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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

Esta programación foi elaborada seguindo as pautas acordadas pola CCP no curso 

2016/2017. 

A pandemia da COVID-19 puxo nunha situación sen precedentes a toda a poboación 

española. Como resultado destes últimos meses, parte do alumnado poido experimentar 

problemas físicos e psicolóxicos, traumas debidos á enfermidade, inseguridade alimentaria, 

illamento social, discriminación, ansiedade, depresión e perda. É este o contexto desde o que 

imos reflexionar para planificar o curso 2020-2021 no noso centro educativo, de acordo ás 

necesidades que presenta o noso alumnado. 

 

Partindo da premisa de que as clases de EF non serán como antes, unha adecuada 

planificación na que contemplemos as medidas preventivas e de hixiene, podemos facer que a 

“nova normalidade” sexa o máis segura posible, tanto para o alumnado como para nós, persoal 

docente da materia. 

No que respecta a a EF, o complexo contexto que rodea a esta materia e que difire do 

resto (espazos, actividades, movemento, interacción, materiais e equipamentos) fai necesario 

que xeremos procesos e procedementos específicos que aseguren o benestar do alumnado e do 

persoal docente, minimizando os riscos. Por todo isto, elaboramos un protocolo específico que 

demos a coñecer a todo o noso alumnado e ás familias e que figura no anexo desta 

programación.  

 

Con este proxecto, pretendemos poñer en valor a materia de EF pola súa relación coa 

saúde e os hábitos de vida, ofrecendo unha oportunidade de aprendizaxe para os adolescentes 

que necesitan re- socializarse e adaptarse despois da contorna de aprendizaxe online que 

vivimos. A través da nosa materia, temos a oportunidade de traballar a promoción e coidado da 

saúde durante o tempo de clase, así como antes, durante e despois do día escolar, xerando 

hábitos saudables e adherencia ao exercicio. 

 

O proxecto didáctico que presentamos a continuación, lonxe de constituír unha 

consideración teórica, busca responder ás características e intereses da educación 
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física actual. Os contidos que marcan o enfoque da educación física neste momento son 

por un lado o enfoque lúdico-deportivo: deporte recreativo, deporte de competición, 

ocupación do tempo de lecer, deportes na natureza, alternativos… e por outro, o enfoque 

hixiénico-corporal : aspecto físico, estado de forma, mellora da saúde, alimentación… 

Con este proxecto pretendemos secuenciar os contidos e planificalos en unidades 

didácticas adaptándoos ás necesidades concretas do noso alumnado e contribuíndo ao 

desenvolvemento das competencias clave, as súas circunstancias e ás características do 

noso centro escolar.  

Por último queremos deixar constancia da implicación deste departamento nas 

actividades complementarias e extraescolares do centro así como a implicación e 

participación no equipo de proxectos europeos co que estamos traballando desde hai 

varios cursos. Somos os coordinadores do deporte escolar no que levamos participando 

con grande éxito desde hai 15 anos, dinamizadores de actividades que implican a todos 

os alumnos do centro: o Magosto, o Entroido, o día mundial da Sida…, organizadores de 

actividades específicas do noso departamento e en conxunto con outros: rutas de 

senderismo, viaxe á neve, Camiño de Santiago, surf, xogos na praia…  
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DESCRICIÓN DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 O departamento de E.F está composto pola xefa de departamento definitiva no centro e 

un profesor provisional, co seguinte reparto de horas e grupos: 

 

NOMBRE CARGO NIVEL NºGRUPOS HORAS 

MªLuisa Álvarez 

López 

Xefa Departamento  

e COORDINADORA do Deporte 

escolar  

2ºESO 2 4 

3ºESO 3 6 

4º ESO 3 6 

TOTAL 8 16h 

Provisional EF  

1ºESO 3 6 

2º ESO 1 2 

1ºBACH 4 8 

PROM 3 3 

TOTAL 6 19h 

 

 

Ademáis a Xefa de departamento é a coordinadora do Deporte Escolar no Centro. Este 

curso está aínda por definir cómo se vai a levar a cabo esta competición. 

Tamén a xefa de departamento seguirá implicada no traballo co equipo de proxectos 

europeos. 

  

2. CONTRIBUCIÓN DA EDUCACIÓN FÍSICA ÁS COMPETENCIAS CLAVE NA ESO. 

CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 

 

CONTRIBUCIÓN EN PORCENTAXES ÁS COMPETENCIAS CLAVE  % 

Competencia en comunicación lingüística 15% 

Competencia matemáticae ciencia e tecnoloxía 15% 

Competencia dixital 10% 

Competencia Aprender a aprender 20% 

Competencia social e cívica 20% 

Sentido da iniciativa e espíriru emprendedor 5% 

Conciencia e expresións culturais 15% 



 

Marisa Álvarez[Escribir texto] Página 7 
 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES 
ESTANDAR DE APRNDIZAJE 

AVALIABLE 

   

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Coidado do entorno 

medioambiental e dos seres 

vivos 

-  Interactuar co entorno natural de 

manera respetuosa. 

-  Comprometerse co uso responsable 

dos recursos naturais para 

promover un desenrolo sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos 

seres vivos da súa contorna.  

-  Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo ser humano no 

ámbito natural e as repercusións 

para a vida futura. 

Vida saudable 

-  Desenrolar e promover hábitos de 

vida saudable en canto á 

alimentación e ao exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a 

visión social da estética do corpo 

humán frente a o seu coidado 

saudable. 

La ciencia en el día a día 

-  Recoñecer a importancia da ciencia 

na nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos 

para mellorar a comprensión da 

realidade circundante en distintos 

ámbitos (biolóxico, xeológico, físico, 

químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para solucionar 

problemas, comprender o que 

acontece a noso arredor e 

responder  preguntas. 

Manexo de elementos 

matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 

matemáticos básicos: operacións, 

magnitudes, porcentaxes, 

proporcións, formas xeométricas, 

criterios de medición e codificación 
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numérica , etc. 

-  Comprender e interpretar a 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na 

linguaxe matemática. 

Razoamento lóxico e 

resolución de problemas 

-  Organizar a información utilizando 

procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 

os datos e as estratexias 

apropiadas. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais.  

-  Manter unha actitude favorable cara 

a lectura. 

Expresión: oral e escrita 

-  Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 

coherencia.  

- Utilizar o vocabulario axeitado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

- Utilizar vocabulario específico da 

materia de educación física tanto a 

nivel escrito como oral. 

Normas de comunicación 

- Respectar as normas de 

comunicación en calquera contexto: 

quenda de palabra, escoita atenta 

ao interlocutor... 

- Manexar elementos de 

comunicación non verbal, ou en 

diferentes rexistros, nas diversas 

situacións comunicativas. 

Comunicación en outras 

línguas 

- Manter conversacións noutras 

linguas sobre temas cotiáns en 
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distintos contextos. 

- Utilizar os coñecementos sobre a 

lingua para entender vocabulario en 

outras línguas que empregamos na 

educación física. 

- Producir textos escritos de diversa 

complexidade para o seu uso en 

situacións cotiás ou en materias 

diversas 

Competencia dixital 

Tecnoloxías da información 

- Empregar distintas fontes para a 

busca de información. 

- Seleccionar o uso das distintas fontes 

segundo a súa fiabilidade. 

- Elaborar e publicitar información 

propia derivada de información 

obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

Comunicación audiovisual 

- Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informacións diversas. 

- Comprender as mensaxes que veñen 

dos medios de comunicación. 

Utilización de ferramentas 

dixitais 

- Manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento. 

- Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o traballo 

e facilitar a vida diaria. 

- Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

Conciencia e expresións 

culturaies 

Respecto polas manifestacións 

culturais propias e alleas 

- Mostrar respecto cara ao patrimonio 

cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica...), e 

cara ás persoas que contribuíron ao 

seu desenvolvemento. 

- Valorar a interculturalidad como 
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unha fonte de riqueza persoal e 

cultural. 

- Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución 

do pensamento científico. 

Expresión cultural e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 

mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e as manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética 

no ámbito cotiá. 

-  Elaborar traballos prácticos e 

presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

Educación cívica e 

constitucional 

- Coñecer ás actividades humanas, 

adquirir unha idea da realidade 

histórica a partir de distintas fontes, 

e identificar as implicacións que ten 

vivir nun Estado social e 

democrático de dereito 

referendado por unha constitución. 

- Aplicar dereitos e deberes da 

convivencia cidadá no contexto da 

escola e ds clases día a día. 

Relación cos demais 

- Desenvolver capacidade de diálogo 

cos demais en situacións de 

convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 

- Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa nas actividades 

propostas: diarias e 

complementarias e extraecolares. 

- Recoñecer riqueza na diversidade de 

opinións e ideas. 
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Compromiso social 

- Aprender a comportarse dende o 

coñecemento dos distintos valores. 

- Concibir unha escala de valores 

propia e actuar conforme a ela. 

- Evidenciar preocupación polos máis 

desfavorecidos e respecto aos 

distintos ritmos e potencialidades. 

- Involucrarse ou promover accións 

cun fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Autonomía persoal 

- Optimizar recursos persoais 

apoiándose nas fortalezas propias. 

- Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. 

- Ser constante no traballo, superando 

as dificultades. 

- Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

Liderazgo 

- Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 

- Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 

ter confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos. 

- Priorizar a consecución de 

obxectivos grupales sobre os 

intereses persoais. 

Creatividade 

- Xerar novas e diverxentes 

posibilidades dende coñecementos 

previos dun tema. 

- Configurar unha visión de futuro 

realista e ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades no ámbito 

que outros non aprecian. 
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Emprendimento 

- Optimizar o uso de recursos 

materiais e persoais para a 

consecución de obxectivos. 

- Mostrar iniciativa persoal para iniciar 

ou promover accións novas. 

- Asumir riscos no desenvolvemento 

das tarefas ou os proxectos. 

- Actuar con responsabilidade social e 

sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

- Xestionar os recursos e as 

motivacións persoais en favor da 

aprendizaxe. 

- Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para estimular o 

pensamento 

- Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 

- Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa 

dos contidos. 

Planificación e avaliación da 

aprendizaxe 

- Planificar os recursos necesarios e os 

pasos que se han de realizar no 

proceso de aprendizaxe. 

- Seguir os pasos establecidos e tomar 

decisións sobre os pasos seguintes 

en función dos resultados 

intermedios. 

- Avaliar a consecución de obxectivos 

de aprendizaxe. 

- Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

A aprendizaxe da Educación Física vai contribuír ao desenvolvemento desta competencia na 

medida en que contextualiza a resolución de problemas en situacións cotiás. As situacións que 

expón, poden desenvolverse coa realización de cálculos, a utilización de números, interpretando 

informacións, datos, argumentacións e realizando razoamentos de lóxica matemática sobre 

orde, secuencias, cantidades e distancias. Ademais, a adquisición de hábitos saudables por 

medio da práctica física e a posibilidade da súa realización na contorna natural, fan da 

Educación Física un elemento fundamental para o tratamento desta competencia. 

Os descriptores que traballaremos fundamentalmente serán:  

1. Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio 

físico. 

2. Xerar criterios persoais sobre a visión social sobre a estética do corpo humano fronte 

ao coidado saudable. 

3. Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.  

4. Interactuar coa contorna natural de maneira respectuosa. 

5. Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que ocorre ao noso corpo e ao redor e responder preguntas. 

6. Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da práctica deportiva e a 

vida cotiá. 

 

Comunicación lingüística: 

A aprendizaxe e práctica da Educación Física precisa de intercambios comunicativos que 

favorezan a transmisión de información de maneira eficaz, contribuíndo á súa vez á adquisición 

do vocabulario propio ou específico da área. 

Adestrar os descriptores indicados garántenos unha maior comprensión por parte do alumnado, 

isto lévanos a un coñecemento profundo e a adquirir con gran destreza aquilo que nos 

propoñemos. 

Os descriptores que priorizaremos serán: 

1. Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
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2. Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia e empregando o 

vocabulario específico da nosa materia. 

3. Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita 

atenta ao interlocutor. 

4. Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas 

situacións comunicativas. 

