. 

 

 
 CONTIDOS 

 

 Reanimación cardiopulmonar básica. 

 Traumatismos, feridas, hemorraxias avulsións dentais e epistaxe. 

 Queimaduras. 

 Accidentes de tráfico. 

 Perda de coñecemento. 

 Intoxicacións. 

 Picaduras e mordeduras. 

 Crise asmática e convulsións. 

 Realización de simulacros e prácticas co material do que poida dispor o centro. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Realizar de forma axeitada as actividades de u.d. 

 Coñecer e aplicar os conceptos teóricos en situacións prácticas. 

 
    INSTRUMENTOS 

 CDs, Tv. 

 

  

 

 

  



 

 

 

U.D. O PE. CALZADO DEPORTIVO 
 

 

OBJETIVOS  
 Lograr desenrolar os aspectos actitudinales marcados na avaliacion. 

 Coñecer os resultados dos estudos recentes sobre as características que as zapatillas 

deportivas deben reunir para cada modalidade deportiva practicada no centro. 

 Coñecer os estuos sobre aspectos biomecánicos, composiciones de material, duración 

e función dos materiales cos que se realizan as zapatillas deportivas. 
 Valoración sobre o coste e función que se lles vai dar. 

 Coñecer o funcionamento biomecánico da pisada dende o primeiro contacto ata o 

despegue. 

 Coñecer o tipo de pisada personal e tipos de zapatillas deportivas adaptadas. 

 Sensibilizarse de que se debe empregar o material axeitado para as prácticas 

deportivas . 
 

CONTENIDOS 

 
 Partes das zapatillas deportivas e funcions de cada unha delas 

 Tipos de zapatillas deportivas 

 Modalidades deportivas 

 Pegadas 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 
U. D.SAÍDAS PROFESIONAIS 

 

 
OBXECTIVOS 

 
 Lograr desenvolver os aspectos actitudinais marcados na avaliación. 

 Coñecer os estudos relacionados coa educación física a nivel universitario. 

 Coñecer actividades profesionais que teñan como vínculo os estudos relacionados coa 

educación física. 

 Coñecer e manexar esta información, téndoa presente á hora de tomar futuras 

decisións persoais 

 
CONTIDOS 

 
 Currículo educación física 

 Saídas profesionais 

 Estudos relacionados coa educación física 

 

 

 
 

  



 

 

 

 
U.D. TORNEOS MULTIDEPORTE 

 

 
OBXECTIVOS 

 
 Organizar competicions deportivas dos deportes anteriormente plantexados. 

 Mellorar os aspectos técnicos e tácticos aprendidos en cursos anteriores. 

 Cooperar e aceptar as diferencias individuais valorando positivamente a aportación ó 

equipo. 

 
CONTIDOS 

 

Organización de campeonatos deportivos dos deportes practicados nas etapas anteriores 
poñendo especial atención naqueles a realizar nas competicions inter.-centros: fútbol sala, 

voleibol, baloncesto, bádminton e tenis de mesa. 
Planificación de propostas de actividades aplicables ós deportes que se están a practicar 

levándolos á práctica de forma autónoma. 

Cooperación e aceptación das funcions atribuidas dentro dunha labor de equipo 

 

 

  



 

 

 
 

9.  TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACION DAS UNIDADES DIDACTICAS DE 
 1º ESO 

 

 

 
TEMPORALIZACIÓN  

 

 

UNIDADE 
DIDACTICA 

 

 

Nº DE 
SESIONS 

 

Nº 

SESIONS 
TOTAL 

 

 
 

 
 

 

 
 

1º AVALIACIÓN 

 
O QUECEMENTO 

 
2 

 
 

 
 

 

 
 

+/-29 

 

MELLORO A MIÑA CONDICIÓN FISICA 

 

12 

 

ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL 

 

 

2 

 

INICIACIÓN AS CARREIRAS E OS 
SALTOS DE ATLETISMO 

 

 

9 

 
 

 

 
 

 
2ª AVALIACIÓN 

 
OS XOGOS PREDEPORTIVOS DE 

EQUIPO 

 

 
10 

 

 
 

 

+/-29 

 

ACTIVIDADES DE EXPRESION 
CORPORAL 

 

 

4 

 
INICIACIÓN AO FUTBOL SÁ 

 

 
12 

 
 

 
 

 

3ª AVALIACIÓN 

 
COÑEZO O INSTITUTO E OS 

ARREDORES. SENDEIRISMO 
 

 
3 

 
 

 
+/-25 

 

HABILIDADES XIMNÁSTICAS 
 

12 

 

XOGOS E DEPORTES POPULARES 

 

3 
 

 

 

  



 

 

TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACION DOS CONTIDOS DE 2º ESO 
 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 

UNIDADE 
DIDACTICA 

 

 

Nº DE 
SESIONS 

 

Nº 

SESIONS 
TOTAL 

 

 
 

 

 
 

 
 

1ª AVALIACIÓN 

 
MELLORO A MIÑA CONDICIÓN FISICA II 

 

 
10 

 
 

 

 
 

 
 

+/-29 

 
DEPORTES DE RAQUETA BADMINTON I 

 

 
12 

 
APRENDO A RESPIRAR E COMO 

PONERME 
 

 
2 

COÑEZO O MEU CONCELLO.OS MAPAS E 

O SENDEIRISMO 

 

3 

 

 

 
 

 
 

 

 
2ª AVALIACIÓN 

 

BALONCESTO I 

 

 

12 

 

 

 
 

 
 

 

 
+/-29 

 

INICIACIÓN ÁS CARREIRAS DE 

VELOCIDADE EN ATLETISMO 
 

 

8 

 
XOGOS PREDEPORTIVOS CON 

IMPLEMENTOS 

 

 
8 

A HIXIENE INDIVIDUAL E COLECTIVA. O 

DEREITO A SAUDE 

 

2 

 
 

3ª AVALIACIÓN 

 
XOGOS TRADICIONAIS  

 
 

 
3 

 
 

 
 

+/-25  

BAILES POPULARES AUTOCTONOS E DE 
OUTROS LUGARES 

 

 

6 

 
FÚTBOL SALA 

 
12 

  



 

 

TEMPORALIZACION E SECUENCIACION DOS CONTIDOS DE 3º ESO 
 

 

UNIDADE 
DIDACTICA 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Nº DE 
SESIONS 

 

Nº 

SESIONS 
TOTAL 

 

1ª AVALIACION  
MELLORO A MIÑA CONDICION FISICA 

 

 
10 

 
 

 

 
+/-29 

 
ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL 

ORIENTACIÓN 
 

 
4 

 

INICIACION OS LANZAMENTOS DE 
ATLETISMO 

 

 

6 

 
VOLEI I 

 

 
12 

2ª AVALIACION  
ACTIVIDADES XIMNASTICAS 

 

 
12 

 
 

 
 

+/-29 

 

 
PATINAXE 

 

 
8 

 
BALONCESTO II 

 
 

 
10 

 

NUTRICION BASICA 
 

 

2 

 

CABULLERIA 

 

3 
 

3ª AVALIACION  
ACTIVIDADES CON BASE MUSICAL NOS 

XIMNASIOS. AEROBIC 

 

 
8 

 
 

 

 
+/-25 

 
 

 

TENIS + PADEL 

 

 

6 

 

XOGOS POPULARES 
 

 

4 



 

 

