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INTRODUCIÓN
A Educación Física non só abarca todo o relacionado coa actividade física senón que tamén fai 
referencia á túa formación como persoa, valoración das túas capacidades físicas, organización de 
actividades durante o teu tempo de lecer, funcionamento e características do teu corpo, etc.
O caderno de Educación Física axudarache a adquirir unha base teórica de forma amena e sinxela. 
Trátase non só de que goces realizando actividade física, senón que comprendas os fundamentos 
básicos da materia. Si queres que o caderno sexa útil e axúdeche ao longo do curso, lévao sempre 
ao día. Si tes algunha dúbida na confección do mesmo pregunta ao teu profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACION
Os criterios de cualificación decididos para este curso, en referencia á
distribución da nota, son:
- 30% para as fichas, exames, traballos propostos e exposicións orais.
- 40% para a parte práctica das sesións e as actividades complementarias.
- 20% para o interese, esforzo, participación, puntualidad, hábitos higiénicos, cooperación, 
respecto, bo uso do material...
- 10% para as actividades de ampliación como os resumos, colaboracións (individuais ou en 
pequenos grupos), dossier de prensa, fotografías, participación ou organización de actividades 
deportivas.

REQUISITOS PARA APROBAR
- Participar activamente.
- Elaborar as fichas de xeito adecuado.
- Traer roupa e calzado deportivo.
- Asearse tralas sesións.
- Superar as probas teóricas e prácticas da materia.

NORMAS PARA As CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Antes de desenvolver os temas que trataremos este curso, para o mellor desenvolvemento das 
clases, imos centrarnos nas normas xerais de convivencia.
A maioría delas veñen dictadas pola Consellería de Educación, o Consello Escolar ou o 
Departamento de Educación Física; con todo, algunhas podemos propoñelas e/ou adaptalas ao 
noso grupo-clase.
As normas xerais que todo alumno do centro debe cumprir en relación co área de Educación Física 
son as seguintes:
1.- Vestimenta: non se permitirá dar a clase en roupa de "rúa" ou calzado non deportivo. A falta de 
uniformidade será tida en conta na cualificación.
2.- Recoméndase non deixar ningún obxecto de valor nin nos vestuarios nin nas canchas; O 
Departamento de Educación Física non se responsabiliza dos obxectos que se poidan extraviar.
3.- Ningún alumno pode abandonar a clase baixo ningún concepto sen autorización.
4.- Todo/a alumno/a que durante a clase sufra algún tipo de lesión ou molestia, por insignificante
que pareza, debe comunicalo inmediatamente ao seu profesor/a.
Ante algún tipo de lesión ou accidente, o alumno avisará ao profesor e nunca tratará de auxiliar
ao compañeiro.
5.- Enfermos E/ou lesionados: ateranse ás normas dadas polo Departamento. No entanto,
os alumnos con historial clínico que puidese ser significativo para a materia, deben facelo constar 
na súa ficha e entrevistarse co profesor ao comezo do curso a fin de que este indíquelle as súas
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limitacións nas clases prácticas.
6.- Os alumnos que se atopen con enfermidades transitorias deben proceder do seguinte xeito:
- Si trátase de malestar xeral: gripe, dores menstruales, etc., comunicalo ao pasar lista.
- Si o período é máis longo, presentar documento médico que o acredite
7.- Coidado do material: todo/a alumno/a que por inadecuada utilización do material deportivo, 
rómpao ou perda, correrá cos gastos do mesmo. De deteriorarse de forma fortuita, comunicarao 
ao profesor inmediatamente para proceder ao seu reparación ou reposición.
8.- Por motivos de seguridade queda totalmente prohibido colgarse das canastras ou porterías. 
¡Respéctao polo ben de todos!.
9.-Tanto o alumnado como o profesorado usarán un léxico apropiado durante as clases de E.F
10.- AS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CENTRO, EN HORAS DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, SON 
AULAS, EN TODO O AMPLO SENTIDO DESE CONCEPTO. QUERE DICIR ISTO QUE, OS ALUMNOS QUE 
NON TEÑAN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA NON PODEN PERMANECER NELAS.

RECOMENDACIÓNS
- PARA OS TRABALLOS ESCRITOS: Deixa marxes, escribe con letra clara, destaca os títulos, constrúe
frases ben estructuradas e respecta as regras de ortografía.