 

Competencia dixital: 

A Educación Física favorece o desenvolvemento dunha actitude crítica cara ás mensaxes e 

estereotipos referidos ao corpo e a súa imaxe, procedentes dos medios de comunicación de 

masas e das redes sociais. 

Á súa vez, o uso de aparellos tecnolóxicos para medir diferentes variables asociadas á 

práctica deportiva e a procura de información a través de medios dixitais, permitirá o 

desenvolvemento dos seguintes descriptores competenciais: 

1. Empregar distintas fontes para a procura de información. 

2. Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

3. Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

4. Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

5. Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas relacionas co traballo da aula. 

6. Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

7. Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

Por medio da Educación Física o alumnado achégase pode explorar e utilizar o seu propio corpo 

e o seu movemento como medio para a expresión de ideas ou sentimentos de maneira creativa.  

Ademais, aprende a apreciar manifestacións culturais e artísticas en xeral e á visión que se 

tivo delas ou de conceptos como a estética ou a beleza a través das diferentes culturas e 

relixións. 
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Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descriptores da competencia: 

1. Valorar a interculturalidad como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

2. Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 

pola estética no ámbito cotián. 

3. Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

4. Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), e cara ás persoas que contribuíron 

ao seu desenvolvemento. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

As actividades físicas, fundamentalmente as que se realizan de forma colectiva, contribúen ao 

desenvolvemento de actitudes de integración e respecto, así como a xerar situacións de 

convivencias, cooperación e solidariedade. 

O respecto ás normas e regras do xogo terán unha transferencia directa cara ao 

recoñecemento dos códigos de conduta que rexen a convivencia cidadá. 

Así mesmo, a resolución de conflitos propios de situacións competitivas axudará a desenvolver 

aspectos como a negociación ou o diálogo. 

Esta área contribuirá á reflexión crítica a preto de fenómenos sociais como o deporte-

espectáculo que, en ocasións pode xerar situacións de violencia ou contrarias á dignidade 

humana así como o achegamento ao deporte popular como medio para desenvolver o 

asociacionismo e as iniciativas cidadás. 

Os descriptores que adestraremos son os seguintes:  

1. Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

2. Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 

para a resolución de conflitos.  

3. Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos: actividades diarias da aula e actividades complementarias e 

extraescolares. 

4. Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

5. Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
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6. Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades. 

7. Involucrarse ou promover accións cun fin social.  

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:  

Esta materia contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal na medida en que se utilizan 

procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. O 

liderado á hora de contaxiar entusiasmo ou delegar funcións nos compañeiros será a clave á 

hora de desenvolver actividades de equipo. As situacións deportivas levarán ao alumno para 

tomar decisións nas que a asunción de riscos e a aceptación de responsabilidades serán 

inevitables. 

Os descriptores que adestraremos son:   

1. Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

2. Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

3. Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

4. Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

5. Priorizar a consecución de obxectivos grupales sobre os intereses persoais. 

6. Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.  

7. Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

Aprender a aprender: 

A actividade física propia desta área favorece a construción do autoconcepto por medio da 

aceptación das propias posibilidades e carencias, partindo da aprendizaxe motora para a súa 

transferencia a actividades motrices máis complexas. 

O establecemento de metas alcanzables, cuxa consecución xerará autoconfianza, axudará a 

fortalecer un equilibrio emocional no alumno que favoreza o desenvolvemento de ferramentas 

para estimular o pensamento e a planificación e avaliación das súas propias aprendizaxes por 

medio da metacognición. 

Os descriptores que adestraremos son:  

1. Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións executivas...  
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2. Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe.  

3. Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

4. Aplicar estratexias para a mellora a nivel práctico, do pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente. 

5. Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios obtidos sobre todo a nivel de xecución práctica. 

6. Avaliar e ser consciente daconsecución ou non dos obxectivos de aprendizaxe. 

7. Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe propostos. 

 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. 

 

3.1. OBXECTIVOS DA EF EN 2º DA ESO: 

1. Coñecer e valorar a relación existente entre actividades físicas e saúde. 

2.  Valorar o quecemento como hábito saudable ao comezo dunha actividade física. 

3. Identificar aqueles hábitos relacionados coa actividade física que poden producir 

desequilibrios ou tensións no organismo e realizar exercicios para prevenirlos e evitar os seus 

efectos. 

4. Valorar o quecemento como hábito saudable ao comezo dunha actividade física. 

Identificar os exercicos e as intensidades adecuadas a cada parte. 

5. Practicar actividades físicas e deportivas variadas encamiñadas ó disfrute do tempo 

de ocio. 

6. Coñecer e practicar as técnicas básicas relacionadas coa actividade física 

(quencemento, respiración, relaxación, hidratación etc…) que inciden positivamente na saúde 

individual e colectiva. 

7. Valorar o nivel de condición física propio en relación co nivel de maduración e 

características do seu grupo de idade. 

8. Practicar formas de desenrolo diferenciadas para as distintas capacidades físicas. 

9. Coñecer e exercitar posicións corporais axeitadas na práctica de actividades físicas 

en situacións da vida cotiá. 
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10. Progresar no nivel de rendemento motor a través do desenrolo e mellora das 

capacidades físicas e cualidades psicomotrices. 

11. Incrementar as capacidades físicas dándolle maior relevancia á resistencia aeróbica, 

á flexibilidade e á forza resistencia. 

12. Recoñecer e valorar as posibilidades do medio natural para disfrutar do tempo libre. 

13. Adquirir e perfeccionar habilidades específicas relacionadas cos deportes e os 

xogos tradicionais (segundo as unidades didácticas propostas). 

14. Adquirir e perfeccionar habilidades específicas relacionadas cos deportes e os 

xogos individuais e colectivos (segundo as unidades didácticas propostas). 

15. Aplicar as habilidades específicas en situacións reais de xogo, resolvendo problemas 

simples de decisión individual e colectiva, valorando especialmente as actividades de 

colaboración e cooperación (segundo as unidades didácticas propostas). 

16. Participar de forma desinhibida e espontánea nas actividades físico deportivas. 

17. Realizar todo tipo de actividades físicas e deportivas, alcanzando un nivel mínimo de 

eficacia na súa execución en función das características individuais (segundo as unidades 

didácticas propostas). 

18. Cooperar en accións de equipo con actitude de tolerancia, respecto ós compañeiros, 

ás normas e ó material. 

19. Amosar unha actitude positiva nas actividades de expresión corporal, relaxación e 

respiración. 

20. Valorar as actividades de expresión corporal como medio de comunicación cos 

compañeiros e como forma de expresión creativa. 

21. Desenrolar os recursos expresivos relacionados co espacio e co tempo. E practicar 

actividades con distintas bases musicales e rítmicas, con finalidade expresiva. 

22. Analizar os estereotipos publicitarios relacionados coa actividade física. 

23. Valorar a importancia da lectura de imaxes para contrarestar a súa influencia 

inconsciente na construcción de valores e ideas. 
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3.2. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APENDIZAXE. 

Os estándares subrayados constitúen os mínimos para superar a materia. 

3.2.1. PARA 2º DA ESO. 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

 b  

 m 

 g 

 B1.1. Fases de activación e 

recuperación na práctica da 

actividade física de carácter xeral e 

específica, en función da actividade 

que se realice realizar. 

 B1.2. Selección e execución de 

xogos e exercicios apropiados para 

cada fase da sesión. 

 B1.1. Recoñecer e aplicar 

actividades propias de cada fase da 

sesión de actividade física, en 

relación coas súas características. 

 EFB1.1.1.Recoñece a estrutura 

dunha sesión de actividade física 

coa intensidade dos esforzos 

realizados. 

 CSC 

 CMCCT 

 EFB1.1.2. Prepara e realiza 

quecementos e fases finais da 

sesión, de xeito básico, tendo en 

conta os contidos que se vaian 

realizar.  

 CSC 

 CAA 

 EFB1.1.3. Prepara e pon en 

práctica actividades para a mellora 

das habilidades motoras en función 

das propias dificultades, baixo a 

dirección do/da docente. 

 CSC 

 m 

 n 

 a 

 b 

 c 

 d 

 l 

 g 

 B1.3. Respecto e aceptación das 

regras das actividades, os xogos e 

os deportes practicados. 

 B1.4. Papeis e estereotipos nas 

actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, como 

fenómeno social e cultural. 

 B1.5. Aceptación do propio nivel de 

execución e o das demais persoas, 

e disposición positiva cara á súa 

mellora. 

 B1.2. Recoñecer as posibilidades 

das actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas como formas 

de inclusión social, facilitando a 

eliminación de obstáculos á 

participación doutras persoas 

independentemente das súas 

características, colaborando elas e 

aceptando as súas achegas. 

 EFB1.2.1. Amosa tolerancia e 

deportividade tanto no papel de 

participante como no de 

espectador/a. 

 CSC 

 EFB1.2.2. Colabora nas actividades 

grupais, respectando as achegas 

das demais persoas e as normas 

establecidas, e asumindo as súas 

responsabilidades para a 

consecución dos obxectivos. 

 CSC 

 EFB1.2.3. Respecta as demais 

persoas dentro do labor de equipo, 

con independencia do nivel de 

destreza. 

 CSC 

 m 

 a 

 c 

 d 

 g 

 l 

 ñ 

 B1.6. Posibilidades do contorno 

próximo como lugar de práctica de 

actividades físico deportivas e 

recreativas. 

 B1.7. Aceptación e respecto das 

normas para a conservación do 

medio urbano e natural. 

 B1.8. Actividade física como 

elemento base dos estilos de vida 

saudable. 

 B1.3. Recoñecer as posibilidades 

que ofrecen as actividades físico-

deportivas como formas de lecer 

activo e de utilización responsable 

do contorno. 

 EFB1.3.1. Coñece as posibilidades 

que ofrece o contorno para a 

realización de actividades físico-

deportivas axeitadas a súa idade. 

 CSC 

 EFB1.3.2. Respecta o contorno e 

valórao como un lugar común para 

a realización de actividades físico-

deportivas. 

 CSC 

 EFB1.3.3. Analiza criticamente as  CSC 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 B1.9. Estereotipos corporais na 

sociedade actual e a súa relación 

coa saúde. 

actitudes e os estilos de vida 

relacionados co tratamento do 

corpo, as actividades de lecer, a 

actividade física e o deporte no 

contexto social actual. 

 m 

 n 

 g 

 B1.10. Prevención de riscos nas 

actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, baseada na 

análise previa das características 

destas. 

 B1.11. Protocolo básico de 

actuación (PAS) nos primeiros 

auxilios. 

 B1.12. Emprego responsable do 

material e do equipamento 

deportivo. 

 B1.4. Controlar as dificultades e os 

riscos durante a súa participación 

en actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, analizando as 

características destas e as 

interaccións motoras que levan 

consigo, e adoptando medidas 

preventivas e de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

 EFB1.4.1. Identifica as 

características das actividades 

físico-deportivas e artístico-

expresivas propostas que poidan 

supor un elemento de risco para si 

mesmo/a ou para as demais 

persoas. 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB1.4.2. Describe e pon en 

práctica os protocolos para activar 

os servizos de emerxencia e de 

protección do contorno. 

 CSIEE 

 EFB1.4.3. Adopta as medidas 

preventivas e de seguridade 

propias das actividades 

desenvolvidas durante o ciclo, 

tendo especial coidado con aquelas 

que se realizan nun contorno non 

estable. 

 CSIEE 

 h 

 i 

 g 

 e 

 b 

 m 

 ñ 

 o 

 B1.13. Tecnoloxías da información 

e da comunicación para procurar, 

analizar e seleccionar información 

relacionada coa actividade física e 

a saúde.  

 B1.14. Elaboración e exposición 

argumentada de documentos no 

soporte máis axeitado. 

 B1.5. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación no 

proceso de aprendizaxe, para 

procurar, analizar e seleccionar 

información salientable, elaborando 

documentos propios, e facendo 

exposicións e argumentacións 

destes. 

 EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para elaborar documentos dixitais 

propios adecuados á súa idade 

(texto, presentación, imaxe, vídeo, 

son, etc.), como resultado do 

proceso de procura, análise e 

selección de información 

salientable. 

 CD 

 CCL 

 EFB1.5.2. Expón e defende 

traballos elaborados sinxelos sobre 

temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física 

ou a corporalidade, utilizando 

recursos tecnolóxicos. 