TEMPORALIZACION E SECUENCIACION DAS U.D DE 4º ESO 
 

 

UNIDADE 
DIDACTICA 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Nº DE 
SESIONS 

 

Nº 

SESIONS 
TOTAL 

 

1ª AVALIACION  
MELLORO A CONDICION FISICA 

 

 
10 

 
 

 

 
+/-29 

 
RUGBI 

 

 
10 

 
ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL 

A ACAMPADA 
 

 
2 

 

ACROGIMNASIA 
 

 

6 

2ª AVALIACION  

BALONMANO II 
 

 

10 

 

 
 

+/-23  

XOGOS POPULARES  
 

 

3 

 

AS OLIMPIADAS 
 

 

2 

 
BADMINTON II 

 

 
10 

3ª AVALIACION  
AEROBIC 

 

 
8 

 
 

+/-25 

 
DEPORTES ALTERNATIVOS 

 

 
5 

 
LESIONES DEPORTIVAS 

 

 
2 

 
CALZADO DEPORTIVO 

 

 
2 

  



 

 

TEMPORALIZACION E SECUENCIACIÓN DAS U.D. DE 1º BACHARELATO 

 

 
UNIDADE 

DIDACTICA 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Nº DE 

SESIONS 
 

Nº 
SESIONS 

TOTAL 
 

 

 
 

 

 
 

1ª AVALIACION 

MELLORO A CONDICIÓN FISICA 

 

 

10 

 

 
 

 

 
 

+/-29 

RUGBI II 
 

6 

NUTRICION 

 

2 

STEPS 

 

8 

 
DEPORTES ADAPTADOS 

 

 
3 

 
 

 
 

 
 

2ª AVALIACION 

 
ELIXO UN DEPORTE 

INDIVIDUAL 
 

 
5 

 
 

 
 

 
+/-29 

 

XOGOS POPULARES 
 

 

3 

 

ELIXO UN DEPORTE COLECTIVO 
 

 

5 

 
BAILES DE SALON 

 

 
6 

 
 

 

 
 

 
3ª AVALIACION 

LESIONS DEPORTIVAS E 
PRIMEIROS AUXILIOS 

 

 
6 

 
 

 

 
 

 
+/-25 

PADEL 
 

 
3 

TORNEOS MULTIDEPORTE 

 

 

10 

O PE E OCALZADO DEPORTIVO 

 

 

2 

 
NEVE 

 

 
3 

  



 

 

 

10.- METODOLOXÍA 
 

 
O desenrolo dos contidos da area de Educación Física está baseado nunha visión global da 

 actividade que permite acadar de forma prgresiva os obxectivos da mesma e unha educación 
integral para o alumno. 

  

 Os novos bloques de contidos (condición física e saude, habilidades deportivas, ritmo e expresión 
e actiudes valores e normas) levanse a cabo establecendo as diferencias no grao de desenrolo 

anatómico-funcional do alumno, da súa maduración motríz e cognoscitiva. A aprendizaxe destes contidos 
deberá ser significativa para o alumno. 

 

 Aplicarase unha metodoloxía activa, fomentando progresivamente actitudes de reflexión e análise 
do proceso de ensino que leven ó alumno a coñecer os obxectivos cara ós que se orienta este proceso, 

dándolle unha opción a exercitar a súa responsabilidade na toma de determinadas decisións. 
 

 Debido a aspectos propios da asignatura, como son o feito de empregar un espacio amplo (non 
un aula con pupitres), o contácto físico na relación profesor-alumno e alumno.alumno, a necesidade do 

alumno de demostrar os logros adquiridos, de forma inmediata,..., fan que o seminario empregue a 

 seguinte metodolóxía nas sesións: 
 

 
 a presentación dos contidos farase de forma global. Todo o que quero aprender ó alumno no 

proceso 

 presentarase de xeito que teña valor en sí mesmo e permitan a súa asimilación independente, para            

que despois sexa o alumno o que interrelacione os aprendizaxes, permitindo a edificación de   
coñecementos cada vez máis complexos. 

 
    cando o alumno consolide certos aprendizaxes poderase empregar o método analítico para 

correxir aqueles erros que impidan o progreso no proceso. 

 

    os estilos de ensino que se empregarán seran: no primeiro momento o mando directo e a 

asignación de tarefas, para pouco a pouco iren deixando máis liberdade ó alumno, introducindo 
outros estilos menos directivos como a resolución de problemas. A utilización dun estilo ou outro no 

só dependerá da madurez do alumno ó longo do proceso educativo senón tamén do contido a 
impartir e da asimilación cognitiva que os alumnos presenten ós mesmos; ante un contido moi 

novidoso, de dificil comprensión, recurrirase con maior asiduidade os estilos reproductivos, mentras 
naqueles contidos que estean en fase de reforzo, ampliación e corrección poderanse empregar  

estilos productivos. 

 
   o alumno debe superar a barrera cognitiva e xenerar por eles mesmos novos coñecementos e 

estructuras, e buscar interrelacións cos que xa adquiriu. 

 
 

Tentamos que o alumnado participe con responsabilidade e consciencia na súa propia educación.   

 

  



 

 

 
 

11.- AVALIACIÓN 
 
CRITEROS DE AVALIACIÓN 

 
Realizarase unha evaluación inicial ó alumnado de 1º da ESO de manera obrigatoria e opcional ó resto do 

alumnado, según criterio do profesor. 

 
Os criterios de avaliación de cada u.d. plantexáronse xa no desenrolo das mesmas. 

 
Para determinar a calificación final empregaranse os seguintes parámetros dende 3º da ESO a 

Bacharelato: 
 

 3 pts: participación e traballo diario. No que se terá en conta a colaboración cos alumnos, o 

 

 intento de superación persoal, a atención, a puntualidade, a hixiene despois das sesións,... 
 

 4 pts: avaliación práctica. Mediante probas prácticas de execución de contidos. 

 
 3 pts: avaliación  teórica. Mediante probas orais e escritas. 

 

Para superar a asignatura é necesario aprobar cada un dos parámetros anteriores. 

 
En 1º E 2º da ESO a porcentaxe varia lixeiramente sendo a seguinte: 

 
  4 puntos para a avaliación práctica 

 

  4 puntos para os contidos actitudinais 
 

  2 puntos para a avaliación teórica 
 

A avaliación dos alumnos que non poidan realizar a parte práctica levarase a cabo de forma 

 
especial. Debido a que a exención na asignatura atinxe só a práctica e non ós aspectos teóricos, 

 
os alumnos exentos deberán realizar: 

 
 Copia diaria da sesión que realizan os seus compañeiros, indicando exercicios realizados, a 

 que parte da sesión pertence, descripción teórica e gráfica e incidencias que poideran 

producirse. 

 
 Presentación dun traballo cada evaluación con temas previamente determinados co profesor. 

 

 Participación e axuda no desenrolo da clase: anotando tempos, medindo probas axudando co 

material, etc. 
 

  Proba teórica. 

 

 



 

 

 CRITERIOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 
Os contidos mínimos, o seu desenvolvemento en cada avaliación e xeito de cualificación 

expóñense no aula para información dos alumnos dende o principio de curso: 

1.- Asistencia habitual a clase. Tres faltas sen xustificar no trimestre suporán a perda das 
posibilidades de superar os contidos prácticos. 

