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1. INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN. 

Correxiríamos unha carencia porque hai unha demanda real no centro,  polo 
que contaríamos cun grupo de alumnado interesado. E o profesorado ten dis-
ponibilidade de horario para impartila. 
 
Deste xeito quedarían cubertas por unha banda, as necesidades do alumnado 
que precise  preparar probas físicas específicas para acceder a saídas profe-
sionais como INEF, bombeiros, corpos de policía, ensinanza especiais deporti-
vas, ciclos formativos deportivos de grado medio e superior relacionados coa 
familia profesional de deportes. 
 
Doutra banda calqueira alumno/a, que quera manterse en forma física, nun es-
tado de equilibrio mental e emocional mentras está no instituto cursando 2º de 
Bacharelato, co temario esixente e extenso en tantas materias .  
 
Tamén podería darse o caso dalgún alumno/a que solicitase dita materia por-
que padeza un problema de obesidade, asma,  patoloxía de costas ou calquera 
outra e precise facer exercicio físico ou rehabilitación  para  correxir a súa 
doencia. Neste caso seguirá as recomendacións ou pautas establecidas polo 
médico e fisioterapeuta, e axudado  polo profesor de EF. 
 
En todos os casos o alumno/a terá que responsabilizarse da súa saúde, e de 
forma autónoma  elaborará o seu propio plan de traballo para lograr índices 
máis altos de benestar, sen ter que acudir a un lugar de pago. Isto esixe que o 
alumno/a asuma a súa responsabilidade e poña en práctica os coñecementos 
prácticos adquiridos en EF nas etapas anteriores. O profesor actuará como 
guía e proporcionará os recursos dos que careza o alumno/a, pero este deberá 
coñecer e saber aplicar os principios básicos do adestramento. Só coñecendo 
as súas posibilidades e limitacións, establecerá obxectivos axeitados e reais, e 
estará motivado/a para superar as dificultades.  
 
Sería un gran avance no sentido de dotar aos mozos/as dunha cultura do cor-
po, cun enfoque de saúde. Un estilo de vida activo e a práctica de hábitos sau-
dables permite prevenir moitos problemas causados polo sedentarismo, estrés, 
inseguridades-adiccións…  
A “cultura do corpo” na actualidade  parece máis un culto desmedido ao corpo, 
que consiste en seguir en masa a modas estéticas…  
Hai moita desinformación, publicidade engañosa, medios onde os “modelos” 
son mozos/as con comportamentos onde se banaliza a violencia, a sexualida-
de, pero con grandes índices de audiencia… Neste senso non observamos 
cambios a mellor, se non todolo contrario.  
 
A cultura do ocio tamén debería ser unha prioridade nas familias, e nos centros 
educativos en todas as etapas evolutivas, incluíndo a universidade.  Si houbo 
en cambio, un gran incremento do movemento deportivo e social do running 
nas cidades, cada vez hai máis corredores, e un crecente turismo de runners. 
De todos modos, hai que ser críticos, correr en superficies duras grandes dis-
tancias non está ao alcance de todos/as, e pode que non sexa o máis reco-
mendable.   
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O alumno/a podera elixir unha hora semanal, en función da oferta global que 
plantexe o centro para encaixar a carga horaria establecida.  
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

A Educación Física ten como finalidade principal que o alumnado acade a 
competencia motriz, entendida como un conxunto de coñecementos, procede-
mentos, actitudes e emocións que interveñen nas múltiples interaccións que 
realiza unha persoa no seu medio e coas demáis, que permite que o alumnado 
supere os diferentes problemas motrices propostos tanto nas sesión de Educa-
ción Física como na súa vida cotiá; sempre actuando de forma coherente e en 
concordancia co nivel de desenvolvemento psicomotor, tendo outorgado espe-
cial sensibilidade á atención a diversidade nas aulas e aos estereotipos de se-
xo para propiciar a igualdade de xénero,  utilizando estratexias inclusivas e 
sempre buscando a integración dos coñecementos, os procedementos, as acti-
tudes e as emocións vinculados á conduta motora.  
 
A competencia motriz en 2º de bacharelato vai seguir sendo desenvolvida a 
través do movemento,  conxuntamente coa competencia de aprender a apren-
der, sentido de iniciativa e espírito emprendedor,  competencia cultural,  mate-
mática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e, en menor medida, a 
competencia en comunicación lingüística e a competencia dixital. O traballo por 
competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro relativo ás 
destrezas e, por último, un con gran influenza social e cultural, que implica un 
conxunto de valores e actitudes.  
 
O presente currículo da Educación Física mantén a coherencia e a homoxenei-
dade coa etapa de educación primaria, nas etapas da ESO e do bacharelato, 
entendendo a materia como un continuo, tanto nos seus contidos como nas 
aprendizaxes que debe conseguir o alumnado ao longo de todas as etapas do 
sistema educativo.  
 
Para facilitar a concreción curricular de Educación Física establécense uns cri-
terios de avaliación progresivos en dificultade e compromiso e secuenciados ao 
longo de todas as etapas, medibles cuns estándares de aprendizaxe.  Concre-
tamente en 1º de bacharelato todos eles deberán estar acadados e consolida-
dos. 
 
Coherentemente en 2º de bacharelato o alumnado poderá seguir empregando 
o seu potencial motor e seguir desenvolvendo todas as súas capacidades, xa 
que isto implica  ser un suxeito cun estilo de vida activo. Polo que ofertando EF 
en 2º de bacharelato o alumno poderá seguir co seu compromiso motor de cara 
a responsabilizarse da súa saúde: física, mental e emocional.  
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3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  
 

A ensinanza baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, 

integradas nos elementos curriculares para propiciar unha renovación na 

práctica docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. Propóñense novos 

enfoques na aprendizaxe e na avaliación, que van supor un importante cambio 

nas tarefas que teñen que resolver os alumnos e as alumnas, e propostas 

metodolóxicas innovadoras. 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa 

transversalidade, o  seu dinamismo e o seu carácter integral. 

 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

-Comunicación lingüística (CCL). 

-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

-Competencia dixital (CD). 

-Aprender a aprender (CAA). 

-Competencias sociais e cívicas (CSC). 

-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

-Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
3.1.- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abor-

dar a análise e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, de-

bido á súa complexidade. Para isto, débese atender aos cinco compoñentes 

que a constitúen e ás dimensións en que se concretan: 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a grama-

tical, a semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica, entendida esta co-

mo a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 

– O compoñente pragmático-discursivo comprende tres dimensións: a sociolin-

güística (vinculada coa adecuada produción e recepción de mensaxes en dife-

rentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións comunica-

tivas e os esquemas de interacción), e a discursiva (que inclúe as macrofun-

cións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 
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– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñe-

cemento do mundo e a dimensión intercultural. 

– O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e 

resolver os problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas 

e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a 

conversa, como destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura 

multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; así 

mesmo, tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de 

carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para 

comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas 

estranxeiras. 