 CAA 

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 n 

 m 

 b 

 g 

 l 

 d 

 B2.1. Experimentación de 

actividades artístico-expresivas 

utilizando técnicas de expresión 

corporal, combinando espazo, 

tempo e intensidade. 

 B2.2. Creatividade e improvisación 

nas actividades artístico-expresivas 

 B2.1. Interpretar e producir accións 

motoras con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal e outros 

recursos. 

 EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais 

básicas, de forma creativa, 

combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

 CCEC 

 EFB2.1.2. Crea e pon en práctica 

unha secuencia de movementos 

corporais axustados a un ritmo 

 CCEC 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 ñ de xeito individual. 

 B2.3. Realización de bailes e 

danzas sinxelas de carácter 

recreativo e popular. 

prefixado de baixa dificultade. 

 EFB2.1.3. Colabora no deseño e na 

realización de bailes e danzas 

sinxelas, adaptando a súa 

execución á dos seus compañeiros 

e das súas compañeiras. 

 CCEC 

 EFB2.1.4. Realiza improvisacións 

de xeito individual como medio de 

comunicación espontánea. 

 CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

 m 

 f 

 b 

 g 

 B3.1. Condición física. 

Capacidades físicas e coordinativas 

nas actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, e a súa 

vinculación cos sistemas do 

organismo. 

 B3.2. Efectos sobre a saúde da 

actividade física e a alimentación. 

 B3.3. Capacidade de adaptación do 

organismo ante a actividade física e 

a práctica deportiva. 

 B3.4. Control da intensidade do 

esforzo a través da frecuencia 

cardíaca. 

 B3.5. Procedementos para a 

avaliación dos factores da 

condición física relacionados coa 

saúde. 

 B3.6. A actividade física e o seu 

efecto sobre a saúde. Criterios de 

selección de actividades para a 

realización dun plan de mellora da 

saúde. 

 B3.1. Recoñecer os factores 

básicos que interveñen na acción 

motora e os mecanismos de control 

da intensidade da actividade física, 

e aplicalos á propia práctica, en 

relación coa saúde e a 

alimentación. 

 EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a 

implicación das capacidades físicas 

e as coordinativas nas actividades 

físico-deportivas e artístico-

expresivas traballadas no ciclo. 

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Relaciona diferentes 

tipos de actividade física e 

alimentación co seu impacto na súa 

saúde. 

 CMCCT 

 EFB3.1.3. Relaciona as 

adaptacións orgánicas principais 

coa actividade física sistemática, 

así como coa saúde e os riscos e 

as contraindicacións da práctica 

deportiva. 

 CMCCT 

 EFB3.1.4. Adapta a intensidade do 

esforzo controlando a frecuencia 

cardíaca correspondente ás marxes 

de mellora dos principais factores 

da condición física. 

 CMCCT 

 EFB3.1.5. Aplica con axuda 

procedementos para autoavaliar os 

factores da condición física. 

 CMCCT 

 EFB3.1.6. Identifica as 

características que deben ter as 

actividades físicas para ser 

consideradas saudables, 

adoptando unha actitude crítica 

fronte ás prácticas que teñen 

efectos negativos para a saúde. 

 CMCCT 

 CSC 

 m 

 g 

 f 

 B3.7. Métodos básicos de 

adestramento para a mellora das 

capacidades físicas básicas 

 B3.2. Desenvolver as capacidades 

físicas máis salientables desde a 

perspectiva da súa saúde de 

acordo coas posibilidades persoais 

 EFB3.2.1. Participa activamente na 

mellora das capacidades físicas 

básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os métodos 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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 b relacionadas coa saúde. 

 B3.8. Avaliación da condición física 

saudable e realización de 

actividades para a mellora desta, 

tendo en conta as súas 

características individuais. 

 B3.9. Ergonomía e hixiene postural 

na práctica de actividades físicas. 

 B3.10. Actividade física habitual e 

outros hábitos de vida saudables, e 

o seu efecto sobre a calidade de 

vida. 

e dentro das marxes da saúde, 

amosando unha actitude de 

autoexixencia no seu esforzo. 

básicos para o seu 

desenvolvemento. 

 EFB3.2.2. Alcanza niveis de 

condición física saudable acordes 

ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas 

posibilidades. 

 CAA 

 EFB3.2.3. Aplica os fundamentos 

de hixiene postural na práctica das 

actividades físicas como medio de 

prevención de lesións. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.2.4. Analiza a importancia da 

práctica habitual de actividade 

física para a mellora da propia 

condición física saudable, 

relacionando o efecto desta 

práctica coa mellora da calidade de 

vida. 

 CAA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 a 

 b 

 g 

 m 

 B4.1. Execución e avaliación de 

habilidades motrices vinculadas ás 

accións deportivas, respectando os 

regulamentos específicos. 

 B4.2. Práctica de actividades e 

xogos para a aprendizaxe dos 

deportes individuais. 

 B4.3. Adquisición de técnicas de 

progresión e orientación no medio 

natural, a súa aplicación en 

diferentes contornos. 

 B4.1. Resolver situacións motoras 

individuais aplicando os 

fundamentos técnicos e as 

habilidades específicas, das 

actividades físico-deportivas 

propostas, en condicións 

adaptadas. 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos 

básicos das técnicas e habilidades 

específicas adaptadas, 

respectando as regras e as normas 

establecidas. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.2. Autoavalía a súa 

execución de xeito básico con 

respecto ao modelo técnico 

formulado. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.3. Describe a forma de 

realizar os movementos implicados 

nos modelos técnicos adaptados. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na 

execución e aplicación das accións 

técnicas respecto ao seu nivel de 

partida, amosando actitudes de 

esforzo e superación. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.5. Explica e pon en práctica 

técnicas de progresión nos 

contornos non estables e técnicas 

básicas de orientación, regulando o 

esforzo en función das súas 

posibilidades. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 B4.4. Execución de habilidades 

motrices técnico-tácticas facilitadas 

 B4.2. Resolver situacións motoras 

de oposición, colaboración ou 

 EFB4.2.1. Adapta os fundamentos 

técnicos e tácticos para obter 

 CAA 

 CSIEE 
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 d 

 g 

 m 

vinculadas aos deportes colectivos 

en distintas situacións, respectando 

os regulamentos específicos. 

 B4.5. Práctica de actividades e 

xogos para a aprendizaxe dos 

deportes colectivos. 

colaboración-oposición facilitadas, 

utilizando as estratexias máis 

axeitadas en función dos estímulos 

máis relevantes. 

vantaxe na práctica das actividades 

físico-deportivas de oposición ou de 

colaboración-oposición facilitadas. 

 EFB4.2.2. Describe 

simplificadamente e pon en práctica 

de xeito autónomo aspectos de 

organización de ataque e de 

defensa nas actividades físico-

deportivas de oposición ou de 

colaboración-oposición facilitadas. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.3. Discrimina os estímulos 

que cómpre ter en conta na toma 

de decisións nas situacións de 

colaboración, oposición e 

colaboración-oposición facilitadas, 

para obter vantaxe ou cumprir o 

obxectivo da acción. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.4. Reflexiona sobre as 

situacións facilitadas resoltas 

valorando a oportunidade das 

solucións achegadas e a súa 

aplicabilidade a situacións 

similares. 

 CAA 

 CSIEE 

 

 

4. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

4.1 GRAOS MÍNIMOS DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA EN 2º DA ESO. 

 

1. Sabe que é un quecemento xeral e específico e e os efectos positivos que provoca no 

organismo. 

2. Confecciona e executa de maneira autónoma un catálogo de exercicios prácticos, que 

poidan servir para executar de maneira correcta un quecemento xeral. 

3. Valora e recoñece o efecto positivo e de prevención de lesións que provoca no noso 

organismo a execución práctica do quecemento xeral. 

4. É capaz de respetar e cooperar cos compañeiros, así como coida o material empregado 

nas sesións prácticas. 
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5. Coñece o conceptos e fundamento básico da resistencia aeróbica e da flexibilidade. 

6. Sabe que é a intensidade do esforzo, a frecuencia cardíaca e cálculo da zona de 

actividade. 

7. Sabe medir as súas pulsacións. 

8. Realiza o traballo escrito sobre as pulsacións. 

9. Mantén a carreira continua a baixo ritmo durante 15 minutos. 

10. Realiza unha batería de test de condición física esforzándose en facelo o mellor posible, 

e se compara cos datos doutros anos. 

11. Coñece exercicios de traballo da flexibilidade dos principais grupos musculares e 

articulacións. Identifícaos e execútaos de forma eficaz. 

12. Valora a importancia do traballo da condición física para a mellora da saúde e da 

calidade de vida. 

13. Recoñece ideas, feitos o datos relevantes en textos relacionados coa materia. 

14. Coñece e diferencia os diferentes defectos posturais. Realiza o traballo escrito sobre a 

postura. 

15. Practica actividades lúdico-recreativas que inciden na correcta acitude postural. 

16. Aplica as medidas posturais indicadas na realización de tareas cotiás. 

17. Coñece as regras básicas dos deportes de raqueta. 

18. Executa con certo nivel de destreza as habilidades básicas dos deportes de raquetas e 

as diferentes técnicas cos saltos de comba. 

19. Aplica as habilidades básicas dos deportes de raqueta a situacións reais de xogo. 

20. Amosa actitudes de repecto na práctica dos deportes de raqueta e dos diferentes 

deportes practicados cooperando cos compañeiros. 

21. Coñece os diferentes factores que interveñen no salto de comba. 

22. Executa con certo nivel de destreza diferentes técnicas no salto con comba, axusta os 

seus saltos ao ritmo da comba e realiza unha pequeña coreografía con diferentes saltos 

e ritmos. 

23. Expresa co seu xesto e postura estados de ánimo, conceptos, sensacións... 

24. Executa correctamente pasos sinxelos das danzas colectivas aprendidas na clase. 

25. Executa correctamente pasos sinxelos de danza aeróbica. 
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26. Participa activa e desenhibidamente nas actividades plantexadas. 

27. Amosa unha actitude de respecto e tolerancia cara ao traballo dos compañeiros. 

28. Resolve desafíos físicos de forma cooperativa. 

29. Executa os elementos técnicos básicos do baloncesto: pase, bote e tiro. 

30. Aplica as habilidades básicas do baloncesto adquiridas a situacións reais de xogo. 

31. Realiza a acción motriz oportuna en función da fase de xogo que se desenvolva: ataque: 

se desmarca, busca hocos libres, apoia, progresa, tira. En defensa: anticípase, dificulta 

a progresión e evita que marquen. 

32. Amosa actitudes de especto na práctica do baloncesto cooperando na laboura do equipo. 

33. Coñece a simboloxía internacional de senderismo. 

34. Participa nun percorrido de senderismo polo entorno.  

35. Se comporta respectuosamente cos demais, co medio escolar, urbano e natural. 

36. Sabe activar os protocolos básicos de primeiros auxilios. 

 

5. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

5.1. UNIDADES DIDÁCTICAS A LEVAR A CABO EN 2º DA ESO. 

UNIDADE DIDÁCTICA 
Nº 

SESIÓNS 
AVALIACIÓN 

U.D.1 QUENTANDO MOTORES II 4 1ª-2ª-3ª 

U.D.2 
A RESISTENCIA E A FLEXIBILIDADE 

MELLORAN A MIÑA SAÚDE 
12 1ª 

U.D.3 COÑEZO E CONTROLO MEU CORPO 4 1ª- 2ª-3ª 

U.D.4 OS XOGOS POPULARES E TRADICIONAIS II 3 1ª 

U.D.5 DEPORTES DE RAQUETA 11 2ª 

U.D.6 SALTANDO QUE É XERUNDIO 7 2ª 

U.D.7 ACTIVIDADES DEPORTIVAS: O BALONCESTO 12 3ª 

U.D.8 O CORPO FALA 6 1ª 

U.D.9 ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL 4 3ª 

U.D. 10 DESAFÍOS COOPERATIVOS - TODAS 
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2 U.D1: QUENTANDO MOTORES II. 