POR QUE VOU A SACAR BOAS NOTAS
- Porque vou entregar de forma puntual e correcta os traballos solicitados
- Porque realizarei as actividades prácticas de clase e aprenderei os exercicios e xogos que 
realizamos.
- Porque serei puntual e non terei faltas sen xustificar.
- Porque prestarei atención, colaborarei, esforzareime e respectarei as normas, as actividades, aos 
demais e ao profesor/a.
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ESTRUTURA DOS CONTIDOS PARA PRIMEIRO CURSO DA ESO

PRIMEIRO TRIMESTRE

UNIDADE DIDÁCTICA I: PRESENTACIÓN.
Ficha persoal.
Criterios de Cualificación.
Requisitos para aprobar.
Normas do departamento.

UNIDADE DIDÁCTICA II: POÑÉMONOS EN FORMA:
Quecemento e volta á calma.
A condición Física. Test de Aptitude Física.
A frecuencia cardiaca.

UNIDADE DIDÁCTICA III: CAPACIDADES COORDENATIVAS E AS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

UNIDADE DIDÁCTICA IV: DEPORTES DE RAQUETA, O BADMINTON

UNIDADE DIDÁCTICA V: DEPORTES SOCIOMOTORES, O VOLEIBOL

UNIDADE DIDÁCTICA VI: ACTIVIDADES XIMNÁSTICAS
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UNIDADE DIDÁCTICA I: PRESENTACIÓN
FICHA PERSOAL DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                      CURSO: 2012-2013
Nome e Apelidos:
Data de nacemento:
Idade:
Nome do Pai:                                                                                                    Tfno:
Nome da Nai:                                                                                                    Tfno:
Domicilio:

ACTUALMENTE:
1. Practicas algún deporte ou realizas algunha actividade física? Cal?
…………………………………………………………………....................................................................………………….
2. Cantos días á semana?
………………………………………………...................................................................…………………………………….
3. Canto fai que o practicas?
……………………………………………...................................................................……………………………………….

DATOS ANATÓMICO-FISIOLOGICOS:
1. Talla: ……… metros
2. Peso: ………. kilogramos
3. Envergadura: ………… metros
4. Frecuencia Cardiaca en Repouso: ……. pulsaciones por minuto.

SE PADECES ALGUNHA DESTAS ENFERMIDADES SINALA CAL E ENTREGA O ÚLTIMO INFORME 
MÉDICO DO ESPECIALISTA Ao teu PROFESOR/A 
Alergia ou Asma (causa e cando se produce)
Escoliose
Cardiopatía
Sobrepeso
Epilepsia
Problemas psicolóxicos
Diabete
Disminución en oído, vista e movilidade
Outras: mareos, migrañas, etc. (explícaas)
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UNIDADE DIDÁCTICA: POÑÉMONOS EN FORMA
Quecemento, condición física e volta á calma

O QUECEMENTO
DEFINICIÓN: Conxunto de exercicios que se realizan antes de toda actividade física para poñer en 
marcha e preparar ao deportista física e psicológicamente para o exercicio que vaiamos realizar 
despois e que é dunha intensidade maior.

OBXECTIVOS DO QUECEMENTO (PARA QUE SERVE).
• Aumenta a temperatura corporal.
• Evita lesións
• Activa o aparello respiratorio e cardiovascular.
• Favorece a concentración e o rendemento.

TIPOS DE QUECEMENTO:
• XENERAL realízanse exercicios dirixidos a grandes segmentos corporais, e que serve para 
calquera actividade que vaiamos realizar despois.
• ESPECÍFICO, É aquel que se realiza para unha actividade concreta.

CARACTERISTICAS DO QUECEMENTO; COMO FACELO ADECUADAMENTE.
• Debe seguir unha orde
• Debe de haber progresión na intensidade dos exercicios.
• Duración non inferior a 10 minutos.

PARTES DUN QUECEMENTO.
• Carreira suave.
• Exercicios de movilidad articular (estáticos ou dinámicos).
• Exercicios xerais ou específicos dependendo da actividade que
vaiamos realizar despois
• Estiramientos

Logo de realizar estas catro partes empezaremos coa Parte principal da sesión (resistencia, 
baloncesto, velocidade, xogos…). E para rematar realizaremos a volta á calma.