– Por último, a competencia en comunicación lingüística inclúe un compoñente 

persoal que intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a 

actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 

3.2.- COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT). 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta nece-
sario abordar catro áreas relativas aos números, á álxebra, á xeometría e á 
estatística, interrelacionadas de formas diversas: 
– A cantidade: esta noción incorpora a cuantificación dos atributos dos obxec-
tos, as relacións, as situacións e as entidades do mundo, interpretando distin-
tas representacións de todas elas e xulgando interpretacións e argumentos. 
Participar na cuantificación do mundo supón comprender as medicións, os 
cálculos, as magnitudes, as unidades, os indicadores, o tamaño relativo e as 
tendencias e patróns numéricos. 
– O espazo e a forma: inclúen unha ampla gama de fenómenos que se 

encontran no noso mundo visual e físico: patróns, propiedades dos obxectos, 

posicións, direccións e representacións deles; decodificación e codificación de 

información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas 

reais, ou con representacións. A competencia matemática, neste sentido, inclúe 

unha serie de actividades como a comprensión da perspectiva, a elaboración e 

lectura de mapas, a transformación das formas con e sen tecnoloxía, a 

interpretación de vistas de escenas tridimensionais desde distintas 

perspectivas e a construción de representacións de formas. 
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– O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións temporais 
e permanentes entre os obxectos e as circunstancias, onde os cambios se pro-
ducen dentro de sistemas de obxectos interrelacionados. Ter máis coñecemen-
tos sobre o cambio e as relacións supón comprender os tipos fundamentais de 
cambio e cando teñen lugar, co fin de utilizar modelos matemáticos adecuados 
para describilo e predicilo. 
– A incerteza e os datos: son un fenómeno central da análise matemática 

presente en distintos momentos do proceso de resolución de problemas no cal 

resulta clave a presentación e interpretación de datos. Esta categoría inclúe o 

recoñecemento do lugar da variación nos procesos, a posesión dun sentido de 

cuantificación desa variación, a admisión de incerteza e erro nas medicións e 

os coñecementos sobre o azar. Así mesmo, comprende a elaboración, 

interpretación e valoración das conclusións extraídas en situacións onde a 

incerteza e os datos son fundamentais. 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en 
ciencias e tecnoloxía son: 
– Sistemas físicos: asociados ao comportamento das substancias no ámbito 
fisicoquímico. Sistemas rexidos por leis naturais descubertas a partir da expe-
rimentación científica orientada ao coñecemento da estrutura última da materia, 
que repercute nos sucesos observados e descritos desde ámbitos específicos 
e complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, 
caloríficos, reactivos, atómicos e nucleares. Todos eles considerados en si 
mesmos e en relación cos seus efectos na vida cotiá, nas súas aplicacións á 
mellora de instrumentos e ferramentas, na conservación da natureza e na facili-
tación do progreso persoal e social. 
– Sistemas biolóxicos: propios dos seres vivos dotados dunha complexidade 
orgánica que é preciso coñecer para preservalos e evitar a súa deterioración. 
Forma parte esencial desta dimensión competencial o coñecemento de canto 
afecta a alimentación, hixiene e saúde individual e colectiva, así como a habi-
tuación a condutas e adquisición de valores responsables para o ben común 
inmediato e do planeta na súa globalidade. 
– Sistemas da Terra e do Espazo: desde a perspectiva xeolóxica e cosmogóni-
ca. O coñecemento da historia da Terra e dos procesos que desembocaron na 
súa configuración actual son necesarios para identificarnos coa nosa propia 
realidade: que somos, de onde vimos e cara a onde podemos e debemos ir. Os 
saberes xeolóxicos, unidos aos coñecementos sobre a produción agrícola, 
gandeira, marítima, mineira e industrial, proporcionan, ademais de formación 
científica e social, valoracións sobre as riquezas do noso planeta que se deben 
defender e acrecentar. Así mesmo, o coñecemento do espazo exterior, do Uni-
verso do que formamos parte, estimula un dos compoñentes esenciais da acti-
vidade científica: a capacidade de asombro e a admiración ante os feitos natu-
rais. 
– Sistemas tecnolóxicos: derivados, basicamente, da aplicación dos saberes 

científicos aos usos cotiáns de instrumentos, máquinas e ferramentas e ao 
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desenvolvemento de novas tecnoloxías asociadas ás revolucións industriais, 

que foron mellorando o desenvolvemento dos pobos. Son compoñentes 

básicos desta competencia: coñecer a produción de novos materiais, o deseño 

de aparellos industriais, domésticos e informáticos, así como a súa influencia 

na vida familiar e laboral. 

3.3.- COMPETENCIA DIXITAL (CD). 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta 
necesario abordar: 
– A información: isto comporta a comprensión de como se xestiona a informa-
ción e de como se pon á disposición dos usuarios, así como o coñecemento e 
manexo de diferentes motores de busca e bases de datos, sabendo elixir aque-
les que responden mellor ás propias necesidades de información. 
– Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, 
cotexar e avaliar o contido dos medios de comunicación en función da súa vali-
dez, fiabilidade e adecuación entre as fontes, tanto online como offline. E por 
último, a competencia dixital supón saber transformar a información en coñe-
cemento a través da selección apropiada de diferentes opcións de almacena-
mento. 
– A comunicación: supón tomar conciencia dos diferentes medios de comuni-
cación dixital e de varios paquetes de software de comunicación e do seu fun-
cionamento, así como os seus beneficios e carencias en función do contexto e 
dos destinatarios. Ao mesmo tempo, implica saber que recursos se poden 
compartir publicamente e o valor que teñen, é dicir, coñecer de que maneira as 
tecnoloxías e os medios de comunicación poden permitir diferentes formas de 
participación e colaboración para a creación de contidos que produzan un be-
neficio común. Isto supón o coñecemento de cuestións éticas como a identida-
de dixital e as normas de interacción dixital. 
– A creación de contidos: implica saber como os contidos dixitais se poden rea-
lizar en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes), así como identificar os 
programas/aplicacións que mellor se adaptan ao tipo de contido que se quere 
crear. Supón tamén a contribución ao coñecemento de dominio público (wikis, 
foros públicos, revistas), tendo en conta as normativas sobre os dereitos de 
autor e as licenzas de uso e publicación da información. 
– A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecno-
loxías e de recursos en liña e as estratexias actuais para evitalos, o que supón 
identificar os comportamentos adecuados no ámbito dixital para protexer a in-
formación, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos 
das tecnoloxías. 
– A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos 

dispositivos dixitais, os seus potenciais e as súas limitacións en relación coa 

consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda para a 

resolución de problemas teóricos e técnicos, o que implica unha combinación 
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heteroxénea e ben equilibrada das tecnoloxías dixitais e non dixitais máis 

importantes nesta área de coñecemento. 

 

3.4.- COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. (CAA). 

Poderíase concluír que para o adecuado desenvolvemento da competencia de 

aprender a aprender se require dunha reflexión que favoreza un coñecemento 

dos procesos mentais a que se entregan as persoas cando aprenden, un 

coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o 

desenvolvemento da destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que 

se leva a cabo. 