.. Contidos conceptuais: 

 Quecemento xeral e específico. 

 Pautas para a súa elaboración e obxectivos. 

 Partes dunha sesión de EF. 

.. Contidos procedimentais: 

 Recompilación e posta en práctica dos diferentes tipos de exercicios aplicados ó 

quencemento. 

.. Contidos actitudinais: 

 Concienciación da importancia do quencemento. 

*OBXECTIVOS: 

… Ser capaz de realizar de maneira autónoma un quecemento de carácter xeral preparando o 

seu organismo para actividades máis intensas e ou complexas. 

 

2 U.D2: A RESISTENCIA E A FLEXIBILIDADE MELLORAN A MIÑA SAÚDE. 

.. Contidos conceptuais: 

 Concepto e efectos sobre o organismo da resistencia aeróbica e da flexibilidade. 

 Principais estiramentos. 

 Características das actividades físicas saudables. 

 Capacidades físicas relacionadas coa saude. 

 Frecuencia cardiaca e intensidade do esforzo 

.. Contidos procedimentais. 

 Acondicionamento da resistencia: carreira continua, adestramento total, xogos… 

 Acondicionamento da forza resistencia: circuitos.... 

 Traballo con implementos. 

 Acondicionamento da flexibilidade. 

 Test de valoración da resistencia e da flexibilidade. 

 Ficha de pulsacións. 

 Realización de actividades e xogos para a mellora da condición física. 
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.. Contidos actitudinais: 

 Concienciación do nivel persoal de condición física. 

 Concienciación da posibilidade e importancia de mellorar o nivel de condición 

física. 

 Valoración e respeto hacia o nivel de condición física dos demais. 

 Participación activa na mellora das súas capacidades físicas. 

*OBXECTIVOS: 

… Utilizar a frecuencia cardíaca como indicador do traballo de resistencia. 

… Incrementar as capacidades físicas dacordo co momento de desenvolvemento motor do 

alumno e tomando como referencia os test iniciais. 

… Analizar críticamente o estado das súas capacidades físicas e compararse co ano pasado. 

… Valorar o feito de acadar unha boa condición física como base dunhas mellores condicións de 

saúde. 

... Coñecer os principais grupos musculares: fortalecemento e estiramento. 

 

2 U.D3: COÑEZO E CONTROLO MEU CORPO. 

.. Contidos conceptuais: 

 A hixiene. 

 A relación entre hidratación e práctica deportiva. 

 Tipos de respiración: clavicular, torácica e abdominal. 

 Protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios. 

 As cualidades físicas relacionadas coa saúde: resistencia aeróbica, forza 

resistencia e flexibilidade. 

 Principais grupos musculares e articulacións. Estiramentos. 

 Efectos que teñen sobre a saúde hábitos nocivos como o consumo de tabaco, 

alcohol e estupefacientes. 

.. Contidos procedimentais: 

- Práctica dos diferentes tipos de respiración. 

- Práctica de diferentes formas de traballo da resistencia, a forza e a flexibilidade. 

 Realización de xogos de forza con contacto físico e actividades de loita. 
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- Elaboración de murais. 

- A hixiene despois da práctica de actividade física. 

.. Contidos actitudinais: 

 Disposición favorable a utilizar os hábitos de respiración e relaxación como 

elementos de recuperación do equilibrio psicofísico. 

 Valoración do traballo dos demais. 

*OBXECTIVOS: 

… Desenrolar unha disposición favorable a utilizar os hábitos de respiración e relaxación como 

elementos de recuperación do equilibrio psicofísico. 

… Adquirir o hábito da ducha e da hidratación despois da práctica de actividade física. 

... Amosar autocontrol na aplicación da forza e nas situacións de contacto físico en xogos e 

actividades de loita. 

… Saber actuar ante unha situación de emerxencia sanitaria. 

 

2 U.D4: XOGOS POPULARES E TRADICIONAIS II. 

.. Contidos conceptuais: 

 Os xogos tradicionais da zona. 

.. Contidos procedimentais: 

 Escolma e práctica dos xogos populares e tradicionais da zona e outros: goma, 

tabas, rá. 

 Recompilación de xogos ós que xogaban os seus maiores. 

.. Contidos actitudinais: 

- Valoración dos xogos e deportes tradicionais como vínculo e parte do patrimonio 

cultural da comunidade. 

*OBXECTIVOS: 

… Conseguir implicar aos alumnos/as na elaboración dunha lista de xogos tradicionais da zona 

de Cambre e experimentalos. 
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2 U.D5: DEPORTES DE RAQUETA. 

.. Contidos conceptuais: 

 En qué consisten os xogos e deportes de raqueta. 

 Elementos técnicos básicos: agarres, golpeos, saques. 

 Elementos tácticos individuais e colectivos básicos. 

 Regulamento. 

 Capacidades que interveñen. 

.. Contidos procedimentais: 

 Posición do corpo ao golpear a bola. 

 Posición do brazo. 

 Agarres da pala ou raqueta. 

 Posicionamento no campo. 

 Posición de ataque. 

 Posición de defensa. 

.. Contidos actitudinais: 

 Respecto aos compañeiros. 

 Respecto ás normas. 

 Toma de conciencia do aspecto educativo do deporte. 

 Disposición favorable á aprendizaxe motor e para participar nas actividades. 

 Valoración da existencia de diferentes niveis de destreza, tanto no que concerne 

a si mesmo como ós demais. 

 Valoración sobre os efectos na saúde. 

*OBXECTIVOS:  

 Coñecer e identificar os materiales necesarios para a práctica dos xogos e 

deportes de raqueta. 

 Adquirir e desenrrolar as diferentes facetas técnicas básicas dos diferentes 

xogos plantexados. 

 Desenrolar diferentes aspectos básicos en relación coas diferentes prácticas 

lúdicas a tratar. 

 Participar de forma activa en situacións de colaboración cos compañeiros. 
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 Manexar de forma autónoma as distintas facetas do xogo. 

 Coñecer os diferentes regulamentos de xogo de forma básica para poder nun 

futuro levalo á práctica de forma recreativa ou deportiva. 

 Respectar as diferentes normas do xogo e as posibilidades individuais e colectivas. 

 Coñecer as orixes deste deporte, comprender as súas normas básicas de xogo e o 

sentido dos xestos técnicos máis comúns. 

 Consecuencia sobre a saúde da práctica dos deportes asimétricos. Medidas para 

evitalos. 

 Utilización da técnica individual na resolución de problemas motores orixinados en 

situacións reais de xogo: táctica individual. 

 Iniciarse nas prácticas recreativas. 

 

2 U.D6: SALTANDO QUE É XERUNDIO. 

.. Contidos conceptuais: 

 O material empregado no salto de comba. 

 Os deportes de comba. 

 Coñecer os principais factores que interveñen no salto de comba (coordinación, 

equilibrio, forza, resistencia), tendo en conta ls indicadores (frec. cardiaca, 

respiratoria, ritmo, intensidad...) e adecuando o esforzo ao noso nivel físico. 

 Coñecer e saber utilizar as técnicas básicas de estiramentos como medio para a 

recuperación muscular tras o exercicio de salto de comba. 

 

..Contidos procedimentais: 

 Exercicios, tarefas e xogos de familiarización coa comba. 

 Exercicios de distintas técnicas de salto con comba que contribúan á mellora da 

coordinación e a condición física, adoptando as medidas apropiadas para unha práctica 

segura (calzado, alternancia de esforzos, respeto aos compañeiros, etc.). 

.. Contidos actitudinais: 

 Disposición favorable ó aprendizaxe motor e para participar nas actividades. 
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 Participar e divertirse con actividades cooperativas e competitivas con comba, 

respectando a compañeiros/materiais, independentemente do resultado acadado. 

 Valoración da existencia de diferentes niveis de destreza, tanto no que concerne a si 

mesmo como ós demais. 

 Traer o material necesario tódolos días de práctica. 

 

*OBXECTIVOS: 

 

... Familiarizar aos alumnos coa corda. 

 

… Coñecer os aspectos referentes á coordinación e a axilidade, así como os seus factores 

determinantes 

 

… Descubrir as posibilidades que ofrece este tipo de actividade, así como a gran variedade de 

saltos tanto individuais, por parellas, como en grupo. 

 

… Desenvolver a coordinación dinámica xeral 

 

…Experimentar distintos tipos de saltos á corda, tanto de forma individual, por parellas como 

en grupo 

 

… Realizar combinacións de saltos de maneira individual, en parellas e en grupo. 

 

… Inventar e experimentar saltos e combinacións. 

 

… Relacionar este traballo coa condición física e comprender tamén a mellora respecto a a 

saúde. 

 

… Aceptar as propias limitacións en relación ao seu grao de coordinación. 

 

… Fomentar a participación. 

 

… Desenvolver a autonomía dos alumnos. 

 

... Mellorar a condición física. 
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2 U.D7: ACTIVIDADES DEPORTIVAS:O BALONCESTO. 

.. Contidos conceptuais: 

- Regras e normas básicas do baloncesto. 

- Principais xestos técnicos do baloncesto: 

. O bote de avance e de protección. 

. O bote con reverso e con cambio de man. 

. As paradas en un e dous tempos. 

. Os pases: de peito, picado, por riba da cabeza, de béisbol, de entrega. 

. O tiro: fundamental, libre, en suspensión e en bandexa. 

. Accións de defensa ó xogador con e sin pelota. 

- Principios da comunicación motriz e da estratexia nos xogos e deportes colectivos: 

. Correcta ocupación do espacio. 

. Desmarque. 

. Conceptos básicos do ataque. 

. Sistemas básicos de defensa. 

. Contidos procedimentais: 

- Execución dos principais xestos técnicos do baloncesto: 

. Práctica do bote de avance e de protección. 

. Práctica do bote con reverso e con cambio de man por diante. 

. Práctica das paradas en un e dous tempos. 

. Práctica dos pases con unha e duas mans: de peito, picado, por encima da cabeza, de 

béisbol, de entrega… 

. Práctica do tiro fundamental, libre, en bandexa, en suspensión… 

. Práctica de accións de defensa ó xogador con e sin pelota. 

- Resolución de situacións de xogo ante un adversario. 

- Resolución de situacións de xogo en grupos reducidos. 

- Resolución de situacións de xogo con superioridade numérica de atacante. 

- Organización dos xogadores no terreo de xogo e a ocupación correcta do espacio. 

- Utilización dos desmarques. 

- Utilización dos conceptos básicos de ataque: bloqueos, pase y va… 
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Utilización dos sistemas básicos de defensa: defensa individual, defensa en zona e defensa 

mixta. 

.. Contidos actitudinais: 

- Aceptación e tolerancia nos diferentes rendimentos na actividade física. 

- Aceptación dos diferentes comportamentos dos participantes no xogo. 

- Valoración do baloncesto como medio de relación entre as persoas e como medio forma de 

disfrute do tempo de ocio. 

- Aceptación do resultado no xogo. 

- Respecto hacia os adversarios. 

- Desexo de colaboración para a consecución de fins comúns. 

- Valoración da aprendizaxe motor dunha técnica ou táctica. 

-Participación nas tareas con independencia do nivel de destreza alcadado. 

*OBXECTIVOS: 

… Desenrolar as coordinacións motrices básicas dunha forma global. 

… Coñecer os diferentes patróns motores. 

… Desenrolar a percepción espacio temporal con móviles e compañeiros e adversarios. 

… Coñecer as bases tácticas simples do baloncesto. 

… Perfeccionar a coordinación óculo-manual e a dinámica xeral. 

… Coordinar as accións propias coas do equipo con actitude de tolerancia e respecto ós 

compañeiros, as normas, ó material… 

… Amosar unha actitude tolerante e deportiva por riba da búsqueda desmedida da eficacia. 

… Integrarse nas accións do grupo e facilita-la integración dos demais. 

… Participar de forma activa en tódalas actividades. 

   ... Características básicas e comúns ás habilidades deportivas: normas, reglas, aspectos 

técnicos e tácticos. 

 

2 U.D8: O CORPO FALA. 

.. Contidos conceptuais: 

 Os xestos e as posturas. 