VOLTA Á CALMA.
Igual que é necesario comezar unha actividade progresivamente, ao terminar necesitamos que o 
noso organismo volva á tranquilidade aos poucos, sen brusquedade. Como?: con exercicios 
calmantes e relajantes (carreira suave, camiñar, estiramientos, exercicios respiratorios…).
Que conseguimos?:
-Descansar máis e mellor.
-O organismo volve ao seu estado orixinal.
-Quitarnos ou reducir as maniotas.
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EXERCICIOS PARA O QUECEMENTO

1) CARREIRA E MOVILIDAD ARTICULAR: EXERCICIOS DINÁMICOS.
• Trote suave.
• Trote elevando xeonllos. (Skiping).
• Trote elevando talóns.
• Carreira lateral nun e outro sentido.
• Carreira lateral cruzando pés.
• trotar de costas.
• Correndo suave con movemento de brazos.
• Combinación de carreira e saltos
• Realizar xiros de 360º

2) MOVILIDAD ARTICULAR. EXERCICIOS ESTÁTICOS
• Realizar círculos coa punta do tobillo apoiada en chan, en ambas direccións
• Realizar círculos con xeonllos semiflexionadas
• Mobilizar a cadeira, situándose coas pernas separadas
• Levar os brazos estendidos con rotación cara a adiante.
• Levar os brazos estendidos rotándolos cara atrás.
• Levar os brazos estendidos cara adiante e cara atrás..

3) ESTIRAMIENTOS
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FICHA DE ASIMILACIÓN DO QUECEMENTO nº1
Nome: …………………………………………………….........................................……....…Curso: ……..................
Data de entrega: ……………….

Contesta de forma adecuada ás seguintes cuestións:
1. Que é o QUECEMENTO
…………………………………………………………………………………………............................................................…
…………………………………………………………………………………………............................................................…
2. Para que serve o QUECEMENTO:
……1………………………………………………………………………………………
……2………………………………………………………………………………………
3. Cales son os seus efectos sobre o organismo:
…………………………………………………..............................................................…………………………………………
…………………………………………………………..............................................................…………………………………
4. En que se diferencian o QUECEMENTO Xeral e o Específico:
…………………………………………………………..............................................................…………………………………
……………………………………………………..............................................................………………………………………
5. Como deben ser realizados os exercicios que se utilicen como QUECEMENTO:
………………………………………………………..............................................................……………………………………
………………………………………………………..............................................................……………………………………
7. Responde Verdadeiro ou Falso: O QUECEMENTO…
… Debe ser progresivo
… Provoca fatiga
… Empeora o rendemento
… Diminúe a temperatura
… Debe ser intenso
… Aumenta a posibilidade de lesión
… É o mesmo que o preQUECEMENTO
… Debe mobilizar a maior parte de grupos musculares
… Ten 3 partes fundamentais (Trote, movilidad articular e estiramientos)
… É importante seguir unha orde e non quentar ás toas.
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FICHA DE ASIMILACIÓN DO QUECEMENTO nº 2
Nome: ……………………………………………………...............................................………Curso: …............…...
Data de entrega: ……………….

Marca a solución máis correcta das propostas en cada unha das cuestións:
1.- Con cantas pulsaciones debes acabar un QUECEMENTO?
a) 80 pulsaciones por minuto.
b) Ao redor de 120 pulsaciones por minuto.
c) Por encima das 180 pulsaciones por minuto.

2.- O QUECEMENTO serve para:
a) Correr máis.
b) Ser máis forte.
c) Prepararnos para un exercicio maior.

3.- A afirmación: “O QUECEMENTO é un conxunto de exercicios específicos dunha alta intensidade 
que se realiza antes dun esforzo importante” é:
a) Falsa.
b) Verdadeira.
c) Depende do tipo de deporte a realizar.

4.- Cal das seguintes afirmacións non é certa?:
a) O QUECEMENTO prevén de posibles lesións.
b) O QUECEMENTO predispone ao deportista para actividades de alta intensidade.
c) O QUECEMENTO favorece as contracturas e tiróns.

5.- As partes do QUECEMENTO son:
a) Estático, dinámico e mixto.
b) Xeral e específico.
c) Xeral, específico e mixto.

6.- Durante o QUECEMENTO deberemos seguir unha orde nos exercicios:
a) Pernas, logo cintura-tronco e finalmente brazos.
b) Brazos, logo cintura-tronco e para rematar pernas.
c) Calquera das anteriores é válida, xa que o importante é seguir unha
orde para quentar por completo.

7.- Sinala cal das seguintes afirmacións é correcta:
a) O QUECEMENTO específico está composto de trotes lixeiros, exercicios de movilidade, 
estiramientos,...
b) Os exercicios de QUECEMENTO específico deben ser similares aos do esforzo.
c) Os exercicios breves e de alta intensidade son parte do QUECEMENTO xeral.
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FICHA DE ASIMILACIÓN DO QUECEMENTO nº 3
Nome: ……………………………………………………………Curso: 1ª ISO……...
Data de entrega: ……………….
Explicar e debuxar o desenvolvemento dun QUECEMENTO completo.