3.5.- -COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC). 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario 
comprender e entender as experiencias colectivas e a organización e funcio-
namento do pasado e presente das sociedades, a realidade social do mundo 
en que se vive, os seus conflitos e as motivacións destes, os elementos que 
son comúns e os que son diferentes, así como os espazos e territorios en que 
se desenvolve a vida dos grupos humanos, e os seus logros e problemas, para 
comprometerse persoal e colectivamente na súa mellora, participando así de 
maneira activa, eficaz e construtiva na vida social e profesional. 
Así mesmo, estas competencias incorporan formas de comportamento indivi-
dual que capacitan as persoas para convivir nunha sociedade cada vez máis 
plural, dinámica, cambiante e complexa para relacionárense cos demais; 
cooperar, comprometerse e afrontar os conflitos e propor activamente perspec-
tivas de afrontamento, así como tomar perspectiva, desenvolver a percepción 
do individuo en relación coa súa capacidade para influír no social e elaborar 
argumentacións baseadas en evidencias. 
Adquirir estas competencias supón ser quen de se pór no lugar do outro, 

aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as 

culturas e a historia persoal e colectiva dos outros. 

3.6.-SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE). 

Así pois, para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da inicia-
tiva e espírito emprendedor resulta necesario abordar: 
– A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación; auto-
coñecemento e autoestima; autonomía e independencia; interese e esforzo; 
espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 
– A capacidade pro-activa para xestionar proxectos: capacidade de análise; 
planificación, organización, xestión e toma de decisións; resolución de proble-
mas; habilidade para traballar tanto individualmente como de maneira colabora-
tiva dentro dun equipo; sentido da responsabilidade; avaliación e autoavalia-
ción. 
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– A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: com-
prensión e asunción de riscos; capacidade para xestionar o risco e manexar a 
incerteza. 
– As calidades de liderado e traballo individual e en equipo: capacidade de lide-
rado e delegación; capacidade para traballar individualmente e en equipo; ca-
pacidade de representación e negociación. 
– Sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico; sentido 

da responsabilidade. 

3.7.-CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC). 

Así pois, para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia 
e expresión cultural resulta necesario abordar: 
– O coñecemento, estudo e comprensión tanto dos distintos estilos e xéneros 
artísticos como das principais obras e producións do patrimonio cultural e artís-
tico en distintos períodos históricos, as súas características e as súas relacións 
coa sociedade en que se crean, así como as características das obras de arte 
producidas, todo isto mediante o contacto coas obras de arte. Está relacionada, 
igualmente, coa creación da identidade cultural como cidadán dun país ou 
membro dun grupo. 
– A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas e 
formas de expresión cultural, así como da integración de distintas linguaxes. 
– O desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e comunicar 
ideas, experiencias e emocións propias, partindo da identificación do potencial 
artístico persoal (aptitude/talento). Refírese, tamén, á capacidade de percibir, 
comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte e da cultura. 
– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada 
individuo de cara á expresión das propias ideas e sentimentos. É dicir, a capa-
cidade de imaxinar e realizar producións que supoñan recreación, innovación e 
transformación. Implica o fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas 
e sentimentos propios e alleos e exixe desenvolver o autocoñecemento e a au-
toestima, así como a capacidade de resolución de problemas e asunción de 
riscos. 
– O interese, aprecio, respecto, desfrute e valoración crítica das obras artísticas 

e culturais que se producen na sociedade, cun espírito aberto, positivo e 

solidario. 
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4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN: 

 
Os bloques de contidos a desenvolver en 2º Bacharelato ao longo dos tres tri-
mestres, tratando contídos dos tres bloques nos tres trimestres son: 
 
_ Bloque 1: Condición Física. 
– Bloque 3: Actividade física e saúde.  

– Bloque 4: Os xogos e as actividades deportivas.  
 
Os contidos do Bloque 1: Bloque común, pola súa natureza transversal, traba-
llaranse ao longo do curso de xeito integrado cos contidos do bloque 3: Activi-
dade física e saúde e bloque 4: Os xogos e as actividades deportivas.    
O bloque tres inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden 
abordar desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións dos 
organismos iternacionais e galegos. 
No bloque catro dos xogos e as actividades deportivas tamén están incluídas 
todo tipo de actividades fisico-deportivas desenvolvidas no medio natural.  
 
4.1. 2º BAC 

- OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA. 

1. Empregar os efectos positivos da práctica regular de actividade física no 

desenvolvemento persoal e social, facilitando a mellora da saúde e a calidade 

de vida. 

2. Participar en actividades físicas como recurso para ocupar o tempo libre e de 

lecer, valorando os aspectos sociais e culturais asociados. 

3. Adquirir un estilo de vida saudable, especialmente no que respecta á 

práctica continua e adaptada de actividade física. 

6. Favorecer a consecución e mantemento dunha boa saúde. 

7. Desenvolver as capacidades motoras para consolidar unha aptitude motora 

que permita a preparación axeitada de probas de acceso aos estudos 

vinculados á educación física ou probas de acceso de carácter profesional. 

8. Coñecer e practicar xogos motores e actividades deportivas, adaptadas aos 

intereses do alumnado, ás instalacións do centro e aos recursos materiais 

dispoñibles, dando prioridade á toma de decisións e aplicando recursos 

técnicos aprendidos nas etapas anteriores. 

9. Coñecer e practicar actividades físicas no medio natural, favorecendo e 

demostrando actitudes que contribúan á súa conservación. 

13. Utilizar de xeito autónomo a actividade física e as técnicas de relaxación 

para a redución de desequilibrios e tensións da vida diaria. 

14. Coñecer os estudos vinculados á educación física. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 
/ U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións  

1ª 
Avaliac. 

 

B1/B3/B
4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 
BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE.  

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 

B3.5. 

Metodoloxías específicas de recuperación tras o exercicio físico. 

 

Sep-Dic 14 x 
B3.6. 

Aceptación da responsabilidade no mantemento e na mellora da 
condición física. 
 

B3.10. Plan persoal de acondicionamento físico orientado á saúde. 

2ª 
Avaliac. 

 

B1/B3/B
4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 
BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE.  

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

1:MUL
TI E 
P.FIS 

B1.2. 
  Saídas profesionais: INEF e CFGM e CFGS; Policía. 

 Ene -Marz 12 

X 

B1.4. Actividades físico-deportivas: regras sociais e a contorna.   

B1.5. A integración social nas actividades físico-deportivas.  

B1.6. Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo e de cooperación. X 

3ª 
Avaliac. 

 

B1/B2/B
4 

 

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

1: 
XOG B4.1. 

Xogo, actividades deportivas individuais e de adversario, e 
actividades físicas no medio natural. 

 
Abril-Jun 10 x 

2:ME
D.NA
T 

B4.3. Realización de actividades físicas en contornos non estables. 
 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 2º BACHARELATO. 

1º TRIMESTRE. 

Capacidades Físicas: Condición Física e saúde.  

2º TRIMESTRE 

Multi-deporte e probas físicas de acceso a: ciclos formativos deportivos, 

ensinanzas especiais e INEF: ximnásticas, valados, fútbol sala, atletismo,…. 

Probas de perfís profesionais: policía… 

3º TRIMESTRE. 

Multi-deporte e actividades deportivas no medio natural. 
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5. RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES. 
 

 VIDA SAUDABLE E DEPORTIVA. 2º BACHARELATO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

 b 

 c 

 i 

 k 

 m 

 

 B1.1. A actividade física como 
recurso de ocio activo: efectos 
sobre a saúde, e como 
fenómeno sociocultural.  