 A lingüaxe corporal e a comunicación non verbal. 
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..Contidos procedimentais: 

 Experimentación de actividades encamiñadas ó dominio, ó control corporal e á 

comunicación cos demais: os xestos e as posturas. 

 Combinación de movementos de distintos segmentos corporais con 

desprazamentos seguindo unha secuencia rítmica: batuka. 

 Execución de danzas do mundo de tipo colectivo. 

 Practicar actividades con distintas bases musicais e rítmicas con finalidades 

expresivas. 

 Control da respiración e da relaxación nas actividades rítmicas. 

..Contidos actitudinais: 

 Valoración do uso expresivo do corpo e do movemento. 

 Desinhibición, apertura e comunicación nas relacións cos outros. 

*OBXECTIVOS: 

… Desenrolar os recursos expresivos dos alumnos. 

… Favorecer a desinhibición, a apertura e a comunicación entre os alumnos. 

 

 

2 U.D9: ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL. 

.. Contidos conceptuais: 

 Concepto de sendeirismo. Tipos de senda, material e vestimenta necesaria. 

 As actividades físico-deportivas no medio natural: terra, aire e auga. 

.. Contidos procedimentais: 

 Realización dun percorrido de sendeirismo. 

 Práctica de xogos no medio natural. De observación, de orientación en distintos 

espacios, de rastrexo, de mensaxes e de persecución. 

 Práctica de cabullería básica. 

 Experimentación con construccións de madeira ou corda. 

 Procura de información previa sobre o roteiro por Cambre que realizaremos. 

.. Contidos actitudinais: 
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- Valoración do patrimonio natural e das posibilidades que ofrece para actividades 

recreativas. 

- Aceptación e respeto das normas para a conservación e mellora do medio natural. 

- Valoración dos efectos que sobre o medio ten a correcta o incorrecta utilización do 

mesmo e a realización de actividades nel. 

- Concienciación da necesidade de utilizar ropa e calzados adecuados á actividade física 

a realizar. 

- Concienciación e responsabilidade á hora de tomar medidas de precaución e seguridade 

na realización de actividades. 

*OBXECTIVOS: 

… Comportarse respectuosamente co medio natural e urbano. 

… Coñecer as posibilidades que ofrece o medio natural como disfrute do tempo de ocio. 

 

 

 

2 U.D 10: DESAFÍOS COOPERATIVOS. 

.. Contidos conceptuais: 

 Concepto de desafío. 

 Concepto de cooperativo. 

.. Contidos procedimentais: 

 Desafíos cooperativos descoñecidos previamente. 

.. Contidos actitudinais: 

 Colaboración entre o alumnado á hora de resolver os desafíos propostos. 

 Búsqueda de solucións de forma cooperativa. 

*OBXECTIVOS: 

... Mellorar a cohesión grupal. 

... Mellorar a toma de decisión e a organización para a resolución do problema proposto. 
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5.2 TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN 2º DA ESO: 

 U.D.1 U.D.2 U.D.3 U.D.4 U.D.5 U.D.6 U.D.7 U.D.8 U.D.9 U.D.10 

1º Trimestre x x x x    x  x 

2º Trimestre X  X 
 

x x    x 

3º Trimestre X  X    x  x x 

 

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 

 De forma xeral, o desenrolo diario das clases terá un carácter eminentemente práctico 

e vivencial. Adicaránse uns poucos minutos ao principio da sesión para o desenrolo dos contidos 

teóricos e a maior parte do tempo de sesión adicarase á práctica. As sesións desenrolaranse 

totalmente nas instalacións deportivas, de forma que a aula utilizarase nada máis que en 

ocasións especiais: exames, sesións de repaso de conceptos, visionado de vídeos… Este curso, 

sempre que poidamos, daremos clase fóra, na pista exterior. 

 A estructura xeral das sesións a impartir será a seguinte: 

1. Baixada ao pavillón polideportivo ou á pista exterior rápidamente. Desinfección de 

mans e calzado (no pavillón). 

2. Chegada á instalación e deixada das mochilas nas zonas marcadas e adquisición do 

material individual necesario. 

3. Na instalación, exposición por parte do profesor dos obxectivos fixados para esa 

sesión. . Ubicación con respecto ás sesións anteriores e encuadre da unidade 

didáctica que estase a traballar. Motivacións para os alumnos. Explicacións teóricas 

necesarias para o desenrolo da sesión. FACER REFERENCIA AS NORMAS DE 

COMPORTAMENTO E SEGURIDADE e motivar hacia a actividade. 

4. Posta en práctica dos contidos teóricos explicados: 

 . Parte inicial ou quecemento. 

 . Parte principal de desenrolo práctivo dos contidos. 

 . Parte final ou volta á calma: 

. Feedback sobre o traballo realizado e motivacións para a seguinte sesión. 
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CRITERIOS PEDAGÓXICOS QUE VAN GUIAR NOSA DIDÁCTICA: 

 

- Plantexar actividades cunha adecuada progresión de dificultad para que sexan 

superadas con éxito e asegurar unha constante motivación. 

- Interrelacionar os contidos de E.F. Con outras áreas coidando a dimensión social e 

cultural dos mesmos. 

- Coñecer a situación de partida dos alumnos para posteriormente diseñar actividades de 

ensinanza-aprendizaxe. 

- Plantexar actividades que tiendan a integrar e a inclusión de tódolos alumnos con 

diferentes características, evitando desembocar en situacións de segregación. 

- Plantexar actividades que posibiliten a resolución do problema de forma cooperativa e 

conxunta. 

- Ofertar actividades alternativas e diversificadas para non caer na monotonía de 

traballar sobre algo xa aprendido. 

- Utilizar grande variedade de materiais e de recursos integrando as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

- Contemplar modelos que favorezan o compromiso da práctica habitual da actividade 

física, ademáis de valorar os modelos negativos do mundo adulto (consumo de tabaco, 

drogas, alcohol...), e a súa incidencia na futura capacidade motriz e a súa saúde. 

- Nas actividades deportivas, os alumnos non deben ter como obxectivo gañar, sino tamén 

divertirse, estar mellor físicamente, relacionarse cos compañeiros..., en definitiva, 

diminuir a dose de competición e rivalidade que soportan ditas actividades cun 

tratamento educativo adecuado. 

- Favorecer á aprendizaxe significativa asociando os contidos procedimentais cos 

contidos conceptuais e actitudinais. 
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NIVEL DE PARTIDA DOS ALUMNOS: 

 

- Trátase de ver cal é o nivel de partida dos alumnos e adaptar se é preciso as sesións 

plantexadas personalizando o proceso de construcción das aprendizaxes. 

 

ESTILOS DE ENSINANZA: 

- Asignación de tarefas: sobre todo para adquisición dos modelos técnicos xa que se 

aprenden máis rápido. 

- Descuberta guiada: sobre todo para os exercicios de táctica (tareas semidefinidas e no 

definidas). 

- Resolución de problemas: sobre todo para os exercicios de táctica (tareas 

semidefinidas e no definidas). 

 

TÉCNICAS DE ENSINANZA: 

- Instrucción directa: para tódalas tareas definidas, a ensinanza da técnica e para os 

modelos de movementos complexos. 

- Búsqueda: para a táctica individual (solucionar problemas que xurden durante o xogo). 

Tareas cuxa dificultade reside nos mecanismos perceptivo e de decisión, tareas non 

definidas e tareas semidefinidas. 

- Cooperación: na última parte das sesións (volta á calma). 
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6.1 NORMAS BÁSICAS PARA O DESENROLO DO CURSO. 

As normas que a continuación detállanse foron distribuidas entre tódolos cursos. O 

obxectivo é que os alumnos saiban en todo momento e poidan consultar “as regras” 

polas cales rexirase o funcionamento do curso.  

 

Asistencia a clase: 

A asistencia a clase é obrigatoria, polo que levarase un control persoal de faltas. Se o 

alumno ou alumna atopárase algún día lixeiramente indisposto de forma que non poida realizar a 

sesión práctica, a asistencia será igualmente obrigatoria, realizando ese día o traballo sustitutorio 

que lle indique o profesor. 

 

Como tedes que asistir a clase: 

 A asistencia a clase farase co pelo recollido (chicos e chicas) e convenientemente vestidos 

con ropa e calzado deportivos. Así mesmo non se llevarán reloxes, pulseiras nin obxectos similares, 

para evitar feridas ou lesións. Non se permite comer ni masticar chicle.  

Aqueles alumnos que non cumpran estas normas veranse apartados da execución práctica e 

realizarán o traballo sustitutorio correspondente. O teléfono móvil deixarase apagado na zona 

indicada e non se utilizará a non ser que así o indique o profesor.  

 

Alumnos con lesións ou problemas de saúde: 

 No caso de alumnos con lesións ou problemas físicos só se lles considerará exentos da parte 

práctica da materia, en ningún caso da parte teórica ou dos traballos. Ditos alumnos teñen que traer 

nun prazo máximo de 15 días, dende o comezo do curso, un certificado médico no que se especifique 

que tipo de exercicios físicos son os que non poden realizar e en que condicións, firmado por un 

médico especialista e dándose por suposto que está capacitado para la execución do resto de 

actividades físicas. 

Os alumnos que estean exentos da práctica unha parte do curso, por un esguince ou fractura por 

exemplo, acolleránse durante o tempo que dure a súa lesión, ás normas anteriores. 
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7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Materiais didácticos para o desenrolo dos contidos. 

Neste apartado creemos convinte facer a seguinte clasificación: 

A. Material non convencional. 

A.1. Construído polos propios alumnos: 

Dentro deste apartado podemos sinalar, entre outros, os seguintes: 

- Zancos, chancas (tablas planas a modo de esquí, con correas para colocalos pés), 

artiluxios para lanzar, malabares... 

A.2. Tomado da vida cotiá: 

Con esta denominación queremos indicar especialmente materiais non fabricados para o 

realizar actividades físico-deportivas, pero que, pola contra, e moi útil para o desenrolo das 

mesmas; en xeral con él pódense desenvolver actividades para tódolos bloques de contidos. A 

modo de exemplo citamos: 

- Toallas, bolsas de plástico, sacos, teas, etc. 

A.3 De desfeito: 

Como seu nome indica, aquí incluimos alguns materiais que se rescatan do "lixo" (tamén 

poderíanse chamar reciclables), é dicir, que tralo seu uso se tiran normalmente; teñen de 

común cos anteriores que tampoco foron creados para utilizalos dentro das actividades físico-

deportivas, e igualmente posúen unhas posibilidades interesantes. A modo de exemplo citamos: 

cartóns de tódolos tamaños, caixas de cartón, xornais, botellas de plástico, caixas de tipo 

tetra brik, papeis, botes, hueveras... 

A.3 Comercializado para a realización de actividades denominadas alternativas: 

A utilización deste material está indicada para a posta en práctica de actividades referidas a 

tódolos contidos propostos para a Educación Secundaria Obrigatoria. 

De entre a amplia gama existente deste material podemos destacar pola sua relación duración-

precio os seguintes: disco volador, stick de floorball, palos do diábolo, palas de plástico, 

paracaídas, indiacas, tamburelos, palas cántabras, canastas de balonkorf, etc. 

A.4 Utilizado como facilitador de actividades de ensinanza convencionais: 

Existe unha serie de materiais comercializados e pensados para facilitar a aprendizaxe de 

certas actividades. Ditos materiais presentan unha serie de características moi similares aos 
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materiais regulamentarios, pero pola sua construcción, composición, facilidade de transporte, 

menor risco no seu uso,etc., son máis motivantes e facilitan a práctica de ditas actividades. Así 

por exemplo, podemos citar vallas de P. V. C., picas multiusos, balons de gomaespuma, etc. 

B. Material convencional. 

B.1. Pequeno material (manipulable): 

- Aros, balóns de distinto tamaño e textura, picas, cordas, etc. 

B.2. Grande material: 

- Colchonetas de distinto tamaño e grosor, plintos, potros, bancos suecos, espaldeiras, 

etc. 

Quizás cabería engadir un terceiro apartado, non para describir outro tipo de material, se non 

para diversificar o uso do material convencional, en especial o grande: 

B.3. Material convencional usado de forma non convencional: 

Aquí as posibilidades están abertas á imaxinación de cada profesor, pero a modo de exemplo 

podemos citar: 

- Uso do plinto de caixóns separando os mismos para saltalos de dentro a fora, rodealos, 

etc. 