2- Traída do material obrigatorio para as clases de EF. Tres faltas sen xustificar no trimestre 
suporán a imposibilidade de aprobar a avaliación. 

3.- Puntualidade en entradas e saídas. 

4.- Comportamento axeitado na aula e pavillón, cos compañeiros e co profesor. 
5.- Actitude e interese respecto á materia. 

6.- Atención nas explicacións do profesor e esforzo por mellorar o propio traballo. 
7.- Coidado do material e instalacións. 

8.- Realización do traballo proposto e das actividades físicas segundo as instruccións. 
9.- Presentación dos traballos nas datas fixadas, acadando o 50% mínimo na nota 

correspondente a esta parte. 

10.- Realización das probas físicas, escritas ou orais acadando o 50% mínimo na nota 
correspondente a esta parte. 

As porcentaxes a aplicar que nos parecen máis acordes co tempo que se lle dedica a cada un dos 
contidos son: 

 Coñecementos teóricos (exames, traballos, cadernos): 30% da nota final. 

 Parte práctica da materia (realización de probas puntuais e práctica diaria): 40% da nota final. 

 Actitude ante a materia, traballo e esforzo persoal (posta e recollida do material, respecto a 

compañeiros e profesorado): 30% da nota final. 

 
 

 

  



 

 

 
12.- CONTENIDOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN: 

 

1º ESO 
 

- Coñecer e aplicar os hábitos de hixiene tanto na vida cotiá como na práctica de actividade deportiva. 
 

- Realizar quencementos xeráis. 
 

- Saltar coordinadamente batendo cunha ou ámbalas dúas pernas en función das características da 
      acción que se vai realizar. 

 

- Saltar á corda de diferentes formas: pés xuntos, cambiado de pé, cara adiante, cara atrás. 
 

- Saltar unha altura de diferentes formas, sempre batendo cun pé. 
 

- Realizar unha carreira continua durante 15 minutos. 
 

- Realizar de forma xeral diferentes elementos ximnásticos: volteo cara adiante, poldro exterior. 
 

- Executar de xeito global xestos técnicos básicos de diferentes deportes: 
 

- Volei: saque de seguridade e toque de dedos. 

- Baloncesto: bote e pase. 

- Fútbol: pase, control e conducción. 
 

- Participación de forma activa nos diferentes xogos e actividades deportivas, aceptando as normas e 
  

antepoñéndoas á eficacia. Superación de medos e inhibicións motrices. 
 

 

2º ESO 
 

- Coñecer e aplicar os hábitos de hixiene tanto na vida cotiá como na práctica de actividade deportiva. 
 

- Realización de quencementos xerais axeitados ás actividades propostas 
. 

- Executar saltos de corda de xeito fluido con desprazamentos, coordinación e resistencia. 
 

- Realizar unha carreira continua durante 17 minutos. 
 

- Realizar probas de velocidade partindo de distintas posicións de saída. 
 

- Realizar de forma xeral diferentes elementos ximnásticos: volteo atrás, poldro exterior e interior, 
volteo no plinto e salto no minitramp. 
 

- Executar de xeito global algúns dos xestos técnicos básicos de diferentes deportes: 
 

- Volei: saque e toque de antebrazos. 

- Baloncesto: bote e entrada a canastra. 

- Coñecer aspectos teóricos básicos das actividades realizadas na clase. 
 
 

 



 

 

 
 

 

3º ESO 
 

- Coñecer e aplicar os hábitos de hixiene tanto na vida cotiá como na práctica de actividade deportiva. 
 

- Elaborar e realizar un quencemento de forma autónoma. 
 

- Realizar unha carreira continua durante 20 minutos. 
 

- Realizar o test dos pitidos (7 paliers os rapaces e 5 as rapazas). 
 

- Realizar unha proba de flexibilidade  de flexión profunda (27 cm as rapazas e 24 os rapaces). 
 

- Definir a F.C. e a F.R. e utilizalos como indicadores de esforzo. 
 

- Coñecer o regulamento básico do volei. 
 

- Realizar de xeito fluido toques de dedos, antebrazos e saque en mano baixa, 
 

- Coordinar  as propias accións coas dos compañeiros no xogo do volei. 
 

- Coñecer a técnica básica do patinaxe. 

 

- Realizar exercicios de coordinación en situación de equilibrio e xiros. 
 

- Realizar de xeito fluido elementos ximnásticos básicos en coordinación coa música. 
 

- Coñecer o regulamento básico do fútbol/fútbol sá. 
 

- Realizar elementos técnicos básicos de xeito fluido: pase, conducción, regate, tiro,... 
 

- Realizar elementos técnicos do xogo do porteiro. 
 

- Coordinar as accións própias coas dos compañeiros elaborando xogadas básicas. 
 

- Coñecer o regulamento básico do baloncesto. 
 

- Realizar elementos técnicos básicos de xeito fluido: pase, bote, entrada a canastra, tiro,.. 
 

- Coordinar as accións propias coas dos compañeiros no xogo do baloncesto. 
 

- Coñecer as normas básicas para realizar unha ruta de sendeirismo. 
 

- Coñecer  o manexo do compás na orientación. 
 

- Coñecer o atletismo como deporte individual e as diferentes modalidade dentro do mesmo. 
 

- Realizar correctamente a técnica de carreira. 
 

- Realizar de xeito fluido a técnica do salto de altura. 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

4º ESO 
 

- Mellorar o traballo de resistencia e flexibilidade (22 minutos de carreira continua, test de pitidos 8 
 paliers os rapaces e 5’5 as rapazas,  flexibilidade 30 as rapazas e 25 os rapaces) 
 

- Realizar probas de forza e velocidade (salto vertical 2m., Os rapaces e 1’70 as rapazas, sprint de 20 
m.). 

 

- Utilizar a FC e a FR como indicadores do esforzo. 
 

- Coñecer o regulamento  básico do bádminton. 
 

- Realizar de xeito fluido  os golpes básicos (clear, drop, lob, deixada e saque 
 

- Coñecer o regulamento básico do volei. 
 

- Realizar xogadas básicas (K1 K2) : saque, recepción, colocación remate e bloqueo. 
 

- Coñecer o regulamento básico do balonmán. 
 

- Realizar de xeito fluido elemento técnicos básico: pase, bote, lanzamento , defensa) 
 

- Realizar elementos técnicos básicos do porteiro. 
 

- Coñecer e aplicar en traballos creativos o material alternativo ou non convencional. 
 

- Coñecer e aplicar técnicas de relaxación para a mellora do estado psico-físico. 
 

- Coñecer a historia das olimpiadas gregas e da modernidade. 

 

- Aplicar o espíritu olímpico no traballo e no deporte actual. 
 

- Coñecer as diferencias entre deporte saude, recreación e competición. 
 

- Coñecer o regulamento do atletismo para as carreiras de relevos, vallas e lanzamentos. 
 

- Realizar de forma fluida a técnica do paso de vallas, a marcha e o lanzamento de peso. 
 

- Coñecer a historia do aerobic. 
 

- Realizar de forma correcta os pasos básicos adaptándoas o ritmo da música. 
 

- Elaborar unha coreografía básica de forma autónoma. 
 

- Coñecer os elementos básicos para realizar unha acampada (montaxe de tendas, búsqueda de 
espacios,...). 



 

 

 

- Mellorar o manexo do compás, aplicándoo nunha carreira de orientación. 
 