 

 B1.1. Valorar a actividade física 
dende a perspectiva da saúde, 
o desfrute, a autosuperación e 
as posibilidades de interacción 
social e de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes 
de interese, respecto, esforzo e 
cooperación na práctica da 
actividade física 

 EFB1.1.1. Deseña, organiza e 
participa en actividades físicas, 
como recurso de ocio activo, 
valorando os aspectos sociais 
e culturais que levan asociadas 
e as súas posibilidades 
profesionais futuras, e 
identificando os aspectos 
organizativos e os materiais 
necesarios. 

 CSC 

 

 

 B1.2. Saídas profesionais. 

  EFB1.1.2. Adopta unha 
actitude crítica ante as 
prácticas de actividade física 
que teñen efectos negativos 
para a saúde individual ou 
colectiva e ante os fenómenos 
socioculturais relacionados co 
corpo e os derivados das 
manifestacións deportivas. 

 a 

 b 

 c 

 h 

 k 

 l 

 m 

 n 

 B1.3. Prevención dos elementos 
de risco asociados ás 
actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, á contorna, 
á fatiga e aos materiais e 
equipamentos. 

 B1.3. Controlar os riscos que 
pode xerar a utilización dos 
equipamentos, a contorna e as 
propias actuacións na 
realización das actividades 
físico-deportivas e artístico-
expresivas, actuando de forma 
responsable, no seu 
desenvolvemento,tanto 
individual como en grupo. 

 EFB1.3.1. Prevé os riscos 
asociados ás actividades e os 
derivados da propia actuación 
e da do grupo. 

 CSIEE 

 

 EFB1.3.2. Usa os materiais e 
equipamentos atendendo ás 
súas especificacións técnicas. 

 EFB1.3.3. Ten en conta o nivel 
de cansazo como un elemento 
de risco na realización de 
actividades que requiren 
atención ou esforzo. 

 a 

 b 

 c 

 h 

 k 

 m 

 n 

 B1.4. Actividades físico-
deportivas: regras sociais e a 
contorna.  

 B1.5. A integración social nas 
actividades físico-deportivas. 

 B1.6. Desenvolvemento da 
capacidade de traballo en 
equipo e de cooperación. 

 B1.7. O xogo limpo como 
actitude social responsable 

 B1.4. Mostrar un 
comportamento persoal e social 
responsable respectándose a si 
mesmo, aos outros e á contorna 
no marco da actividade física. 

 EFB1.4.1. Respecta as regras 
sociais e a contorna na que se 
realizan as actividades físico-
deportivas. 

 CSC 

 

 

 EFB1.4.2. Facilita a integración 
doutras persoas nas 
actividades de grupo, 
animando a súa participación e 
respectando as diferenzas. 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

 j 

 k 

 m 

 B1.8. Emprego das tecnoloxías 
axeitadas para a obtención e 
tratamento de datos, para a 
procura, selección e crítica de 
información sobre a materia e 
para a comunicación de 
proxectos, resultados e 
conclusións de traballos. 

 B1.5. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación 
para mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, aplicando criterios 
de fiabilidade e eficacia na 
utilización de fontes de 
información e participando en 
ámbitos colaborativos con 
intereses comúns. 

 EFB1.5.1. Aplica criterios de 
busca de información que 
garantan o acceso a fontes 
actualizadas e rigorosas na 
materia. 

 CD 

 CCL 

 

 EFB1.5.2. Comunica e 
comparte a información coa 
ferramenta tecnolóxica 
axeitada, para a súa discusión 
ou difusión. 
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BLOQUE 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 B3.1. Coñecemento dos estudos 
e saídas profesionais 
relacionados coa área de 
Educación Física. 

 B3.2. Beneficios da práctica 
regular de actividade física e 
valoración da súa incidencia 
sobre a saúde. 

 B3.3. Hixiene postural na 
actividade física e nos distintos 
campos profesionais. 

 B3.4. Alimentación e Actividade 
Física 

 B3.5. Metodoloxías específicas 
de recuperación tralo exercicio 
físico. 

 B3.1. Mellorar ou manter os 
factores da condición física e as 
habilidades motoras cun 
enfoque cara á saúde, 
considerando o propio nivel e 
orientándoos cara ás súas 
motivacións e cara a posteriores 
estudios ou ocupacións. 

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

 CMCCT 

 

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

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

 EFB3.1.4. Alcanza os seus 
obxectivos de nivel de 
condición física dentro das 
marxes saudables, asumindo a 
responsabilidade da posta en 
práctica do seu programa de 
actividades. 

 b 

 d 

 i 

 j 

 k 

 m 

 B3.6. Aceptación da 
responsabilidade no 
mantemento e mellora da 
condición física. 

 B3.7. Criterios fundamentais e 
métodos básicos para a 
planificación e o 
desenvolvemento da actividade 
física para a saúde. 

 B3.8. Manexo e control dos 
compoñentes fundamentais da 
carga na práctica da actividade 
física: o volume, a intensidade e 
a densidade do esforzo. 

 B3.9. Probas  de avaliación das 
capacidades físicas e 
coordinativas orientadas á 
saúde. 

 B3.10. Plan persoal de 
Acondicionamiento físico 
orientado á saúde.  

 B3.11. Análise da influencia dos 
hábitos sociais cara a un estilo 
de vida activo. 

 B3.2. Planificar, elaborar e 
poñer en práctica un programa 
persoal de actividade física que 
incida na mellora e o 
mantemento da saúde, 
aplicando os diferentes 
sistemas de desenvolvemento 
das capacidades físicas 
implicadas, tendo en conta as 
súas características e nivel 
inicial, e avaliando as melloras 
obtidas. 

 EFB3.2.1. Aplica os conceptos 
aprendidos sobre as 
características que deben 
reunir as actividades físicas 
cun enfoque saudable á 
elaboración de deseños de 
prácticas en función das súas 
características e intereses 
persoais. 

 EFB3.2.2 Avalía as súas 
capacidades físicas e 
coordinativas considerando as 
súas necesidades e 
motivacións e como requisito 
previo para a planificación da 
súa mellora. 

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

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

 EFB3.2.5. Comproba o nivel de 
logro dos obxectivos do seu 
programa de actividade física, 
reorientando as actividades nos 
aspectos que non chegan ao 
esperado. 

 EFB3.2.6. Formula e pon en 
práctica iniciativas para 
fomentar o estilo de vida activo 
e para cubrir as súas 
expectativas. 
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BLOQUE 4. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 b 

 d 

 k 

 m 

 B4.1. O xogo, as actividades 
deportivas individuais e de 
adversario, e as actividades 
físicas no medio natural. 

 B4.2. Perfeccionamento técnico 
e aplicación de normas tácticas 
fundamentais para a realización 
de xogos, actividades deportivas 
individuais e de adversario,  e 
deporte alternativo practicadas 
nas etapas anteriores. 

 B4.3. Planificación e realización  
de actividades físicas en 
contornas non estables. 

 B4.1. Resolver situacións 
motoras en diferentes contextos 
de práctica aplicando 
habilidades motoras específicas 
individuais ou de adversario con 
fluidez, precisión e control, 
perfeccionando a adaptación e 
a execución dos elementos 
técnicos desenvolvidos no curso 
anterior. 

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

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.2. Adapta a realización 
das habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos 
compañeiros e os adversarios 
nas situacións colectivas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

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

 CAA 

 CSIEE 

 

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

 a 

 b 

 c 

 k 

 m 

B4.4. Aplicación do coñecemento 
dos fundamentos básicos 
técnicos, tácticos e 
regulamentarios dos xogos, 
actividades deportivas e deporte 
alternativo. 