- Uso do plinto de caixóns para facer equilibrios, para meterse dentro, etc. 

Como recursos didácticos empregaremos os apuntes elaborados polo profesor con apoio 

de diversa bibliografía. 

8. AVALIACIÓN. 

8.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

PROBAS ESCRITAS: 

 

Cada trimestre o profesor facilitará os apuntes aos alumnos e realizará unha proba escrita na 

aula. Este apartado poderá substituirse total ou parcialmente por traballos de carácter 

obrigatorio que o profesor explicará aos alumnos previamente. Son un exemplo disto as fichas 

sobre o calentamento, as pulsacións... 

 

PROBAS PRÁCTICAS: 

 

Trátase de comprobar que o cal é o nivel alcadado polos alumnos en cuanto á adquisición dos 

elementos tácticos/ técnicos básicos dos xogos e deportes levados a cabo, así como a mellora 
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noutras actividades prácticas: condición física, expresión corporal, actividades na 

natureza...Utilizaremos plantillas de cualificación. 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS LESIONADOS. 

Dado o carácter práctico da asignatura teremos en conta os alumnos/as que non poden realizar 

exercicio físico por prescripción médica. Estos alumnos/as realizarán probas escritas, traballos 

teóricos sobre todo empregando as TIC (presentacións movie maker, power point…), 

participación nos debates e charlas coloquio, axudarán na organización da clase, no control de 

xogos, arbitrarán partidos etc…Todo elo co obxectivo de participar e integrarse co grupo de 

clase. Os alumnos que temporalmente estén lesionados, acolleranse durante o tempo de lesión, 

ós criterios anteriores. 

 

CADERNO DE AULA DO PROFESOR: listas de control e escalas de calificación. 

Mediante fichas de observación e o caderno do profesor tomaremos nota diariamente 

puntuando positivamente (+0.25) ou negativamente (-0.25) os seguintes aspectos: 

 Valorarase de forma positiva e contemplarase na ficha de seguimento os seguintes 

aspectos: 

 

. Esforzarse a nivel de exixencia física según as súas posibilidades. 

. Esforzarse a nivel de execución práctica según as súas posibilidades. 

. Axudar aos compañeiros, colaborar con eles nos xogos e actividades, aceptar a todos por 

igual, non discriminar. 

. Axudar a colocar o material. 

. Axudar a recoller o material. 

. Axudar A desinfectar o material. 

. Traer o material específico solicitado. 

. Participar de forma moi activa en tódalas tarefas propostas. 

. Participar nas actividades complementarias do departamento. 

. Atender ás explicacións, aceptar os errores e corrixilos, buscar ou pedir ser corrixido para 

mellorar. 

. Axudar nos recreos nas actividades do departamento. 

 

 Valorarase de forma negativa e contemplarase na ficha de seguimento os seguintes 

aspectos: 

 

. Non atarse o calzado convenientemente. 

. Non vir coa indumentaria adecuada. 

. Non traer o material específico da sesión. 
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. Non esforzarse a nivel de exixencia física según as súas posibilidades. 

. Non esforzarse a nivel de execución práctica según as súas posibilidades. 

. Actitude pasiva ante as tareas propostas. 

. Non axudar a colocar o material. 

. Non axudar a recoller o material. 

. Molestar, interrumpir e impedir o normal desenrolo das sesións. 

. Non atender ás indicacións do profesor. 

. Non cooperar nin colaborar cos compañeiros. 

. Non chegar puntual de forma reiterada. 

. Masticar chicle. 

. Molestar ós compañeiros, pelear, despreciar, humillar, insultar, non aceptar traballar con 

determinados compañeiros… 

. Non atender ás explicacións, non facer caso ás advertencias, ter que chamarlle a atención 

constantemente, despreciar, dar malas constestacións. 

 

8.2 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Antes de comenzar cada unidade didáctica expondrase aos nosos alumnos os obxectivos desa 

unidade didáctica, e o grao de implicación que se lles vai esixir na mesma. 

 

*Avaliación dos contidos conceptuais: 

A avaliación inicial dos contidos conceptuais farase mediante preguntas directas ós alumnos. 

A avaliación sumativa realizarase unha vez por trimestre valorando a adquisición dos contidos 

das unidades didácticas correspondentes. De forma xeral realizarase a través de probas 

escritas e / ou traballos para saber con certeza cales son os coñecementos teóricos sobre o 

tema. 

*Avaliación dos contidos procedimentais: 

A avaliación inicial dos contidos procedimentais farase mediante mediante plantillas de 

observación. 

A avaliación sumativa realizarase unha vez por trimestre empreñando plantillas de cualificación 

nas que figuren os ítems que estamos avaliando. Hemos de comprobar que ou cal é o nivel 

acadado polos alumnos en cuanto á adquisición dos elementos prácticos. Estas plantillas de 

observación entregaránse ao alumnado antes de cada proba práctica. 

 

*Avaliación dos contidos actitudinais: 
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A avaliación da actitude dos alumnos farase a través de tódalas sesións. O profesor tomará 

nota a diario daqueles aspectos destacados da conducta dos alumnos e da súa evolución ó longo 

do curso. Aspectos como traer tódolos días o material deportivo adecuado, o esforzo e interés 

pola superación, a boa predisposición ante a práctica, a axuda na recollida do material 

empregado nas sesións prácticas e ducharse ao rematar cada sesión serán valorados 

diariamente mediante notas nas fichas de cada alumno. Levarase un control a través de 

positivos e negativos. 

 

Tamén se terán en conta para a avaliación: 

-- Participar de forma activa nas actividades físico-deportivas propostas, respectando as 

regras e normas establecidas e responsabilizándose da adecuada utilización de materiais e 

instalacións. 

-- Amosar unha actitude de tolerancia e deportividade tanto cando se adopta o papel de 

participante como o de espectador. 

-- Aceptar as diferenzas de habilidade sin que sexan obxecto de discriminación por razóns de 

sexo, raza, capacidade física… 

-- Identificar e levar a cabo determinados hábitos como: usar a indumentaria axeitada, 

hidratarse durante a actividad . 

-- Traballar en equipo e cooperar para acadar obxectivo final. 

 

OS INSTRUMENTOS QUE EMPREGAREMOS SERÁN: 

 

 

- Tests para avaliar a condición física. 

- Plantilla de cualificación para comprobar o grao de adquisición de diferentes habilidades 

motrices individuais ou capaces de avaliar actividades grupales.  

- Fichas de avaliación e análise que comproben o traballo e progreso diario. 

- Caderno de clase. 

- Probas obxectivas tipo test. 

- Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as respostas ou/e 

resolución de exercicios e problemas.  

- Actividades e exposicións orais. 
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- Traballos escritos ou murais paralelos sobre algún contido específico da unidade 

(individuais, en parellas ou en grupo). 

- Actividades de reflexión e comprensión de textos. 

- Aula virtual. 

 

8.3 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO. 

 

Capacidades 
Porcentaxe de 

cualificación 

Instrumentos 

de avaluación 

Ámbito cognitivo 40% 

- Traballos. 

- Probas escritas e orais. 

- Probas combinadas. 

- … 

Ámbito cognitivo 10% -Traballos 

Ámbito motriz 40% 

- Listas de control. 

- Escalas descriptivas. 

- Escalas de clasificación. 

- … 

Ámbito afectivo-social 10% 

- Listas de control. 

- Escalas de clasificación. 

- … 

    A avaliación terá un carácter formativo, polo que se convertirá nun elemento regulador dos 

procesos de ensinanza e aprendizaxe. A información que se xenere orientará a acción educativa 

e indicará ao profesor e ao alumnado onde están con respecto a os obxectivos, facilitando a 

intervención para a mellora deste proceso. 

    Polo tanto, a función principal da calificación consiste en comunicar ao alumnado o nivel de 

competencia que alcanzadou con respecto aos obxectivos. 

No caso dos alumnos lesionados o ámbito motriz subtituirase por traballos 
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9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE. 

9.1. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE. 

Que avaliar? 

. O primeiro que miraremos será si se van cumprindo os obxectivos propostos e, en caso 

contrario replantexarse os obxectivos. 

. Durante o desenrolo das sesións observaremos si as actividades de ensinanza-aprendizaxe 

están sendo ben aceptadas e si se adaptan aos obxectivos propostos. De non ser así o que 

faríamos é replantexalas para acadar os obxectivos propostos. 

. Comprobarase si a dinámica do grupo é boa. 

. Comprobarase que a avaliación realizada é correcta de tal maneira que mide o que nos 

pretendemos que mida. 

 

Como avaliar? 

. Basándonos principalmente nas observacións recollidas polo profesor/a no seu caderno de 

clase e polas observacións diarias del mismo. Si se cree convinte pódese pedir aos alumnos/as 

opinión sobre o tema en cuestión (podemos utilizar entrevistas ós alumnos/as para analizar as 

dificultades que tiñeron e si as resolveron adecuadamente). 

 

Cando avaliar? 

. Durante todo o proceso. 

Instrumentos: 

. Ficha que se amosa a continuación: 
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SEGUIMENTO E EVALUACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE: 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

SE
G

U
IM

EN
TO

 E
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

R
O

CE
SO

 D
E 

EN
SI

N
A

N
ZA

 A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

  1.  Realiza a evaluación inicial ao principio do curso para axustar a 

programación ao nivel dos estudiantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada unidaed didáctica.   

  3.  Revisa e corrixe durantes as sesións prácticas os traballos propostos: 

posturas, exercicios….   

  

  4.  Proporciona la información necesaria sobre a resolución das tarefas e 

cómo puede melloralas: cómo facer mellor un exercico, cómo conseguir 

a mellor posición, a postura ou agarre correctos etc 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os traballos escritos e as actividades 

dos alumnos e as alumnas, e dá pautas para a mellora das súas 

aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de avaliación( exames escritos, prácticos, 

positios, traballos…) que atendan de maneira equilibrada a avaluación 

dos diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación y coavaliación.   

8.  Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando 

estes non foron alcanzados suficientemente: por exemplo cando non 

saen as tareas. 

  

  9.  Propón novas actividades de maior nivel cando os obxetivos foron 

acadados con suficiencia.Por exemplo aos que lles saen as tareas lles 

propoñemos outras máis adiantadas. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los contenidos, el 

nivel de los estudiantes, etc. Por exemplo: plantillas de observación, 

exames escritos, exames prácticos… 
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9.2 AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE. 

 REXISTRO PARA A AUTOEVALUACIÓN DO PROFESORADO 

 

9.2.1 MOTIVACIÓN DO ALUMNADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS 

DE MELLORA 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
LU

M
N

A
D

O
 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 

unidade. 

  

  2.  Relaciona as aprendizaxes con aplicaciòns reais o coa 

súa funcionalidade: para qué nos sirve…  

  

  3.  Informa sobre os progresos conseguidos e as 

dificultades atopadas: tomo o que imos mellorando, 

logros acadados!! 

  

  4.  Relaciona os contenidos e as actividades cos intereses 

do alumnado: temas de actualidade. 

  

  5.  Estimula a participación activa dos estudiantes na 

clase: os anima. 

  

 6.  Promueve a reflexión dos temas tratados: que é o que 

aprendimos… 
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9.2.2 A PLANIFICACIÓN: 

 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

  1.  Programa a asignatura tendo en conta os estándares 

de aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

  

  2.  Programa a asignatura tendo en conta o tempo 

disponible para o seu desenrolo. 

  

  3.  Seleciona e secuencia de forma progresiva os 

contidos da programación de aula tendo en conta as 

particularidades de cada un dos grupos de 

estudantes.   

  

  4.  Programa actividades e estratexias en función dos 

estándares de aprendizaxe.  

  

  5.  Planifica as clases de modo flexible, preparando 

actividades e recursos axustados á programación da 

aula e as necesidades e aos intereses do alumnado. 

  

  6.  Establece os criterios, procedementos e os 

instrumentos de avaliación e autoevaluación que 

permiten facer o seguimento do progreso de 

aprendizaxe dos seus alumnos e alumnas. 