 

1º BACH 
 

- Mellorar o traballo de condición física dos cursos anteriores (carreira continua de 25 minutos, 
flexibilidade 25 y 30 cms., salto horizontal 2 y 1’70 m., abdominales 40 y 30). 
 

- Utilizar a frecuencia cardíaca e a respiratoria como indicadores da intensidade do esforzo. 
 

- Coñecer os diferetes métodos de traballo das cualidades físicas básicas. 
 

- Coñecer os principios básicos alimenticios, sales, minerales e auga. 
 

- Coñecer os conceptos de dieta, as calorías, a tabla de composición dos alimentos e a importancia da 
nutrición na práctica deportiva. 

 

- Recoñecer os elementos saludables e nocivos da dieta (alcohol, tabaco,...). 
 

- Realizar unha coreografía básica de steps, tanto individual como en grupo adaptádoa ó ritmo da 
música. Empregar estas actividades cun matíz expresivo e de comunicación. 
 

- Coñecer o regulamento do deporte individual colectivo. 
 

- Realizar xogadas tácticas elaboradas partindo de elemento técnicos básicos. 
 

- Coñecer o regulamento do deporte colectivo optativo. 
 

- Aplicar os fundamentos tácticos na realización de xogadas colectivas e individuais partindo das 
adquisicións técnicas dos anos anteriores. 

 

- Realizar de forma fluida e segundo a música pasos básicos de bailes de salón (vals, fox-trot, tango, 
chachachá,...) xunto coa parella. 

 

- Coñecer as curvaturas da columna e as súas patoloxías, e aplicar estos coñecementos na mellora da 
postura e a calidade de vida. 

 

- Realizar actividades recreativas con material alternativo e reciclado. 
 

- Coñecer as técnicas básicas de primeiros auxilios para diferentes situacións (parada 
cardiorespiratoria, queimaduras, accidentes de tráfico, crise asmática,...). 

 

  



 

 

13. PROCEDENTOS DE AVALIACIÓN 
 
 A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos durante a ESO tal e como sinala a LOCE no 

seu artigo 28 “debe ser continua e diferenciada segundo as distintas materias do currículo. Os profesores 
avaliarán ós seus alumnos tendo en conta os obxectivos específicos e os coñecementos adquiridos en 

cada unha das materias, segundo os criterios de avaliación que se establezan no currículo para cada 
curso”. A LOE segue unha liña similar  e no seu artigo 28.1 di: “a avaliación do proceso de aprendizaxe do 

alumnado da ESO será continua e diferenciada segundo as materias do currículo”. 

 
 Para a avaliación consideraranse os obxectivos xerais da etapa da ESO e de 1º de Bacharelato, os 

específicos da materia de Educación Física e empregaranse os criterios de avaliación establecidos no 
currículo oficial e concretados en esta programación. A este respecto o Real Decreto 1631/2006 do 29 de 

decembro polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á ESO sinala no seu artigo 

10.2.3: “os profesores avaliarán ós seus alumnos tendo en conta os diferentes elementos do currículo. Os 
criterios de avaliación das materias serán referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición 

de competencias básicas como o de consecución de obxectivos” 
 

 Á hora de avaliar o que fan os alumnos debemos establecer qué imos avaliar, cando e cómo o 
faremos. 

 No qué imos avaliar tratamos de contribuír ó logro de finalidades a acadar ó finalizar a ESO e 

Bacharelato. Avaliaremos: 
 

 - a súa participación activa nas clases, 
 - a súa actitude cara a materia e os compañeiros, 

 - o seu comportamento, 

 - o uso que fai do material e das instalacións, 
 - o seu rendemento no emprego dos contidos procedimentais e 

 -os seus coñecementos teóricos. 
 

 A cualificación final estará conformada por: 

 - Un 30% polo seu traballo persoal, a súa participación activa e a súa actitude. 
 - Un 40% polo seu grao de dominio de contidos de tipo procedimental 

 - Un 30% polos seus coñecementos de carácter conceptual. 
 Trátase con isto de incluír na valoración logros nos distintos tipos de obxectivos: motores, 

cognitivos, afectivos, de relación interpersoal e de relación social. 
 

 No referente ó cando, faremos unha avaliación inicial na que veremos o estado da súa 

condición física e das súas habilidades motrices básicas e específicas. Para elo empregaremos diferentes 
probas físicas e actividades que nos permitan ter un referente para elaborar unidades didácticas 

axeitadas. Ó longo do ano realizaremos un seguimento constante con observacións e anotacións dos 
diversos aspectos nunha ficha individual do alumno ; isto contribuirá á avaliación formativa, que incidirá 

nas decisións que tomemos para elaborar fichas de traballo individuais, variacións de actividades, 

metodoloxía, etc., en definitiva dos reforzos. Ó finalizar faremos unha avaliación sumativa, para 
comprobar o grao de consecución dos obxectivos. Nesta avaliación considérase todo o visto nas 

avaliacións formativas e o recollido nas avaliacións finais das diferentes unidades didácticas. 
 

 En canto a cómo avaliar farémolo tanto de xeito subxectivo como obxectivo recurrindo así tanto a 
técnicas e procedementos de observación como de experimentación. Para elo usamos: test de condición 

física, probas de execución, fichas de observación (rexistros de acontecementos), listas de control, 

escalas de clasificación ou puntuación, diarios ou informes, exames tipos test, exames orais e realización 
de traballos en clase ou fora dela. Tamén usaremos en casos puntuais a autoavaliación e coavaliación dos 

alumnos, buscando con elo a súa implicación persoal, o seu espírito crítico e a súa autonomía. 
 

 Para a valoración do proceso de ensinanza-aprendizaxe debemos valorar ademais dos alumnos ós 

demais elementos que interveñen en dito proceso: ó profesor, ós obxectivos propostos, ós contidos, á 
metodoloxía empregada e ós materiais e recursos didácticos. Para elo usaremos cuestionarios para que 

cubran os alumnos, contrastar experiencias con outros profesores ou facer que algún profesor observe 
algunha das nosa clases.  



 

 

14.-  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, DE AMPLIACIÓN E REFORZO 
 
 

 
1.- Actividades de reforzo: os alumnos que presenten dificultades na asimilación dos contidos sobre 

todo de tipo práctico, se lles suxerirá que acudan a actividades de reforzo. 
 

2.- Recuperar a avaliación: durante o curso os alumnos deberán recuperar a parte teórica e práctica. 

As probas de recuperación práctica celebraranse o ben, durante os recreos ou  nas clases ou outra hora 
dispoñible para o alumno/a ou profesor. 

 
3.- Xuño: poderase celebrar un exame final en xuño. O alumno irá a este exame con toda a área ou cos 

parciais suspensos. 

 
4.- Setembro: os alumnos realizarán un exame teórico e outro práctico dos contidos desenvolvidos 

durante o curso. Soamente se avaliarán aspectos conceptuais e procedimentais, xa que os actitudiais só 
poden ser obxectivamente avaliables a través do traballo, esforzo e actitude durante o curso (50% polo 

seu grao de dominio nos contidos de tipo procedimental e 50% polos seus coñecementos de carácter 
conceptual). 