 B4.2. Solucionar de forma 
creativa situacións de oposición, 
colaboración ou colaboración 
oposición en contextos 
deportivos ou recreativos, 
adaptando as estratexias ás 
condicións cambiantes que se 
producen na práctica. 

 EFB4.2.1. Desenvolve accións 
que lle conducen a situacións 
de vantaxe con respecto ao 
adversario, nas actividades de 
oposición. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Colabora cos 
participantes nas actividades 
físico-deportivas nas que se 
produce colaboración ou 
colaboración-oposición e 
explica a achega de cada un. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 

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

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

 CAA 

 CSIEE 

 

 EFB4.2.5. Formula estratexias 
ante as situacións de oposición 
ou de colaboración- oposición, 
adaptándoas ás características 
dos participantes. 
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2º BAC 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE PESO NA 
CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES MÍNIMOS 

1ª AVALIACIÓN 

EFB1.1.1 Mostra actitude positiva cara ás ac-
tividades físicas, como recurso de lecer acti-
vo, valorando os aspectos sociais e culturais 
que levan asociadas e as súas posibilidades 
profesionais futuras, e identificando os aspec-
tos organizativos e os materiais necesarios. 

P 20% 

A 20% 

CSC Cartelería das ligas internas e 
observación directa 

Participación e motivación cara ás 
actividades do proxecto deportivo de centro 
no tempo de lecer. 

x 

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

P 10% CMCCT Observación directa. Rúbrica Correción postural nas distintas probas 
físicas e exercicion traballados. 

 

EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as téc-
nicas de activación e de recuperación na ac-
tividade física. 

P 10% CMCCT Observación directa. Rúbrica Realiza con soltura fase de quencemento e 
volta a calma. 

x 

EFB3.2.2 Avalía as súas capacidades físicas 
e coordinativas considerando as súas 
necesidades e motivacións e como requisito 
previo para a planificación da súa mellora. 

P 20% CMCCT Test de condición física Realización das probas, seguindo criterios 
para avaliación de idade e sexo. 

x 

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

P 10% CMCCT  Aplicación á práctica do plan de actividade. 

x 

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

P 10% CMCCT 

 

Observación directa Capacidad reflexiva y crítica. 

x 

2ª AVALIACIÓN. 

EFB1.1.1 Mostra actitude positiva cara ás ac-
tividades físicas, como recurso de lecer acti-
vo, valorando os aspectos sociais e culturais 
que levan asociadas e as súas posibilidades 
profesionais futuras, e identificando os aspec-

P 35% 

 

CSC Cartelería das ligas internas e 
observación directa 

Participación e motivación cara ás 
actividades do proxecto deportivo de centro 
no tempo de lecer. 
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tos organizativos e os materiais necesarios. x 

EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades especí-
ficas das actividades individuais que respon-
dan aos seus intereses. 

P 35% CAA 

CSIEE 

Probas físicas na rúbrica 
correspondente. 

Nivel mínimo alcanzado en función do 
grupo clase, en función do sexo. 

X 

EFB1.3.1. Prevé os riscos asociados ás acti-
vidades e os derivados da propia actuación e 
da do grupo. 

P 10% CSIEE Observación directa Control de continxencia. 

EFB1.4.1. Respecta as regras sociais e a 
contorna na que se realizan as actividades 
físico-deportivas. 

A 10% CSC Observación directa Actúa dun xeito reflexivo. 

x 

EFB1.4.2. Facilita a integración doutras 
persoas nas actividades de grupo, animando 
a súa participación e respectando as 
diferenzas. 

A 10% CSC Diana avaliación HHSS desenvoltas 

3ª AVALIACIÓN. 

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

P 20% CAA 

CSIEE 

Observación directa Trabajo de habilidades e a súa mellora 

x 

EFB4.1.2. Adapta a realización das habilida-
des específicas aos condicionantes xerados 
polos compañeiros e as compañeiras, e polas 
persoas adversarias, nas situacións colecti-
vas. 

P 10% CAA 

CSIEE 

CSC 

Observación directa Integración do traballo individual e grupal 

x 

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

P 10% CAA 

CSIEE 

 

Observación directa Resolve en situación competitiva, ligas… 

EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas específi-
cas das actividades en ámbitos non estables, 
analizando os aspectos organizativos nece-
sarios. 

P 20% CAA 

CSIEE 

Observación directa Control de continxencia e organización de 
recursos humanos e materiais, en ámbitos 
no estables. 

x 

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

A 10% CSC Observación directa Actúa dun xeito reflexivo. 

x 
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EFB1.3.2. Facilita a integración doutras per-
soas nas actividades de grupo, animando á 
súa participación e respectando as diferen-
zas. 

A 10% CSC Diana avaliación HHSS desenvoltas 

EFB4.2.2. Colabora con participantes nas ac-
tividades físico-deportivas nas que se produ-
ce colaboración ou colaboración-oposición, e 
explica a achega de cadaquén. 

P 20% CAA 

CSIEE 

CSC 

Rúbrica correspondente de 
deporte de equipo. 

Nivel mínimo alcanzado en función do 
grupo clase, en función do sexo. 

x 
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6. METODOLOXÍA. 

Prácticas reflexivas baseadas nos principios de individualización, e especifici-
dade ou liberdade para tomar decisións en todos os momentos do proceso 
educativo: programación, seguimento e avaliación.   Polo que os contidos aso-
ciados aos criterios de avaliación de cada bloque serán concretados na pro-
gramación didáctica, pero dun xeito moi aberto ata saber o número do grupo e 
as características do mesmo. Cada alumno/a deberá elixir os seus contidos a 
traballar atendendo a súa motivación, gustos e intereses, asumindo os retos 
que se propoña, dende a responsabilidade de levar a iniciativa no seu proceso 
de mellora das súas capacidades motrices na procura do seu desenvolvemento 
integral. 
 
O alumno poderá empregar a contorna do instituto, roteiros de sendeirismo, 
piscina do Balneario, ximnasio do pobo… para efectuar a súa práctica de exer-
cicio físico e deporte. E poderá facelo empregando o seu propio material, polo 
que poderá realizar a clase en bicicleta, patíns… 
 
 
 

7. AVALIACIÓN. 

7.1. AVALIACIÓN INICIAL. 

7.1.1. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL. 

A súa función é de “diagnóstico”. Preténdese obter información sobre a 

situación de partida do alumnado respecto daquelas cuestións que poden 

afectar o seu proceso de aprendizaxe. 

O primeiro día do curso daráselle ao Departamento de Orientación un 

cuestionario para que entregue aos pais ou titores legais o completen e 

devolvan ao centro, nel indicarán aspectos relacionados con enfermidades, 

alerxias, toma de medicacións, teléfonos de contacto para avisos en caso de 

urxencia,…  

En canto ás capacidades físicas básicas e o estado físico dos alumnos/as, 

realizaranse as seguintes probas de valoración das cualidades físicas, 

preferentemente o principio do 1º trimestre e baremadas en función da idade e 

do sexo dos alumnos/as: 

- Test de salto horizontal. 
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- Lanzamento balón medicinal (3 kg) 

- Velocidade: 40 metros lisos 

- Abdominais en 30”. 

- Test de Cooper ou course navette. 