Nome e Tipo de exercicio Descrición do Exercicio Tempo ou repeticións
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A CONDICIÓN FÍSICA.
TEST DE APTITUDE FÍSICA
A Condición Física: é a suma das capacidades físicas básicas. Ter unha boa condición física depende 
de que todos os nosos sistemas orgánicos teñan un bo funcionamento, polo que podemos 
relacionar as capacidades físicas básicas cos seguintes sistemas e aparellos:
- Sistema Cardiovascular e Respiratorio: mellorámolo a través da Resistencia
- Aparello Locomotor (Ósos, articulaciones e músculos): o fortalecemos a través da Forza, 
Flexibilidad e Velocidade.
Un nivel de condición física deficiente influirá negativamente na realización das nosas actividades 
diarias, ata, si é moi baixo, pode afectar á saúde negativamente, podendo enfermar.
A Condición Física valorámola a través dos Tests que realizaremos en clase.

A CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS SON 4:
• RESISTENCIA.
• VELOCIDADE
• FORZA.
• FLEXIBILIDAD

RESISTENCIA: é a capacidade física que permite realizar un esforzo durante un periodo de tempo 
prolongado. Un traballo de resistencia aeróbica reúne as seguinte características:
Duración: Mínimo 20 minutos.
Intensidade: 120 a 160 pulsaciones/minuto
Frecuencia: 3 veces por semana mínimo.
Actividades: carreira continua, bicicleta, natación, xogos de resistencia, aeróbic

FORZA: capacidade dunha persoa para vencer ou soportar unha oposición ou sobrecarga (mover, 
empuxar, levantar obxectos, desprazamentos…) Actividades: exercicios co propio
peso corporal (abdominales, flexións…); exercicios por parellas (subir ao compañeiro a pélaa,
empuxes, levantamientos…); traballos con balóns medicinales, saltos…

FLEXIBILIDADE: é a capacidade que nos permite realizar os movementos na súa máxima amplitud, 
facendo posible o máximo percorrido das articulaciones en posicións diversas.
Técnica de execución: É importante realizar un QUECEMENTO previo adecuado. Alcánzase unha 
posición que manteremos de 15 a 30 sg, a cal repetirase de 2 a 4 veces cun breve descanso 
intermedio.

VELOCIDADE. Defínese como a capacidade que ten unha persoa para realizar movementos no 
mínimo tempo e coa máxima eficacia
Actividades: Series de carreiras curtas de velocidade, saídas desde diversas posicións, movementos
rápidos…
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CONSELLOS PARA SAIR A CORRER ADECUADAMENTE:
- Corre sempre a un ritmo suave, non debes acabar con sensación de cansazo excesivo (si non 
podes falar mentres corres é porque levas un ritmo alto).
- O ritmo de carreira pódelo controlar mediante o pulso, procura que este non supere as 150-170 
p.p.m.
- Corre relaxado sen bracear en exceso e con zancadas non moi longas. O tronco debe estar 
ergueito.
- Utiliza vestimenta e calzado adecuado.
- Evita os chans duros e lugares contaminados.
- Corre con regularidad.
- Non che tombes logo de correr, segue en movemento e realiza estiramientos para recuperar os 
músculos e evitar as agujetas.
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BATERÍA DE TEST DE VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA

Nome: …………………………………………………………..............................................…Curso: 1º ESO ……..
Aínda que no marco escolar non se lle dá a importancia que puidese ter para un
deportista profesional, é importante que sexas consciente das túas capacidades, pois che darán 
unha idea de como estás físicamente.

PROBAS INICIAIS 

DATA 1ª MEDICIÓN:....................... DATA 2ª MEDICIÓN:.......................

Abdominais en 30”

Salto Horizontal

Velocidade 30 metros

Flexión de Tronco

Test de Axilidade

15' C. Contínua

FRECUENCIA CARDIACA
Definición: É o número de latexados que produce o corazón nun minuto.
As pulsaciones poden tomarse con calquera dedo menos co pulgar.
Algúns lugares onde podes tomar as pulsaciones: peito, pescozo, boneca,etc.
Para calcular as pulsaciones por minuto (p.p.m.) podemos facelo de distintosxeitos:
Contar durante seis segundos e multiplicar por dez o número de latexados (amáis utilizada).
- Contar durante quince segundos e multiplicar por catro.
- Contar durante trinta segundos e multiplicar por dous.