 

5.- Actividades de ampliación: este tipo de actividades verémolas de xeito más detallado no 
desenvolvemento das UUDD. Usarémolas cando impartamos máis contidos dos previstos, ben sexa a un 

grupo de alumnos reducido que presenta unha diferencia notable de nivel con respecto dos seus 
compañeiros, ou ben sexa ó grupo clase pola súa excelente motivación por exemplo, co que se fai 

necesaria unha ampliación dos contidos programados aumentando o número e nivel das tarefas 

propostas. 

  



 

 

15.- PROGRAMACIÓN ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
DE 2º BAC 
 

- Como di o Decreto, a Educación Física, terá como fin estratéxico, introducir ao alumnado cara a práctica 

de actividades físico-deportivas  Seguindo o marcado polo Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 
establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia, e atendendo a posibilidade dos centros docentes, de establecer materias de libre configuración e 
opcionais para os alumnos e alumnas de 2º de Bacharelato, presentamos a materia do departamento de 

Educación Física para o último curso de Bacharelato. A materia terá un carácter eminentemente práctico 

e vivencial, ademáis de propedeútico xa que estamos no último curso do Ensino Secundario. Para facilitar 
a concreción curricular de Educación Física establécense nove criterios de avaliación para o segundo 

curso de bacharelato, criterios que establecen os resultados que se deben conseguir por medio dos 
estándares de aprendizaxe. Os contidos preséntanse distribuídos en catro bloques:  

 1. Contidos comúns 

 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
 3. Actividades física e saúde 

 4. Os xogos e as actividades deportivas 
 

 Os contidos estarán organizados de diferentes formas e adoptando as metodoloxías máis 
adecuadas ás características dos alumnos e alumnas. Estarán asociados aos criterios de avaliación e 

serán concretados nas programacións didácticas, determinados en función das instalacións e dos recursos 

materiais dos que dispón o centro, ademais das características do seu contorno. Estes contidos poderán 
ser perfeccionados sobre a base das aprendizaxes dos cursos anteriores.  

 A materia de Saúde, lecer e actividade física , terá unha carga horaria de 1 hora,. As tarefas 
deseñadas estarán adaptadas aos niveis e ritmos de aprendizaxe dos alumnos. Utilizarase estruturas de 

aprendizaxe cooperativo, favorecendo as metodoloxías con base na descuberta guiada e na resolución de 

problemas, así como o traballo por proxectos, tendo presente o desenvolvemento da creatividade dos 
alumnos e alumnas. Os contidos e metodoloxías seleccionadas asegurarán o desenvolvemento das 

competencias clave ao longo deste último curso. 

Xustificación 

 Existen moitas razóns que xustifican a oferta da materia de Educación Física no segundo curso de 

Bacharelato. Moitas destas, xa reflectidas na introdución da materia que aparece no Decreto 86/2015, do 
25 de xuño. A continuación mostramos un resumo de algúns dos motivos que nos levan a presentar dita 

materia de libre configuración. 

- A  Actividade fisica sempre estivo relacionada co ser humano, aínda que a finalidade fose cambiando ao 
longo de cada etapa da humanidade. O corpo humano está deseñado para o movemento. 

- Os beneficios da Actividade Física e do Deporte son indiscutibles, tanto para a saúde física como mental 
e emocional do ser humano. O Consello Superior de Deportes ven de determinar que o sedentarísmo da 

poboación infantil e xuvenil acada o 73%. Os centros educativos teñen a obriga moral de traballar para o 
desenrolo pleno do alumnado. 

- 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. De ahí a necesidade de dar continuidade a estes aprendizaxes, tamén no último 
ano do bacharelato. 

- A opcionalidade da Educación Física en 2º curso de Bacharelato, dará a posibilidade de orientar ao 

alumno nos estudos superiores relacionados directamente coa materia. Dende a Familia Profesional de 
Actividades Físicas e Deportivas (Ciclo Medio e Ciclo Superior), os estudos de Grao de Ciencias da 

Actividade Física e o Deporte, ou outros estudos relacionados coa Educación Física. Por outro lado é unha 
asignatura que non condiciona os itinerarios par logo acceder a estudos de grado de humanidades ou de 

ciencias. 

- Os alumnos e alumnas que ao finalizar o Bacharelato teñan intención de presentarse ás probas físicas 
para acceder ao Grao de Ciencias da Actividade Física e o Deporte, ou a oposicións especiais (Policía 

Nacional, Bombeiros, etc.), poderán recibir unha orientación e guía para a preparación de ditas probas ao 
longo do curso, traballando así no carácter propedeútico do Bacharelato. 

- A adquisición de hábitos saudables para o resto da vida dos alumnos e darlle opcións para encher o seu 
tempo de lecer contribúe o seu desenrolo global. E convinte salientar que a Educación Física, é a única 



 

 

asignatura que traballa o movemento global e o fino do corpo, e xunto con outras coma o Debuxo, 
Música e tecnoloxía que traballan a motricidade fina teñen unha importancia vital no desenrolo global do 

alumno. 

 
 

 
 

 

e artístico-expresivas, nas que poida manter un papel de practicante activo ao longo da 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. Se no último ano de 
Bacharelato, non se oferta a continuidade da Educación Física, pódese perder o fin perseguido nas etapas 

anteriores, coa conseguinte desvinculación coa Actividade Física, nos inicios da súa idade adulta. Coa 
oferta da materia no último curso, amplíanse as posibilidades de ocio para o alumno, unha vez rematado 

o Bacharelato. 

Temos que sinalar que os concellos os que afecta o centro non posúen unha oferta de actividade física 
moi ampla o que fai más probable que o alumnado desenganche da actividade física cun prexuizo claro 

para a súa saúde e o seu tempo de lecer. Aumentando o risco de malos hábitos posturáis, hixiénica, 
alimentarios e de adiccións. 

- - O currículo de Educación Física para o Bacharelato verase moi enriquecido coa oferta desta materia 

neste 2º curso, xa que estase a dar  aos alumnos e alumnas a posibilidade de continuar coa práctica da 
actividade física dentro do horario lectivo. 

- A continua demanda do alumnado de 1º Bacharelato, que dende sempre reclamou a materia de E.F. no 
último curso da Educación  É tamén un  argumento que nos animou a ofertar esta optativa. 

- Consultados os membros de Departamento, así mesmo ao alumnado de 1º de Bacharelato con 
intención de elixir esta materia de 1 hora de cara ao ano que ven, e informada a Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, o Departamento de Educación Física, aposta seriamente por esta proposta. 

Finalmente, é necesaria unha coordinación entre o equipo docente e o Departamento de Educación 
Física, para a promoción da práctica de exercicio físico e o deporte por parte dos alumnos e das alumnas 

durante a xornada escolar, de tal xeito que forme parte do seu desenvolvemento integral.  

 

 2º Bacharelato     

 Educación Física. 2º de Bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

b / c / i / 
m / ñ /p 

B1.1. Actividade física 
como recurso de 

lecer activo: efectos 

sobre a saúde e 
como fenómeno 

sociocultural.  

B1.2. Carácter 

propedéutico da 

actividade física, 
saídas profesionais. 

B1.1. Valorar a actividade 
física desde a 

perspectiva da saúde, a 

satisfacción, a 
autosuperación e as 

posibilidades de 
interacción social e de 

perspectiva profesional, 

adoptando actitudes de 
interese, respecto, 

esforzo e cooperación 
na práctica da 

actividade física. 