- Flexión anterior do tronco, test de flexibilidade profunda. (Test de Wells) 

- Flexións de brazos (Push ups) 

7.1.1.1. CONSECUENCIAS DOS RESULTADOS. 

Esta batería, ademais de dar información tanto ao docente como aos 

alumnos sobre cal é o nivel de condición física de partida, tamén teñen por 

obxecto dar a coñecer ao alumnado algunhas das probas existentes para 

valorar a condición física. 

Toda a información obtida e a súa posterior valoración permitirá ao 

profesorado adoptar decisións como: 

 - Revisar e adaptar a programación de aula ás características identificadas. 

 - Individualizar o ensino en función das características particulares constatadas 

e as posibilidades reais e materiais.  

- Establecer grupos de traballo homoxéneos. 

7.2. AVALIACIÓN CONTÍNUA. 

7.2.1. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN CONTINUA. 

        Avaliacións de probas ou exames:   CONCEPTOS E PROCEDEMENTOS      (80%) 

Procedementos e instrumentos                 Criterios de cualificación 

Traballo práctico na aula, en cada 

avaliación: 

 

Todo o relacionado coa práctica nas diferentes sesión 

(condición física, deportes, expresión corporal, 

actividades na natureza, deportes alternativos...), 

avaliarase mediante distintos test de condición física, de 

habilidades motrices,… 
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           Avaliacións de probas ou exames: ACTITUDES, VALORES E NORMAS      (20%) 

Procedementos e instrumentos              Criterios de cualificación 

 

Observación sistemática e 

rexistro 

Cada alumno partirá con dous puntos neste apartado 

e irase restando 0,10 puntos cada vez que apareza 

unha das seguintes condutas: falta de indumentaria 

deportiva, atraso inxustificado, disputas e pelexas, 

parar a falar de forma continua durante a práctica, 

desidia ou falta de esforzo, lenta transición da tarefa á 

explicación e da explicación á tarefa, maltratar o 

material, non respectar aos compañeiros,… 

 

7.2.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: VALORACIÓN DOS EXAMES, 

TRABALLO DIARIO, INTERESE NA AULA, ETC. 

   O peso de cada bloque na nota do alumno distribúese da seguinte 

forma: 

- 80% estándares relacionados con conceptos e procede-

mentos: todo o relacionado coa práctica nas diferentes se-

sións (condición física, deportes, expresión corporal, activida-

des na natureza, deportes alternativos,...) 

- 20% estándares relacionados con actitudes: Cada alumno 

partirá con dous puntos neste apartado e irase restando 0,10 

puntos cada vez que apareza unha das condutas xa reflictidas 

no apartado 7.2.1. da programación. 

 a) Criterios de redondeo: na nota de avaliación, cando o primeiro decimal 

sexa igual ou maior a 7, redondéase ao número enteiro superior, mentres que 

se o primeiro decimal é inferior a 7 redondéase ao número enteiro inferior. Nas 

distintas probas procedimentais e actitudinais de cada avaliación, a nota será 

en cada apratado a numérica acadada. 
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b) Faltas de asistencia: cada 3 faltas de asistencia (non xustificadas mediante 

volante médico ou polos seus pais), restará 10% punto na nota práctica 

(procedementos) final de avaliación.  

A asistencia a clase é obrigatoria. O alumno/a que teña un 20% ou máis de 

faltas de asistencia sen xustificar nun trimestre acudirá ao exame final. 

c) Baixas: a falta de exercicio por baixa médica que leve a avaliación só 

teórica, alcanzará a cualificación que corresponda ao nivel da devandita 

avaliación. 

    As faltas por motivos médicos irán acompañadas do xustificante 

médico, xunto ao permiso paterno. 

    Aqueles alumnos que asistan a clase e non realicen a práctica por 

causas diversas (exencións, enfermidades ou lesións), elaborarán unha ficha 

onde se inclúan os exercicios e a teoría vistos nesa sesión de traballo, ou ben 

un traballo especificado polo profesor/a sobre o tema que se estea traballando 

nesa clase ou unidade didáctica. Isto será aplicable e adaptado á situación 

daqueles alumnos/as que presenten un certificado médico, que lles exente da 

parte práctica da materia. No devandito certificado débese especificar 

claramente o motivo polo cal se pide a exención así como o tipo de exercicios 

ou actividades físicas que o médico considera aconsellable ou non a súa 

realización. Con estes datos médicos o departamento de Educación Física 

adaptará, no posible, a programación ás necesidades dos alumnos/as con 

problemas físicos. En ningún caso, a exención librará ao alumno/a de a 

asistencia a clase, presentación de traballos e exames teórico-prácticos que se 

realicen ao longo do curso académico. 

   Para os alumnos que non poidan facer práctica de forma habitual por 

exención médica ou por lesión os criterios de evaliación serán: 

    80% da nota: traballos, diario de clase, etc... 

    20% da nota: actitude e motivación. 
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7.2.3. ELABORACIÓN DA NOTA MEDIA. 

Para facer a suma das notas obtidas a cualificación obtida en cada un dos 

apartados non poderá ser inferior ao 30% dos estándares de aprendizaxe de 

cada apartado, asegurándonos desta maneira que os alumnos traballen 

minimamente todas as actividades propostas, respectando así o carácter 

integral da materia. 

Considerarase que un alumno ten aprobada a materia se obtén unha 

cualificación igual o superior a 5, despois de sumar as puntuacións obtidas en 

cada un dos anteriores apartados. 

 A cualificación final do alumno, será o resultado de realizar a media aritmética 

das cualificacións obtidas nas tres avaliacións.  

7.2.4. RECUPERACIÓN DUNHA PROBA OU EXAME. 

Non se realizarán recuperacións das probas ou do exame de cada avaliación, o 

alumno/a que non obteña en cada un dos apartados un 30% dos estándares de 

aprendizaxe de cada apartado, poderá realizar recuperación da avaliación. 

7.2.5. RECUPERACIÓN DUNHA AVALIACIÓN. 

Os alumnos que como máximo teñan unha avaliación suspensa, sempre que o 

profesor o estíme oportuno, terán a posibilidade de realizar unha recuperación, 

que será práctica ou traballos-práctica, dependendo dos estándares de 

aprendizaxe non superados e empregando os mesmos instrumentos de 

avaliación. Esta recuperación realizarase xusto despois da avaliación. 

7.3. AVALIACIÓN FINAL. 

7.3.1. QUEN DEBE IR Á AVALIACIÓN FINAL? 

O alumnado de 2º BAC en caso de perda do dereito á avaliación continua. 
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7.3.2. EN QUE CONSISTIRÁ A PROBA? 

 

PROBA. 

a. Tipo de proba Práctico 

b. Nº e tipo de cuestións da 
proba 

As probas prácticas que teñan suspensas, realizadas ao 

longo do curso tendo que adaptar as que foran realizadas 

grupalmente. 

c. Valoración de cada cuestión Con rúbricas de probas físicas. 

d. Cualificación final Tan só se terá en conta o resultado das probas 

80% para a práctica ou traballo segundo o caso 

(exencións…), 20% actitude. 

 

7.3.3. QUE ESTÁNDARES SA VAN A AVALIAR?: OS DAS AVALIACIÓNS 

PENDENTES, TODOS, … 

Avaliaránse os estándares das avaliacións que teñan pendentes. 