  

  7 Coordínase co profesorado doutros departamentos 

que poidan ter contidos afíns á súa materia. 
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9.2.3 DESENROLO DA ENSINANZA: 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS 

DE MELLORA 

D
ES

EN
R

O
LO

 D
A

 E
N

SI
N

A
N

ZA
 

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas antes de 

pasar a unha nova unidade ou tema con mapas 

conceptuais, esquemas… 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é 

posible, cos xa coñecidos; intercala preguntas 

aclaratorias; pon exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para aclarar dudas e ofrecer 

asesorías dentro e fora das clases.   

  

  4.  Optimiza o tempo disponible para o desenrrolo de 

cada unidade didáctica.  

  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar 

os contidos na aula. 

  

  6. Promove o traballo cooperativo e mantén unha 

comunicación fluída cos estudantes. 

  

  7.  Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e 

comprensible para os alumnos e as alumnas. 

  

  8.  Expón actividades que permitan a adquisición dos 

estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da 

etapa educativa. 

  

  9.  Plantexa actividades grupais e individuaies.   
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10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE. 

O profesor falará a principio de curso cos alumnos coa materia pendente para informarlles das 

actividades de recuperación. 

 CONTIDOS ESIXIBLES: 

Os mínimos esixibles serán os citados nesta mesma programación para cada curso ou 

nivel. 

SEGUIMENTO: 

Aos alumnos coa materia de educación física pendente se lles facilitarán apuntes da 

materia por trimestre así como modelos de preguntas para que eles respondan que serán 

correxidos polo profesor. A nivel práctico farase fincapé nas sesións prácticas do nivel 

que estén cursando en función do contido práctico a recuperar. 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN: 

Cada trimestre farase unha proba escrita e outra práctica cos contidos mínimos 

correspondentes. 

No mes de maio farase una nova proba no caso de non haber superado a materia por 

trimestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marisa Álvarez[Escribir texto] Página 53 
 

11. A AVALIACIÓN INICIAL. 

Solicitaremos, en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; 

como mínimo debe coñecerse a relativa a: 

 

. O número de alumnos e alumnas. 

. O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

. As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  

. As necesidades que se puideron identificar; convén pensar nesta fase en como se poden 

abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de 

seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

. As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

. Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

. Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os traballos 

cooperativos, que alumnos non deben coincidir ou cales é convinte que o fagan… 

. Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do 

grupo. 
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11. 1. PARA A AVALIACIÓN INICIAL DE ACTITUDES EMPREGAREMOS A SEGUINTE 

LISTA DE CONTROL: 

 

11.2 Para a elaboración da avaliación inicial dos contidos conceptuais e procedimetais 

elaboraremos preguntas e tarefas específicas relacionadas con cada unha das unidades. 
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11.3 MEDIDAS A ADOPTAR: 

En cuanto ós contidos: 

 Proponse ós alumnos a realización na casa duns exercicios previa evaluación das 

deficiencias máis significativas. Desta forma darase ós alumnos unha ficha personalizada 

de traballo. 

Na aula. Na medida en que as tarefas o permitan, variaranse os exercicios adaptándolos 

ás suas condicións particulares. 

En cuanto á metodoloxía: 

Aínda que se seguirá a mesma que cos outros alumnos, farase especial fincapé naqueles 

aspectos máis relevantes para a consecución da tarefa, insistindo especialmente. 

A avaliación: 

Terase en conta o nivel de partida e a súa evolución ou progresión. 

NO CASO DE SER NECESARIO FARASE UNHA ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Desde o meu punto de vista, unha Educación Física inclusiva debe contemplar o dereito de todo 

alumnado a participar activamente nun currículo escolar compartido co resto de compañeiros da 

mesma idade, independentemente das súas características, dificultades e ritmos de 

aprendizaxe, desterrando calquera forma de segregación; onde a diversidade constitúa un valor  

educativo e social engadido que  cohesione ao grupo e ofreza mellores posibilidades de 

aprendizaxe. 

 

…Non se trata dunha tarefa sinxela, xa que o equilibrio do que debe ser igual para todos e o que debe ser 

distinto para cada un é sempre un labor complexo de alcanzar; aínda que a procura dese equilibrio é o que 

se persegue co proceso de elaboración das adaptacións curriculares, sendo ese o sentido e significado 

xenérico que ten este termo no contexto do currículo oficial.  

 

“A inclusión educativa constitúe un modelo educativo que promove a participación e a aprendizaxe de todo 

o alumnado na súa diversidade a partir da adopción de roles activos na aprendizaxe por parte deste, 

independentemente das súas características individuais”” 

Miguel Fernández (2006) 

 

O primeiro que temos que faremos será identificar os alumnos que necesitan un maior 

seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. Debemos ter en 

conta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades 

non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia 

familiar, etc... 
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As estratexias que imos utilizar para ofrecer tarefas de diferente complexidade (para 

adaptarse aos diferentes niveis) no transcurso das sesións van ser as seguintes: 

 

·       Comezar por tarefas sinxelas establecendo unha adecuada gradualidad con criterios de 

logro. 

·       Facilitar os procesos de ensino-aprendizaxe entre os alumnos (coaprendizaje). 

·       Tentar que as tarefas sexan comúns, planificando e graduando os niveis de dificultade ou 

complexidade. 

·       Traballar con metodoloxías ou formulacións que fagan factibles a elección de distintas 

tarefas e distintas respostas.  

.    Planificación de reforzos, ubicación de espacios, xestión de tempos grupais para favorecer a 

intervención individual.              

 

 

NO CASO DE SER NECESARIA UNHA ADAPTACIÓN CURRICULAR:  

 

As Adaptacións Curriculares a realizar levan unha serie de pasos: 

 

1. DETECCIÓN DA NEE EN EDUCACIÓN FÍSICA: A información como punto de partida. 

 

1.1. Avaliación inicial: afectación, estimulación recibida, condicións da contorna (familia, 

escola...), experiencias anteriores, actitude ante a deficiencia, momento de aparición 

da mesma, probas iniciais...). 

1.2. Características físico-anatómicas: Alteracións da mecánica corporal (articulares, 

musculares, columna vertebral...), fisiológicas (respiratorias, dixestivas, renais, 

cardíacas,...) e as súas implicacións sobre a práctica da actividade física. 

1.3. Características motrices:  O coñecemento da conduta motriz por parte do profesor 

de Educación Física vai ser esencial, xa que será este o seu principal ámbito de 

intervención: Distinguiremos entre: capacidades perceptivo-motrices (capacidade o 

alumno/a para emitir unha resposta motriz despois de recibir información)  

habilidades motrices básicas (desprazamentos, xiros, saltos, lanzamentos, 

recepcións...) e capacidades físicas básicas (forza, resistencia, velocidade e 

flexibilidade) e outras (potencia, axilidade...). 

1.4. Características sociomotrices: Relacións que o alumnado estableza cos seus 

compañeiros... 

 

A gran variedade e complexidade que presenta a discapacidade (sobre todo a motriz) adoita 

xerar un amplo abanico de necesidades educativas específicas. Isto fai que a reflexión sobre o 

diagnóstico inicial constitúa un aspecto fundamental para facilitar a inclusión. En consecuencia, 

aspectos como: nivel de atención, interese, motivación, experiencias previas, o contexto socio-

cultural e familiar, o tipo e grao de discapacidade, aspectos asociados..., achegarannos gran 

información respecto diso. 
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2. ANÁLISE DA TAREFA: Fai referencia á necesidade de analizar as tarefas e a súa 

relación coas características de cada alumno, co obxectivo de realizar unha proposta de 

tarefa adaptada ás necesidades específicas que presente.  

 

3. ADAPTACIÓN E SEGUIMENTO: 

 

3.1.  Adaptacións metodolóxicas: Canles de transmisión de información, información 

individual/grupal, situación do alumno respecto ao profesor, momento no que se 

informa, traballo individual ou grupal, motivación, maior ou menor definición das 

tarefas propostas, etc. debemos: normalizar os sistemas de comunicación na aula, 

adecuar a linguaxe aos distintos niveis de comprensión do alumnado, buscar 

variedade nas tarefas e alternativas de resposta, aplicar estratexias que faciliten a 

participación de todos... 

3.2.  Adaptacións do medio ou contorna de aprendizaxe (espazo-tempo, material, 

instalacións...): Variar, modificar e multiplicar o material, diminuír barreiras 

arquitectónicas, evitar riscos... Segundo Ruiz Sánchez (1994), o material debe 

potenciar a mobilidade e a motivación... As instalacións deberán: estar libres de 

obstáculos, evitar superficies antiescorregadizas, carecer de barreiras 

arquitectónicas, conter superficies non abrasivas, evitar pendentes pronunciadas... 

Adaptación da tarefa e o seu seguimento: deseñar tarefas distintas e con distinto nivel 

de complexidade e execución, con solucións diverxentes. Durante o desenvolvemento 

das sesións, teremos a posibilidade de comprobar como as tarefas axústanse  ao 

previsto anteriormente, co que teremos a posibilidade de introducir posibles 

modificacións ou correccións dentro do proceso para poder así reconducir a nosa 

práctica (feedback).   
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13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

Gustaríame comentar neste apartado que os temas transversais os traballaremos ao longo de 

todas as unidades en todos os cursos pero sobre todo, onde están máis presentes é nas 

actividades complementarias e extraescolares por iso somos un departamento promotor e 

defensor defensor delas. 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 1º 2º 3º 4º 

. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica. 

 Este elemento tranversal o traballaremos a través dos contidos conceptuais nas 

diferentes unidades didácticas, dos traballos escritos e da aplicación das tics e do 

plan lector en cada curso. 

x x x x 

A igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra 

persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación. 

. Este elemento tranversal o traballaremos a través das sesión prácticas e as actividades 

extraescolares e complementarias 

x x x x 

O espírito emprendedor e a iniciativa empresarial. 

. Este elemento tranversal o traballaremos a través dos contidos conceptuais e prácticos 

nas diferentes unidades didácticas, dos traballos escritos da aplicación das tics e do plan 

lector en cada curso 

x x x x 

A educación e a seguridade viaria. 

 Moi presente en cada unha das rutas de senderismo que facemos en cada un dos 

cursos. 

x x x x 

A prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida. 

 A traballamos na aula e nas saidas nas actividades complementarias. 
x x x x 
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14. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 

 ACTIVIDADES UNIDADE 
TRIMES

TRE 

LECTURA 

COMPRENSIVA 

.Lectura de contidos conceptuais 

(apuntamentos teóricos): 

.Exposición verbal dos mesmos, por parte 

do profesor (intercambios comunicativos 

cos alumnos). 

.Seguimento da lectura e comprensión da 

mesma por parte dos alumnos. 

.Lectura e posterior corrección das fichas 

teóricas. 

.Lectura de artigos (de revistas ou 

periódicos) sobre temas de interese 

relacionados coa materia, e posterior 

debate e posta en común. 

Nos bloques de contidos: 

actividades físicas 

artístico-expresivas, 

actividade física e saúde e 

xogos e actividades 

deportivas. 

1º, 2º, 3º 

TRABALLOS 

ESCRITOS 

.Traballos escritos individuais ou en grupo 

relacionados cos contidos traballados. 

.Realización por escrito da ficha de sesión 

práctica, para o alumno que non pode 

realizar actividade física (anotando nela as 

explicacións dadas polos profesores en 

canto a obxectivos, contidos 

desenvolvidos...). 

Nos bloques de contidos: 

actividades físicas 

artístico-expresivas, 

actividade física e saúde e 

xogos e actividades 

deportivas. 

1º, 2º, 3º 

EXPOSICIONS 

ORAIS 

.Exposicións orais por parte dos alumnos, de 

traballos escritos realizados en grupos ou 

de xeito individual. 

.Explicacións verbais, por parte do profesor 

e o alumno durante a práctica deportiva, en 

canto a: execución de tarefas, corrección 

de erros, normas e aspectos 

regulamentarios, etc. 

.Debates sobre temas de interese 

relacionados coa materia. 