B1.2.  Acada un bo nivel 

de condición física cara 

a boa saúde ou a unha 

AFB1.1.1. Deseña, 
organiza e participa en 

actividades físicas, 

como recurso de lecer 
activo, valorando os 

aspectos sociais e 
culturais que levan 

asociadas e as súas 

posibilidades 
profesionais futuras, e 

identificando os 
aspectos organizativos 

e os materiais 
necesarios. 

CSC 

AFB1.1.2. Adopta unha CSC 



 

 

 Educación Física. 2º de Bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

posible saída 

profesional. 

actitude crítica ante as 

prácticas de actividade 
física que teñen 

efectos negativos para 

a saúde individual ou 
colectiva, e ante os 

fenómenos 
socioculturais 

relacionados coa 
corporalidade e os 

derivados das 

manifestacións 
deportivas. 

AFB1.2.1.Pon en práctica 
un programa de 

actividade física cara a 

unha saída profesional. 

a / b / c / 
h / m 

n / ñ / o 

B1.3. Seguridade na 
realización de 

actividade física e 

prevención dos 
elementos de risco 

asociados ás 
actividades físico-

deportivas. 

B1.3. Controlar os riscos 
que pode xerar a 

utilización dos 

equipamentos, o 
contorno e as propias 

actuacións na 
realización das 

actividades físico-
deportivas e artístico-

expresivas, actuando 

de forma responsable 
no seu 

desenvolvemento, tanto 
individualmente como 

en grupo. 

AFB1.3.1. Prevé os riscos 
asociados ás 

actividades e os 

derivados da propia 
actuación e da do 

grupo. 

CSIEE 

AFB1.3.2. Usa os 

materiais e os 
equipamentos 

atendendo ás súas 
especificacións 

técnicas. 

CSIEE 

AFB1.3.3. Ten en conta 

o nivel de cansazo 
como un elemento de 

risco na realización de 

actividades que 
requiren atención ou 

esforzo. 

CSIEE 

a / b / c / 
h / m 

ñ / o 

B1.4. Actividades 

físico-deportivas 
para a integración 

social, o   traballo da 
cooperación e o 

xogo limpo. 

B1.4. Amosar un 

comportamento persoal 
e social responsable 

respectándose a si 
mesmo/a, ás outras 

persoas e o contorno, 
no marco da actividade 

física. 

AFB1.4.1. Respecta as 

regras e facilita a 
integración nas 

actividades de grupo. 

. 

CSC 

b / d / e / f 

/ g 

l / m / ñ 

B1.5. Emprego das 

tecnoloxías axeitadas 
para a obtención e o 

tratamento de datos, 

para a procura, a 
selección e a crítica 

B1.5. Utilizar as 

tecnoloxías da 
información e da 

comunicación para 

mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe, 

AFB1.5.1. Aplica criterios 

de procura de 
información que 

garantan o acceso a 

fontes actualizadas e 
rigorosas na materia. 

CD 

CCL 



 

 

 Educación Física. 2º de Bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

de información sobre 

a materia, e para a 
comunicación de 

proxectos, resultados 

e conclusións de 
traballos. 

aplicando criterios de 

fiabilidade e eficacia na 
utilización de fontes de 

información e 

participando en ámbitos 
colaborativos con 

intereses comúns. 

AFB1.5.2. Comunica e 

comparte a 
información coa 

ferramenta tecnolóxica 

axeitada, para a súa 
discusión ou a súa 

difusión. 

CD  

CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

b / d / m / 
n / ñ 

p 

B2.1. Utilización de 
elementos dinámicos 

para desenvolver  a 
capacidade 

expresiva, a 
creatividade e a 

comunicación. 

B2.2. As composicións 
individuais e 

colectivas nas 
actividades físicas 

artístico-expresivas. 

B2.1. Crear e representar 
composicións corporais 

individuais ou colectivas 
con orixinalidade e 

expresividade, 
aplicando as técnicas 

máis apropiadas á 

intencionalidade da 
composición. 

AFB2.1.1.  Elabora 
composicións 

expresivas individuais 
ou colectivas con 

intención 
comunicativa. 

CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

b / d / l / 
m / ñ 

B3.1. Beneficios da 
práctica regular de 

actividade física e 

valoración da súa 
incidencia sobre a 

saúde. 

B3.2. Hixiene postural 

na actividade física e 

en distintos campos 
profesionais. 

B3.3. Alimentación e 
actividade física. 

B3.4. Metodoloxías 
específicas de 

recuperación tras o 

exercicio físico. 

B3.1. Mellorar ou manter 
os factores da 

condición física e as 

habilidades motoras 
cun enfoque cara á 

saúde. 

AFB3.1.1. Acada un nivel 
de condición física bo, 

poñendo en práctica o 

seu programa de 
actividades, tendo en 

conta os fundamentos 
posturais e as técnicas 

de activación e 

recuperación 
autonomamente.   

CMCCT 

 

  



 

 

16.- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CA MATERIA PENDENTE 
 
 

 
 Segundo a normativa publicada no DOG con data de outubro do 2004, a Educación Física está 

 catalogada como unha materia de contidos progresivos, polo que para a avaliación dos alumnos que 
arrastren esta materia como suspensa do curso anterior terase en conta as avaliacións que realizan no 

presente curso. 

 
 Para os alumnos que teñan dificultade para a realización de estas sesións prácticas por motivo de 

doenzas ou lesións (xustificados debidamente con informes médicos recomendando aqueles exercicios 
que faciliten a recuperación ou mellora do seu problema físico), a avaliación será en función dos contidos 

do presente curso, así como dos traballos que sobre os contidos do ano anterior deberá realizar e que, a 

ser posible, terán sempre pequenas adaptacións ó seu problema, coa finalidade de dotalo de maiores 
 coñecementos e estratexias de actuación á súa problemática. Farase, sempre que sexa posible, 

mediante observación do traballo diario na clase (avaliación continua). 
 

 Si é necesario realizaranse traballos escritos e/ou probas trimestrais e finais de  práctica e/ou teoría. 
 

 

 
  



 

 

17.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. PROXECTO LECTOR. PLAN DE 
INTEGRACIÓN DAS TICS 
 

 
 Os diferentes tipos de materiais que usaremos serán: 

- Material impreso: Materiais de aula en forma de apuntes e libros de texto. 

- Recursos materiais: Materiais didácticos para o desenvolvemento dos contidos; incluirase tanto os 
convencionais (balóns, aros, cordas...) como os no convencionais (globos, botellas...). Materiais 

audiovisuais: vídeos, CD´s, DVD´s... Programas de ordenador, internet... 
 Empregaranse polo tanto, materiais específicos da materia (balóns, colchonetas, plintos, 

raquetas, canastras...). Ademais usaremos vídeos, fotos, recortes de prensa, diapositivas, mapas 

topográficos, bibliografía diversa... Tamén botaremos man do material alternativo como globos, 
periódicos, botellas, cartóns... 

 Dende o seminario plantéxase: 
1º.- Adquisición de textos relacionados coa EF en soporte impreso ou electrónico que poidan despertar 

insterese no alumnado 
2º.- Recomendar a lectura de alomenos un libro durante o curso. No caso de alumnos/as que non poidan 

 realizar actividade física poderia ser obrigatoria a lectura e polo tanto avaliable. 

3º.- No taboleiro do ximnasio poderan colocar noticias dos xornais que teñan relación coa asignatura e 
que eles consideren interesantes. 