7.3.4. CÓMO SE ELABORA A CUALIFICACIÓN FINAL?: PONDERACIÓN, 

REDONDEOS, ETC? 

   C RITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN. 

Requisitos Para facer a suma das notas obtidas a cualificación obtida 

en cada un dos apartados non poderá ser inferior ao 30% 

dos estándares de cada apratado. 

Condicións Na nota, cando o primeiro decimal sexa igual ou maior a 7, 

redondéase ao número enteiro superior, mentres que se o 

primeiro decimal é inferior a 7 redondéase ao número 

enteiro inferior. 

Cálculo da nota media Exemplo: A nota dos procedementos obterase calculando a 

media de todas as probas e traballos realizados. 

A nota final será a media ponderada dos procedementos e 

das actitudes. 
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    Para os alumnos que non realizan a práctica (lesionados, doentes,...), xa 

se especificou no apartado correspondente da programación, o que deberán de 

realizar durante a mesma. 

    Aqueles alumnos que non superasen a avaliación, terán a opción dunha 

recuperación, que será proposta polo profesor. 

    Os alumnos que non superen os obxectivos mínimos propostos para o 

curso na convocatoria ordinaria, deberán de realizar unha proba extraordinaria 

práctica ou traballos segundo o caso (exencións…), que estará relacionada cos 

contidos desenvolvidos durante o curso. 

7.4. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. 

7.4.1.  PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. 

PROBA EXTRAORDINARIA. 

Tipo de proba Práctica. 

Nº e tipo de cuestións da 
proba 

As probas prácticas realizadas ao longo do curso tendo 

que adaptar as que foran realizadas grupalmente. 

Cualificación final 
extraordinaria 

Tan só se terá en conta os resultados das probas 

80% para a práctica ou traballo segundo o caso 

(exencións, lesionados…) 20% Actitude. 

 

8. OUTRAS AVALIACIÓNS. 

8.1. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE. 

Dentro do contexto dun deseño curricular aberto e flexible, se entende a 

avaliación como unha actividade sistemática e continuada, integrada dentro do 

proceso educativo, que ten por obxecto proporcionar a máxima información 

para mellorar este proceso, reajustando os seus obxectivos, revisando 

criticamente planes e programas, métodos e recursos e facilitando a máxima 

axuda e orientación ós alumnos. 
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    Algúns dos aspectos susceptibles de ser avaliados, ademais do nivel de 

aprendizaxe dos alumnos, son a adecuación dos obxectivos e contidos ás 

necesidades dos alumnos e ó contorno, a intervención docente, e os recursos 

didácticos utilizados. 

    A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe, ademais de constituír un 

proceso continuo, debe ser utilizada para introducir en calquera momento 

modificacións na intervención educativa. Para iso débese de realizar unha 

avaliación inicial (diagnóstica), unha avaliación continua (formativa) e unha 

avaliación final (sumativa). Posteriormente, o proceso debe de contemplarse 

globalmente para establecer como transcorreu en relación co previsto, e como 

se pode mellorar, podendo así reorientar a acción docente no futuro. 

    Para avaliar a práctica docente a nivel de aceptación das actividades 

realizadas, ademais da avaliación de cada unidade didáctica, o final do curso o 

profesor contestará coa máxima obxectividade un cuestionario. Os resultados 

obtidos no devandito cuestionario servirán para replantexar algúns aspectos da 

programación do próximo curso. 

8.1.1. INDICADORES DE LOGRO DA PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE 

ENSINO. 

1.- Avaliación do proceso de ensino.   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         
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8.1.2. INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE. 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

8.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

No Departamento didáctico, semanalmente, tense a oportunidade de 

avaliar o proceso de ensino. Ademais deste momento semanal de avaliación da 

nosa práctica, existen outros como o trimestral e o anual. Trimestralmente, 

despois da avaliación, realizaremos un balance dos obxectivos e contidos que 

logramos, e con iso, podemos introducir as modificacións oportunas no 

seguinte trimestre. E ao final de curso, este balance realizarase en relación co 

acadado en todo o curso utilizando a “Memoria Final do Departamento”. 

    Para a propia evaluación da Programación Didáctica, utilizaremos un 

cuestionario que será cumprimentado polo profesor, a información obtida, a 

utilizaremos para as correccións necesarias na programación do vindeiro curso. 

8.2.1. INDICADORES DE LOGRO SOBRE A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

A continuación adxúntase o cuestionario de valoración da Programación 

Didáctica: 
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Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 

9. ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

     A materia de Educación Física ten unhas características peculiares á 

hora do tratamento da diversidade. A diferenza do resto de materias non só se 

contemplan as dificultades de comprensión dos diferentes contidos 

conceptuais, senón tambien, a dificultade ou a imposibilidade de alcanzar os 

obxectivos mínimos esixibles a nivel motriz. 

     É prioritario posibilitar a todos os alumnos a consecución unha 

aprendizaxe construtiva e significativa, a través de modificacións que 
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flexibilicen as condicións de desenvolvemento e permitan aos alumnos con 

distintos niveis de aprendizaxe, motivacións e intereses, desenvolver as 

capacidades propias da súa idade. Esta adaptación debe prever posibles 

solucións aos problemas máis frecuentes cos que nos imos a atopar. Por 

suposto que, con estas medidas, non se vai a conseguir unha adecuada 

progresión en todos os casos, pero si van reducirse as diferenzas. 

     O establecemento dunha serie de obxectivos pechados de obrigado 

cumprimento pode levarnos a unha selección inicial que imposibilite, de partida, 

o éxito a determinados alumnos. Pola contra, a flexibilización dos mesmos, 

dentro dunhas marxes, favorece que o alumno atope maiores posibilidades 

para a súa consecución. 

     Utilizaremos metodoloxías e estratexias didácticas máis centradas no 

proceso e no alumno. Os modelos instructivos, representados principalmente 

polo mando directo, tenden a centrarse máis no produto, fixando o éxito do 

proceso nuns resultados. O papel do alumno é menor, xa que o profesor 

determina de antemán cal debe ser o resultado para todos os seus alumnos. 

Aínda que é necesario o establecemento duns patróns de actuación, os 

modelos de ensino guiados mediante a procura permiten ao alumno unha 

maior toma de conciencia e intervención, á vez que desenvolven a súa 

motivación. 

     A aqueles alumnos con maiores dificultades ou atrasos na aprendizaxe, 

reforzarémoslles e faremos correccións a través da proposta de modelos de 

execución adaptados ás súas características que lles permitan unha mínima 

eficacia na tarefa. 

     Queremos lembrar que, en moitos casos, o erro no ensino non vén da 

formulación dun determinado modelo de ensino, se non de non adecualo ás 

diferentes características dos alumnos dentro dun grupo. Debemos tentar 

adaptar o modelo aos distintos niveis de aprendizaxe que observemos entre os 

nosos alumnos, fuxindo dun ensino homoxeneizado que, polo xeral, discrimina 

aos alumnos máis avanzados (que non teñen posibilidade de seguir 
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progresando nas súas aprendizaxes), ou aos máis atrasados (que se enfrontan 

a un cúmulo de dificultades moitas veces insalvables). 

      As tarefas que dispoñamos deben permitir unha gradación, de forma que 

cada alumno execute unhas variables en función do momento de aprendizaxe 

en que se atope. 