Nos bloques de contidos: 

actividades físicas 

artístico-expresivas, 

actividade física e saúde e 

xogos e actividades 

deportivas. 

1º, 2º, 3º 

GLOSARIO 
Elaboración dun glosario co vocabulario 

específico de educación física. 

Nos bloques de contidos: 

actividades físicas 

artístico-expresivas, 

actividade física e saúde e 

xogos e actividades 

deportivas. 

1º, 2º, 3º 

FOMENTO DA 

LECTURA EN 

COLABORACIÓN 

COA BIBLIOTECA 

Consulta na biblioteca de diferentes 

fontes: revistas especializadas, libros de 

consulta, Internet, dvds, para o tratamento 

dos contidos da materia. 

 

Nos bloques de contidos: 

actividades físicas 

artístico-expresivas, 

actividade física e saúde e 

xogos e actividades 

deportivas. 

1º, 2º, 3º 
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15. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

 

OBXECTIVOS: 

 

- Atopar información na rede, sobre as unidades que se desenvolven na clase, deste xeito, 

iremos incorporando as TIC e abandonando o libro de texto ou os apuntamentos 

escritos. 

- Utilizar as novas tecnoloxías para presentacións nunha materia concreta: movie maker, 

power point... 

- Utilizar MP3 e MP4. 

- Aplicar programas de Internet. 

- Utilizar El móvil con aplicaciones como: pulsómetro, compás… 

- Utilización del móvil a través de programas como sports tracker,  

- Utilizar google clasroom. 

- Utilizar as novas tecnoloxías co alumnado exento da parte práctica da asignatura 

 ( buscar información, manter  ó día a páxina web, facer traballos...). 

 

 

 

DESENVOLVEMENTO PRÁCTICO: 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Os alumnos exentos da parte práctica durante todo o curso, farán uso das TIC ó longo de todo 

o curso. 

Os exentos temporais utilizaránas para traballos concretos que asigne o profesor. 

Para todos, en temas concretos, a idea sería, buscar, relacionar, compartir información....por 

exemplo, pensamos en páxinas que existen na rede con actividades concretas, pautadas por 

niveis,  controlando se efectivamente se adaptan e cales son os pros e contras á hora de 

realizalas. 

Os profesores utilizaremos presentacións en power point ou similar para sesións na aula e 

utilizaremos a aula virtual como apoio didáctico. 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

Un ordenador ou tablet conectado a internet para que o traballo dos alumnos que están 

exentos da materia tamén poida ser simultáneo á actividade lectiva do momento e se poida ver 

enriquecida doutro xeito. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES: 

 

Traballos tipo presentación das actividades de aula feitas polos seus compañeiros, videos, 

blogs, foros...os alumnos tamén poden buscar os seus propios intereses relacionados co tema, 

ademais do recomendado polo profesor (información relativa ao Concello ou escolas deportivas 

minicipais, clubes deportivos locais…). Os traballos poderían enviarse a través da aula virtual 

e/ou e-mail para ser revisados. 
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16. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

Prat y Soler (2002) consideran que o xogo, a actividade física e o deporte poden ser 

ferramentas privilexiadas para a educación en valores polo seu carácter vivencial e lúdico, o 

potencial de cooperación e superación que conlevan, a cantidade de interaccións personais que 

xeneran, a presenza cnstante de conflictos, etc. É precisamente a través do conflicto, que 

xurde a partir das situación de xogo e competición, que podemos educar en valores. Propoñen 

como valores na educación física e no deporte, a superación, autoestima, autocoñecemento, 

traballo en equipo, compromiso, colaboración, axuda mutua e saúde física e mental. E como 

contravalores o xogo sucio, agresividade, búsqueda da victoria a calquera precio, facer 

trampas, dopping. 

 

Desde a materia de educación física, ensinamos a aprender a convivir desde a responsabilidade, 

aprender a ser e saber compartir, aprender a superar o conflito con diálogo e reconciliación, 

aprender a coidar aos demais e aprender que todas as persoas merecemos un trato xusto e 

respectuoso. 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA AO PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

- Traballo dos valores como a convivencia durante as sesión prácticas xa que o xogo, a 

actividade física e o deporte son actividades moi próximas aos intereses do alumnado, 

resultando habitualmente moi motivadoras. 

- Somos unha ferramenta privilexiada para a educación en valores polo seu carácter 

vivencia e lúdico. 

- Somos un potencial de cooperación e superación. 

- Fomentamos grande cantidade de interaccións persoais e importantes implicacións 

emocionais. 

- Solución constante de conflictos que xurden fácilemnte nas situación de xogo e 

competición. 
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17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 

O Departamento de educación física do IES David Buján quere incluir dentro deste proxecto 

de actividades extraescolares e complemetarias todas aquelas sesións prácticas que a diario 

levamos a cabo nas inmediacións do instituto: piscina municipal, arredores do Pavillón 

polideportivo, paseo fluvial e terreos  de campo a través. 

 

*ACTIVIDADE A REALIZAR: 

 Campionatos deportivos nos recreos. 

 

.ALUMNOS PARTICIPANTES: 

 A organización correrá a cargo dos alumnos de 1º de Bach./4º eso e poderán participar 

tódolos alumnos do Centro que se inscriban previamente. 

 

.DATAS POSIBLES DE REALIZACIÓN: 

 A partir de outubro dous días á semana. 

 

.XUSTIFICACIÓN: 

 Seguindo un dos obxectivos marcados para a ESO e o bacharelato, os alumnos 

participarán e colaborarán na organización de campionatos deportivos, valorando os aspectos 

de relación que fomentan e mostrando actitudes de tolerancia e deportividade. 

 

.OBXECTIVOS: 

-Implicarse na organización do campionato. 

-Coñecer os aspectos a ter en conta cando se organiza un campionato deportivo. 

-Utilizar o tempo de ocio para a práctica deportiva. 

-Profundizar nas distintas prácticas deportivas. 

-Relacionarse cos compañeiros colaborando nas diferentes tarefas. 

 

.DESENROLO: 

 En función do protocolo de adaptación ao contexto covid, poderán levarse a cabo no 

pavillón durante dous recreos á semana e na zona das mesas de pin pon. 

 



 

Marisa Álvarez[Escribir texto] Página 63 
 

*ACTIVIDADE A REALIZAR: 

 Sendeirismo. 

 

CURSO RUTA DURACIÓN 

2º ESO ARREDOR DE CAMBRE UNHA MAÑÁ 

2º ESO 
CAMIÑO INGLÉS EN CAMBRE 

En colaboración co departamento de Relixión 
DE 10.30 A 14:10 

 

 

.ALUMNOS PARTICIPANTES: 

  2ºda eso 

 

.DATAS POSIBLES DE REALIZACIÓN: 

Primeiro, segundo ou terceiro trimestre do curso. 

 

.XUSTIFICACIÓN: 

 Búscase un achegamento dos alumnos ó entorno natural máis próximo ao tempo que 

fomentamos a autonomía e o desenvolvemento persoal fóra do ámbito familiar. 

 

.OBXECTIVOS: 

-Coñecer o entorno próximo que rodea ó Centro. 

-Descubrir e vivenciar as posibilidades recreativas ó aire libre. 

-Desenrolar as Cualidades Físicas Básicas no medio natural. 

-Desenrolar o interés polas prácticas deportivas na natureza. 

-Ser capaz de desenrolar actividades na natureza respectando o entorno e aprendendo a 

varoralo. 

-Coñecer as técnicas básicas de orientación con e sin material. 

-Coñecer os aspectos a a ter en conta cando se fai unha marcha: calzado, indumentaria… 

-Colaborar cos demais compañeiros. 

-Recoñecer a simboloxía internacional. 

-Promover a convivencia e a socialización do grupo nun ambente aberto. 

 

 

.DESENROLO: 

 Marcha a pé seguindo unha ruta deseñada previamente e coa colaboración do Concello. 

. 
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*ACTIVIDADE A REALIZAR: 

 Participación nos programas de deporte escolar da Xunta de Galicia: campo a través,   

tenis de mesa e bádminton. 

 

.ALUMNOS PARTICIPANTES: 

 En función do programa. 

 

.DATAS POSIBLES DE REALIZACIÓN: 

 En función do programa. 

 

.XUSTIFICACIÓN: 

 A nosa intención é solicitar aqueles programas que resulten máis interesantes para os  

alumnos en función do noso proxecto didáctico. 

 

.OBXECTIVOS: 

 Estarán en función do programa no que participemos. 

 

.DESENROLO: 

 A nosa intención é inscribirnos en: 

 

 *ACTIVIDADE DEPORTIVA: Campo a través (unha mañá de 10:00 a 13:20), e tenis de mesa 

(tódalas competicións son os venres pola tarde e os sábados pola mañá). 

 

.HORAS LECTIVAS: 4 
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*ACTIVIDADE A REALIZAR: 

Xogos na praia de Bastiagueiro. 

 

.ALUMNOS PARTICIPANTES: 

 Participarán na organización os alumnos de 1º de bacharelato ou 4º da eso, e os xogos 

irán dirixidos ó resto dos alumnos do centro. 

 

.DATAS POSIBLES DE REALIZACIÓN: 

 Mes de xuño, un día para 1º e 2º da ESO e outro día para 3º e 4º da ESO. O horario será 

de 10:30 a 14:10. 

 

.XUSTIFICACIÓN: 

 Implicación, organización e participación dos alumnos nas actividades do Centro. 

 

.OBXECTIVOS: 

-Participar nas actividades organizadas polo Centro. 

-Fomentar e reforzar a relación entre os alumnos. 

-Coñecer as posibilidades recreativas da praia. 

-Atender ás indicacións doutros compañeiros para levar a cabo a actividade. 

-Aprender a traballar en grupo e asumir a responsabilidade organizativa. 

 

.HORAS LECTIVAS: 4 
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*ACTIVIDADE A REALIZAR: 

 Iniciación ao Surf 

 

.ALUMNOS PARTICIPANTES: 

 2º da ESO  

 

.DATAS POSIBLES DE REALIZACIÓN: 

 Outubro ou xuño. 

 

.XUSTIFICACIÓN: 

 Búscase divulgar actividades deportivas diferentes ás coñecidas como deportes 

convencionais ou tradicionais e que ao mesmo tempo ofrecen posibilidades de práctica regular 

preto do seu domicilio. 

 

.OBXECTIVOS: 

- Coñecer o material básico empregado no surf. 

- Normas básicas de seguridade no mar. 

- Técnicas básicas de propulsión nas ondas. 

 

.DESENROLO: 

 Durante unha mañá (4 horas), desprazamento á praia de Bastiagueiro ou Barrañán.  

 

.HORAS LECTIVAS: 4 
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*ACTIVIDADE A REALIZAR: 

Charlas obradoiros relacionadas coa alimentación saudable 

.ALUMNOS PARTICIPANTES: 

2º da ESO 

.DATAS POSIBLES DE REALIZACIÓN: 

 

. .XUSTIFICACIÓN: 

 Búscase complementar a asignatura optativa de hábitos saudables. 

.OBXECTIVOS 

- Concienciar aos alumnos da importancia dunha dieta equilibrada. 

- Profundizar no coñecemento dos alumnos sobre os beneficios dunha dieta saudable. 

- Axudar aos alumnos na elaboración dunha dieta equilibrada. 
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18. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA..Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da 

realización e o desenvolvemento da programación didáctica. Para iso, ao finalizar cada unidade 

didáctica propoño unha secuencia de preguntas que nos permitan avaliar o funcionamento do 

programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

De igual modo, propoño o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no 

seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as 

melloras no seguinte. A devandita ferramenta a describo a continuación: 

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR… A MELLORAR… 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    
Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenrolo dos obxectivos 

didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descriptores  

e desempeños 

competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas 

de avaliación 
   

Evidencias  

dos estándares de 

aprendizaje 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    
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19. CONFORMIDADE DO DEPARTAMENTO. 

 

 Os profesores do Departamento de Educación Física do I.E.S David Buján, amosan a súa 

conformidade co presente proxecto educativo para o curso 2020/21. E para que así conste, o 

firmo a 17 de outubro de 2020. 

 

 
Fdo: Mª Luisa Álvarez López: 

(Xefa do departamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 