4º.- Cando sexa necesario empregaranse as tecnoloxías da información e a comunicación para a 
realización de traballos relacionados coa asignatura intentando que os alumnos sexan autónomos e 

habituais no uso da biblioteca así coma nas consultas a través de internet á hora de elaborar os traballos. 

Así mesmo, o departamento de EF colabora na posta en práctica do “Plan lector do centro”. Se lles 
facilitará o acceso ás páxinas web, blogs ou portais de interese, así como o acceso a novas tecnoloxías. 

 

  



 

 

 

18.- TRATAMENTO DOS TEMAS TRANSVERSAIS 
 

 Os contidos da Educación Física tocan de xeito implícito a maior parte dos temas transversais. En 
cada unha das UUDD propostas sinálase polo menos un tema transversal que se vai desenvolver de xeito 

máis acusaso que ó resto. 
 

 A educación para a saúde e a calidade de vida é un dos propósitos que pretende a nosa 

materia, nos diferentes temas que comprende: a hixiene (cazado, roupa, ducha...), a prevención de 
lesións (quecementos, relaxación, emprego do material axeitado...), desenvolvemento físico que permita 

solucionar as demandas que o traballo e as actividades cotiás requiren (mellora dos compoñentes da 
condición física saudable: resistencia aerobia, forza muscular, flexibilidade...), alimentación e nutrición 

(adaptada ás actividades  realizadas para evitar carencias ou excesos, control do sobrepeso ou da 

delgadeza, debilidade extrema, elaboración de programas de actividade física e dietas...) ou a saúde 
mental (actividade física como descanso, recreación, contacto con outras persoas, loita contra o 

estrés...). 
 

 Así mesmo, a educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos é algo que abordamos 
con todos os bloques de contidos. Cos contidos referidos a actividades no medio natural trátase de incidir 

na educación ambiental. 

 
Para a educación do consumidor usaremos temas referidos ó consumo e o deporte, materiais 

deportivos, bebidas, aparatos... Cando se toquen aspectos de nutrición incidirase sobre todos os 
productos de adelgazamento, complexos vitamínicos, anabolizantes... 

 

Con todos os contidos de tipo actitudinal tentarase traballar sobre a educación para a paz e 
sobre a educación moral e cívica. A educación vial trátase ca maioría dos contidos procedimentais; o 

traballo de traxectorias, desprazamentos, atención selectiva, anticipación perceptiva, avaliación de 
situacións e rápida toma de decisións... 

 

 

  



 

 

 

19.- ATENCIÓN Ó ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOIO EDUCATIVO 
 

A LOE, no seu Título II, capítulo I presta atención ós alumnos con necesidades específicas de 
apoio educativo. Dentro de estes diferencia: 

- Alumnos con necesidades educativas especiais. 
- Alumnos con altas capacidades intelectuais. 

- Alumnado con integración tardía no sistema educativo español. 

 
Todo elo pode enmarcarse na denominada atención á diversidade, que englobará tanto á 

problemática que esixe modificación ou supresión de elementos curriculares como ós cambios non 
significativos. 

 

De modo xeral, os comportamentos dos alumnos diferéncianse uns de outros debido a múltiples 
razóns: diferencias individuais (idade biolóxica, limitacións sensoriais ou motrices, motivacións, 

intereses...), diferencias de grupo (étnicas, de xénero ou socioculturais), ou de contexto (familiar, 
social...). Isto tradúcese en niveis de activación diferentes, estilos de xogo e aprendizaxe heteroxéneos, 

distintos gustos polas actividades así como intereses variados, xa sexa polo rendemento, pola diversión, 
por cuestións estéticas...     

 

Os resultados obtidos nas avaliacións iniciais van a orientarnos sobre as diferencias que existen 
entre os alumnos en canto niveis, motivacións, ritmos de aprendizaxe...  Así, segundo as circunstancias, 

pódense propor: 
 

- metodoloxías e niveis de axuda diversos, 

- propor actividades de aprendizaxe diferenciadas, 
- prever adaptacións de material didáctico, 

- organizar grupos de traballo flexibles, 
- acelerar ou diminuír o ritmo de introducción de novos contidos, 

- organizar e secuenciar os contidos de forma distinta ou 
- dar prioridade a uns núcleos de contidos sobre outros, profundizando en eles ou ampliándoos. 

 

 
Con todo isto intentamos adaptar tanto os elementos de acceso ó currículo (distintos materiais, 

linguaxes...) como adaptar de forma non significativa os elementos básicos de ese currículo. Para a nosa 
intervención, como xa se comentou na metodoloxía, empregaremos formas variadas de tratar os 

contidos, así como agrupamentos moi flexibles, o que permitirá ir acadando unha gradación nos niveis e 

que os alumnos traballen segundo as súas posibilidades. Os transvases de alumnos dun nivel a outro 
serán constantes ó ir mellorando así como ó ir cambiando de contidos e actividades. 

 
A denominación de alumnos con necesidades educativas especiais comprende a alumnos que 

presentan alteracións e deficiencias de diversa índole, xa sexa anatómica, sensorial ou intelectual (con 
deficiencias de visión, de respiración, de adaptación social...).  Para estes alumnos en vez de fixarnos na 

súa discapacidade e limitacións teremos en conta as súas capacidades presentes, as axudas e recursos 

de acceso ó currículo e as adaptacións que se precisan para que acaden os obxectivos que se 
estableceron para todos os alumnos de ESO. Faise, polo tanto, sempre necesaria a avaliación inicial para 

que á vista das súas posibilidades establezamos o xeito de intervención máis axeitado e as modificacións 
curriculares precisas. 

Ó non existir exencións en educación física os alumnos con limitacións, xa sexan permanentes ou 

temporais, realizarán as actividades que non prexudiquen o seu problema, á vez que complementarán 
con traballos prácticos ou teóricos os contidos que non poidan desenvolver, para poder acadar os 

obxectivos previstos. 
 No caso de que soliciten unha adaptación curricular, farase á vista dun certificado médico oficial 

no que debe constar especificado con claridade as limitacións de acción que teña ese alumno, así como 

formas de actuación recomendadas e actividades prexudiciais ou prohibidas. Así se establecerán uns 
obxectivos adaptados, seleccionaranse os contidos axeitados e os criterios de avaliación serán acordes ás 

capacidades a valorar. Por exemplo: 



 

 

- Ante un caso de escoliose postural os médicos normalmente desaconsellan a práctica de 
exercicios que sobrecarguen a columna no seu eixe lonxitudinal, os saltos e as actividades que solicitan 

de forma única unha das súas extremidades. Ante isto prescindiremos duns determinados contidos 

(multisaltos, traballo do membro inferior con sobrecargas, rodas laterais...), outros adaptarémolos 
(traballo con raquetas con ambos membros, deportes como balonmán ou baloncesto buscando o uso por 

igual de ambos lados...) e outros non terán ningún tipo de contraindicación. 
- Se nos atopamos con un alumno que presenta problemas de desprazamento e equilibrio por 

estar limitado nos movementos e control dunha perna, os obxectivos non se centrarán tanto en mellorar 

a condición física se non en potenciar a perna débil e descargar, compensar... o outro membro, o lombo... 
Os contidos propostos terán en conta as limitacións e buscarán uns obxectivos específicos. 