 Isto é importante, tanto para alumnos con dificultades na aprendizaxe, 

como para os que teñan un nivel avanzado, xa que lles permite non 

desmotivarse durante a clase. A dificultade da tarefa pode vir condicionada por 

distintas variables: velocidade de execución, número de repeticións, número de 

variables que controlar, características dos materiais didácticos, organización 

dos grupos, etc. 

9.1. MEDIDAS ORDINARIAS: ORGANIZATIVAS E CURRICULARES. 

Todas as medidas que podemos utilizar están dirixidas á individualización do 

ensino e, sobre todo, da práctica motriz: 

1.- Utilizar metodoloxía e estratexias máis individualizadas. O método de 

ensino mediante a procura permitirá ao alumno unha maior toma de conciencia 

e intervención, á vez que será máis motivador. 

2.- Non establecer criterios normativos pechados de avaliación, que encasillen 

ao alumno/a en niveis ou parámetros fixos. 

3.- Os alumnos/as traballan en función do nivel de partida. Para iso utilízanse 

como base os resultados dos diferentes tests iniciais realizados. 

4.- Téndese a realizar actividades de quencemento individualizado, elaboradas 

polo propio alumno/a en función das actividades, e supervisadas polo profesor. 

5.- Ofrécense actividades distintas para o desenvolvemento da resistencia 

aeróbica. 

6.- O ensino recíproco deixa traballar a cada parella a un ritmo diferente. O 

profesor marca o cambio duns exercicios a outros. 
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7.- Adáptase o ritmo de ensino e aprendizaxe ao nivel específico de cada 

grupo, seleccionando os exercicios ou prescindindo dos máis complicados. 

8.- Dedícase un tempo á práctica de situacións reais de xogo, dependendo do 

nivel e das necesidades de cada grupo de alumnos/as. 

9.- Cada alumno/a pode adaptar individualmente a intensidade da actividade ao 

seu nivel de partida. O profesor tende a prestar maior axuda a aqueles 

alumnos/as que máis o precisen. Non esquezamos que podemos ter 

alumnos/as de integración. 

10.- Aos alumnos con necesidades educativas especiais as actividades 

exporánselles o máis normalizadas posibles, realizando adaptacións só cando 

sexa necesario. 

11.- Todos os alumnos que por calquera causa non puidesen facer práctica e 

están presentes no centro, deberán de asistir á clase para ou ben realizar un 

traballo teórico, ou tomar nota dos contidos que se expoñan na clase, ou facer 

unha ficha diaria das actividades que se realizan, que posteriormente terá que 

entregar ao profesor. Ademais deberán de participar en clase, sempre que 

poidan, naqueles momentos nos cales solicítese a súa axuda (material, 

arbitraxe, anotacións, encargarse da música,...) 

    Estes alumnos que non realicen a práctica, serán cualificados mediante 

a entrega e valoración de todos os traballos que se manden na clase, e 

dalgúns máis que se lles encargarán de forma especial a eles. Ademais, 

deberán de realizar o exame teórico. Se a exención é parcial ou temporal se 

lles examinará da parte práctica que poidan realizar. 

12.-Existe a posibilidade de que o alumnado con algún transtorno funcional, 

que nalgún momento determinado non poida realizar o traballo marcado para 

todos, realice neses momentos, os exercicios prescritos polo médico como 

tratamento para as súas patoloxías. 
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9.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: ORGANIZATIVAS E CURRICULARES. 

TIPOS DE ADAPTACIÓNS. 

Adaptacións nos elementos de acceso ao currículo 

 Referida a alumnos/as que presentan dificultades na súa aprendizaxe 

porque non poden acceder ás experiencias de ensino-aprendizaxe. Neste tipo 

de adaptacións modifícanse elementos de recursos humanos (psicólogos, 

logopedas, tradutores,...), recursos espaciais (distribución de espazos, 

condicións de luminosidad, barreiras arquitectónicas e recursos técnicos 

(audífonos, materiais de distinta índole,...) 

Adaptacións nos elementos básicos do currículo 

 Neste apartado faremos referencia aos reforzos educativos e ás 

adaptacións curriculares significativas: 

a)  Reforzos educativos: realizados con modificacións nas técnicas e 

instrumentos de avaluación, en aspectos metodolóxicos sinxelos. Non afecta os 

obxectivos educativos nin aos criterios de avaliación, non necesita trámites que 

superen o ámbito do centro e obtense a mesma titulación que o resto de 

alumnos. 

b) Adaptacións curriculares significativas: son modificacións substanciais que 

afectan os obxectivos, contidos e criterios de avaliación.  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

10.1. REFERENCIA ÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES RECOLLIDAS NA PXA. 

 As actividades que se propoñen este curso tratarán de ser repartidas 

equitativamente cos diferentes cursos e trimestres: 

  - Semana Europea del Deporte (23-30 de setembro), actividades deportivas 

no centro e saídas deportivas. 
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- Viaxe a Neve a Andorra ou Pirineo Aragonés, ESO e BAC no segundo 

trimestre. 

- Ligas deportivas e de xogos dentro do propio Centro Escolar (tódolos cursos: 

FP básica, ESO, 1º e 2º de bacharelato) todo o curso no tempo de lecer. 

- Actividade de promoción dalgún deporte, nas horas de clase no primeiro, 

segundo e tercer trimestre 

- Saída intercentros para a convivencia e práctica deportiva con outros centros 

da zoa. 

- Participación no programa Proxecta: Deportivo de Centro todo o ano. 

- Exposición itinerante sobre Vida Saudable. 

- Actividade deportiva Solidaria no primeiro trimestre. 

- Rutas polo entorno nos tres trimestres. 

- Surf no 3º trimestre. 
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ACTIVIDADE Competencia de 

Comunicación 

lingüística 

(CCL). 

Competencia mate-

mática e competen-

cias básicas en cien-

cia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

Competencia dixital 

(CD). 

 

Aprender a 

aprender 

(CAA). 

 

Competencias 

sociais e cívicas 

(CSC). 

Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor 

(CSIEE). 

Conciencia e expresións 

culturais (CCEC). 

 

Semana Europea del Deporte 

(23-30 de setembro), 

actividades deportivas no 

centro e saídas deportivas. 

x x x x x x x 

 Actividade de promoción 

dalgún deporte, nas horas de 

clase no primeiro, segundo e 

tercer trimestre 

x   x x  x 

Semana Blanca (viaxe a Ne-

ve), ESO e BAC no segundo 

trimestre. 

x x x x x x x 
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Participación no programa Proxe-

cta: Deportivo de Centro todo o 

ano. 

x x x x x x x 

Exposición itinerante no 2º tri-

mestre. 

x  x x x x x 

Actividade intercentros deportiva 

Solidaria no primeiro trimestre. 

x x x x x x x 

Rutas polo entorno nos tres tri-

mestres. 

x   x x x x 

Actividades deportivas no 3º 

trimestre: Surf … 

x x x x x x x 
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En Guitiriz, a 07 de septembro de 2019. 

 

O/A Xefe/a do Departamento. 

 

    Asdo: Noemí Fernández Pedraza 

 

Ligas deportivas e de xogos 

dentro do propio Centro Esco-

lar (tódolos cursos:  ESO, 1º e 

2º de bacharelato) todo o 

curso. 

   x x x x 