A TER EN CONTA:
• A frecuencia cardiaca non é un valor constante (é dicir, non sempre nos dá o mesmo resultado).
• Aumenta durante o exercicio físico e diminúe co repouso.
• É maior nas persoas sedentarias que nas deportistas.
• A maior intensidade do exercicio maior número de pulsaciones.
• Logo dun exercicio aquelas persoas cunha frecuencia cardiaca menor son os que están en mellor 
forma.
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FICHA DE ASIMILACIÓN DA FRECUENCIA CARDIACA nº 1

Nome: ………………………………...................................................……………………………Curso: ……..........
Data de entrega: ……………….

1. Explica coas túas palabras que é para ti a frecuencia cardiaca
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................

2. Por canto terías que multiplicar o resultado dos teus pulsaciones si tomácheschas nas seguintes 
fraccións de tempo:
- tomadas en 6 segundos multiplico por…………
- tomadas en 15 segundos multiplico por……………
- tomadas en 30 segundos multiplico por……………

3. Debuxa unha man aberta cos seus cinco dedos e pinta en vermello o dedo da man co que non 
podes tomar as pulsaciones e en azul os dous dedos indicados para unha boa medición

4. - Pedro e Ana fixeron xuntos unha carreira de 10 minutos e ao tomarse as pulsaciones Pedro ten 
180 p/m e Ana 160 p/m. Quen ten máis resistencia? Por que?
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FICHA DE ASIMILACIÓN DA FRECUENCIA CARDIACA nº 2

Nome: …………………………………………………….................................................……...…Curso: ……............
Data de entrega: ……………….

1.) Coloca o nome das actividades que realizas e as pulsaciones que vas obtendo. Realiza a gráfica 
que che explicou o teu profesor@ en clase e contesta as seguintes preguntas:
Exercicio 1. Pulsaciones en repouso: …………………………………………………
Exercicio 2. …………………………………………………………………………..
Exercicio 3. ……………………………………………………………………………
Exercicio 4: ……………………………………………………………………………
Exercicio 5: ……………………………………………………………………………
Exercicio 6: ……………………………………………………………………………
Exercicio 7: ……………………………………………………………………………
Exercicio 8………………………………………………………………………………
Exercicio 9……………………………………………………………………………….
Exercicio 10……………………………………………………………………………

a) En que exercicio has ter máis pulsaciones e cal crees que é o motivo?

b) En cal tiveches menos pulsaciones? Por que?

c) Que pasa coas pulsaciones do exercicio 4 ao 5?   Por que?

d) É certa, a afirmación que di que a maior intensidade do exerceu maior frecuencia Cardiaca? 
Pon un exemplo mirando a tua gráfica.
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UNIDADE DIDÁCTICA III: CAPACIDADES COORDENATIVAS E 
AS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

Definición: É a capacidade, adquirida por aprendizaxe, de realizar un ou máis movementos 
fundamentais, a partir dos cales o individuo poderá realizar habilidades máis complexas

CLASIFICACIÓN
• Os desprazamentos. ……………………………………...
• Saltos……………………………………………………………
• Xiros……………………………………………………………
• Manipulacións……………….. ………………………………
O desenvolvemento de todas estas habilidades permitísennos conseguir movementos máis 
complicados e específicos.

OS DESPRAZAMENTOS:
Definición: Toda progresión dun punto a outro da contorna que utilice como medio único o 
movemento corporal, total ou parcial Exemplo: A marcha, a carreira, as cuadrupedias, as 
reptaciones, trepas, os deslizamientos…

Os SALTOS:
Definición: movemento que leva implícito unha fase de voo. Neles debemos de ter en conta a fase 
previa ao salto, o impulso, a fase de voo e a caída.

Os XIROS.
Definición: Movemento corporal que implica unha rotación

As MANIPULACIÓNS; Dentro delas atópanse:
• Conducións
• Os lanzamentos
• Os pases
• As recepcións
• Os impactos.
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FICHA DE ASIMILACIÓN DAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

Nome: ………………………………………....................................................……………………Curso: …......…...
Data de entrega: ……………….

1.) Enumera as habilidades motrices básicas e pon un exemplo de cada unha delas.
…………………………………………………..............................................................…………………………………………
…………………………………………..............................................................…………………………………………………
………………………………………..............................................................……………………………………………………
………………………………………….............................................................………………………………………………….

2.) Elabora un circuíto no que se traballen todas as habilidades motrices básicas
que coñeces. Material que podes utilizar: pelotas de diferentes tamaños, formas
e pesos, cordas, raquetas, bancos suecos, colchonetas, conos, valas e stick de hockey.