- Outra posibilidade de elaboración dunha adaptación individual xorde cando se comproba que o 
alumno é incapaz de acadar os obxectivos propostos a pesar de todos os reforzos, adaptacións de 

materia, elección de contidos... Neste caso tentarase determinar a situación do alumno con respecto ós 
obxectivos de referencia e elaborar a adaptación dos diferentes elementos do currículo. O importante 

será que logre acadar uns obxectivos acordes ás súas posibilidades, que sexan funcionais, significativos, 

que permitan compensar discapacidades manifestas... No caso de alumnos que teñen un 
desenvolvemento motor escaso con relación á súa idade, manifestándose en problemas coordinativos, de 

equilibrio, de lateralidade, podemos chegar a necesitar tomar como referencia obxectivos e contidos do 
nivel de primaria, incidindo sobre as habilidades e destrezas básicas, sobre o dominio de diferentes 

elementos, sobre o corpo e o espacio... 

 
En resumo, de forma xeral para atender á diversidade do alumnado: 

1.- Diversificarase a información para que cada alumo (segundo criterio do profesor) poida seguir 
os apartados máis axeitados. 

2.- Asúmense as diferencias no interior do grupo e se propoñen exercicios de diversa dificultade 
de execución. 

3.- Distínguense os exercicios que se consideran realizables pola maioría dos alumnos. 

4.- Facilítase avaliación individualizada na que se fixan as metas que o alumno debe acadar a 
partir de criterios derivados das súas propias capacidades e situación inicial. 

 
Na presente programación faremos en cada Unidade Didáctica unha adaptación nas actividades 

de aprendizaxe propostas, metodoloxía e material a empregar para alumnos que padezan algúns dos 

tipos de doenza máis comúns nas nosas aulas (asma, alerxias, obesidade, malformacións leves na 
columna...). Dependendo da Unidade Didáctica e da doenza, estas adaptacións serán máis ou menos 

relevantes dentro do currículo de Educación Física. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

20.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 

Co fin de completar as actividades nas aulas  plantéxanse as seguintes actividades 
estraescolares: 

 

1º ESO 
 

 

ACTIVIDADE 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Saídas no horario de clase xunto co profesor ás inmediacións do 

instituto para traballar en espazos abertos contidos como a 
condición  física 

 

 

Todo o curso 

 
Actividades deportivas nos recreos: fútbol, baloncesto, tenis de 

mesa,… 

 

 
2º e 3º trimestre 

 

Patinaxe no xeo 

 

 

Xaneiro - febreiro 

 

Ruta de sendeirismo 
 

 

1º ou 3º trimestre 

 

Xogos e deportes tradicionáis 

 

1º trimestre 
 

 

Asistencia a eventos deportivos oficiais relacionados cos 
contidos da asignatura 

 

 

Todo o curso 
 

 
 

  



 

 

2º ESO 
 

ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN 

 

Saídas no horario de clase xunto co profesor ás inmediacións do 
instituto para traballar en espazos abertos contidos como a 

condición  física 

 

 

 
Todo o curso 

 

Actividades deportivas nos recreos: fútbol, baloncesto, tenis de 
mesa,… 

 

 

2º e 3º trimestre 

 
Patinaxe no xeo 

 

 
Xaneiro - febreiro 

 
Ruta de sendeirismo 

 

 
1º ou 3º trimestre 

 
Escalada 

 

 
1ºtrimestre 

 
Xogos e deportes tradicionáis 

 

 
1º trimestre 

 

Remo e piragüismo 

 

 

1º trimestre 

 

Asistencia a eventos deportivos oficiais relacionados cos 

contidos da asignatura 
 

 

Todo o curso 

 

 
  



 

 

3º ESO 
 

ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN 

 

Saídas no horario de clase xunto co profesor ás inmediacións do 
instituto para traballar en espazos abertos contidos como a 

condición  física 

 

 
Todo o curso 

 
Actividades deportivas nos recreos: fútbol, baloncesto, tenis de 

mesa,… 
 

 
2º e 3º trimestre 

 

Ruta de sendeirismo 
 

 

1º ou 3º trimestre 

 

Tenis Padel 

 

2º o 3º trimestre 
 

 

Surf 
 

 

1º trimestre 

 

Viaxe a neve 

 

2º trimestre 

 

Xogos e deportes tradicionáis 
 

 

1º  trimestre 

 

Asistencia a eventos deportivos oficiais relacionados cos 
contidos da asignatura 

 

 

Todo o curso 
 

  



 

 

4º ESO 
 

ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN 

 

Saídas no horario de clase xunto co profesor ás inmediacións do 
instituto para traballar en espazos abertos contidos como a 

condición  física 

 

 

 
Todo o curso 

 

Actividades deportivas nos recreos: fútbol, baloncesto, tenis de 
mesa,… 

 

 

2º e 3º trimestre 

 
Ruta de sendeirismo 

 

 
1º ou 3º trimestre 

 
Multiaventura 

 

 
3º trimestre 

 
Kayak 

 

 
1 ou 2º trimestre 

 
Viaxe a neve 

 
2º trimestre 

 
Xogos e deportes tradicionáis 

 

 
1º trimestre 

 
Asistencia a eventos deportivos oficiais relacionados cos 

contidos da asignatura 

 

 
Todo o curso 

  



 

 

1º BACHARELATO 
 

ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN 

 

Saídas no horario de clase xunto co profesor ás inmediacións do 
instituto para traballar en espazos abertos contidos como a 

condición  física 

 

 
Todo o curso 

 
Actividades deportivas nos recreos: fútbol, baloncesto, tenis de 

mesa,… 

 
2º e 3º trimestre 

 
Ruta de sendeirismo 

 
1º ou 3º trimestre 

 

 Tenis e padel 

 

 
3º trimestre 

 
Escalada 

 

 
2º ou 3º trimestre 

 
Viaxe a neve 

 
2º trimestre 

  

Deportes para discapacitados  en colaboración coa ONCE 

 

2º ou 3º trimestre 

 

Multiaventura  

 

 

1º ou 3º trimestre 

Surf 

 

1º trimestre 

Asistencia a eventos deportivos oficiais relacionados cos 
contidos da asignatura 

 
Todo o curso 

 

 
 

  



 

 

 2º BACHARELATO 

 
ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN 

 

Saídas no horario de clase xunto co profesor ás inmediacións do 
instituto para traballar en espazos abertos contidos como a 

condición  física 

 

 
Todo o curso 

 
Actividades deportivas nos recreos: fútbol, baloncesto, tenis de 

mesa,… 

 
2º e 3º trimestre 

 
Ruta de sendeirismo 

 
1º ou 3º trimestre 

 

Visita a instalacións de medicina deportiva  
 

 

2º ou 3º trimestre 

  
Deportes para discapacitados  en colaboración coa ONCE 

 
2º ou 3º trimestre 

 

Multiaventura  
 

 

1º ou 3º trimestre 

Asistencia a eventos deportivos oficiais relacionados cos 

contidos da asignatura 

 

Todo o curso 
 

 

 
 

  
 

  

 
O departamento de Educación Física non se responsabilizará  nin cederá a súa aula para actividades que 

no estean organizadas por algún dos membros deste departamento, aínda que estean relacionadas coa 
materia propia de Educación Física.  

 

 
  

 
 

 
  

 
  

 

Curtis, a 30 de setembro do 2019 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Asdo: Francisco Vázquez                                                 Asdo: María Gómez 

 


