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1. INTRODUCIÓN.  

A) DATOS DO DEPARTAMENTO. 
PROFESORA MATERIAS QUE IMPARTE CURSOS GRUPOS 

NOEMÍ FERNÁNDEZ PEDRAZA EDUCACIÓN FÍSICA ESO E BAC 1ºA, 1ºB, 2ºA, 
2ºB, 3ºA, 3ºB, 
4ºA, 1ºBAC. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 A estrutura de competencias que se presenta como base deste currículo 
lévanos ao concepto das «intelixencias múltiples» no ser humano. Entre elas 
destaca a existencia dunha específica que ten que ver coa utilización do noso corpo, 
a súa capacidade de movemento e manipulación de obxectos, a intelixencia 
motriz. A construción e o desenvolvemento da intelixencia motriz implica a 
conxugación, a través do movemento, de procesos cognitivos, biolóxicos e 
socioafectivos que lles permitirán ao alumnado afrontar e superar os problemas 
motrices que puidesen xurdir en diversos contextos, apartir dunha aprendizaxe 
realmente significativa. A partir deste concepto proponse o desenvolvemento motor 
como algo imprescindible nun sistema educativo adaptado ás esixencias do ser 
humano. A sociedade de hoxe non é comprensible sen os coñecementos 
relacionados co corporal e o motriz. É parte da nosa cultura e do noso futuro a 
consolidación dun mellor coñecemento das nosas capacidades corporais, das súas 
funcións e dos valores e que implica a interacción entre corpo e movemento. 

    Desde outro punto de vista, o actual estilo de vida, de carácter sedentario, 
require ademáis que a educación física se estableza como contrapeso que manteña 
o equilibrio psíquico e físico do ser humano e sexa impulsora de prácticas saudables 
para o tempo de lecer. A promoción da saúde e a calidade de vida debe ser, en 
consecuencia, un dos obxectivos básicos de todo sistema educativo. 

    A proposta que se fai desta materia permite achegar e incluír unha 
multiplicidade de funcións que se establecen en relación ao propio movemento que 
as mediatiza e que se relacionan, como función de coñecemento, de organización 

B) LINGUA NA QUE SE IMPARTEN AS MATERIAS NO DEPARTAMENTO (D 79/2010) 
MATERIA ETAPA CURSOS LINGUA 

EDUCACIÓN FÍSICA ESO 1ºA, 1ºB CASTELÁN 

EDUCACIÓN FÍSICA ESO 2ºA/ 2ºB GALEGO 

EDUCACIÓN FÍSICA ESO 3ºA, 3ºB GALEGO/INGLÉS 
(según alumnado 

S.B.) 

EDUCACIÓN FÍSICA ESO 4ºA GALEGO/INGLÉS 

(según alumnado 
S.B.) 

EDUCACIÓN FÍSICA BAC 1º BAC CASTELÁN/INGLÉS 
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perceptiva, anatómico/funcional, estético/comunicativa, de relación social coas 
outras persoas, hixiénica e hedonística. Deste xeito, unha correcta utilización do 
movemento por medio da actividade física facilitará, ademais dun maior 
autocoñecemento, unha utilización máis produtiva do contorno, unhas mellores 
relacións coas outras persoas e un incremento da calidade de vida e a saúde, 
entendida como o estado de completo benestar físico, mental e social. 

    A educación física na educación secundaria obrigatoria toma como eixos 
vertebradores o corpo e o movemento, para contribuír, desde o seu coñecemento e 
a súa vivencia, ao desenvolvemento funcional do alumnado e á cooperación nun 
proxecto global que se articula como integrador e que se fai explícito nos obxectivos 
xerais da etapa. Proponse, en consecuencia, unha educación física formativa, que 
permita, a través dunha motricidade consciente, construír a identidade corporal do 
alumnado. 

    Pártese da necesidade de construír unha educación física para todo o 
alumnado, en que a diversidade é entendida como un elemento valioso e na cal a 
aprendizaxe e a construción de novos significados é o resultado dun proceso de 
integración a partir das experiencias e ideas previas. É necesario romper coa 
desconfianza e o temor do alumnado ante a súa competencia motora, 
sobredimensionando as dificultades que incrementan as posibilidades de fracaso á 
hora de afrontar a tarefa, e que ao cabo conduce a adoptar unha actitude pasiva na 
aula. É por iso que debemos concretar actuacións axustadas aos ritmos de 
aprendizaxe e á singularidade e características do alumnado, valorando de forma 
diferente resultados que serán diferentes. Educar na diversidade en educación física 
implica resituar permanentemente os recursos para desenvolver as diferentes 
capacidades de cada quen. Isto supón unha mudanza importante na focalización da 
práctica profesional de cada día, é dicir, na forma de realizarse a interacción entre o 
profesorado e o alumnado, na metodoloxía de ensino seleccionada, na detección de 
diferentes xeitos de aprendizaxe, na organización de grupos, tempos e espazos e na 
toma en consideración de elementos de carácter ambiental, sociocultural, de xénero 
ou familiar. A partir da explicitada e necesaria adecuación de contidos ao alumnado 
e á realidade do contorno, podemos definir como orientacións básicas a desenvolver 
en educación secundaria obrigatoria as referidas a unha educación física para o 
coidado e/ou mellora do corpo, a forma física e a saúde, a unha educación física 
para medrar nas capacidades socio-comunicativas e expresivas e a unha educación 
física para a utilización construtiva do lecer orientado á práctica de actividades 
recreativas e deportivas individuais ou colectivas ou de adversario. 

    Unha consideración especial merece o deporte como valor social e parte 
específica das condutas motrices. O deporte debe ter un carácter aberto, sen que a 
participación se supedite a discriminacións en canto ao sexo, nivel ou habilidade e 
non debe responder a formulacións estritamente competitivas, selectivas e 
restrinxidas a unha soa especialidade. As propostas competitivas poden resultar 
formativas en canto motiven o alumnado, sexan utilizadas con criterios educativos e 
vaian acompañadas de actuacións prácticas que fomenten a colaboración, 
contribuíndo a educar para gañar e para perder. 
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 Ao mesmo tempo, a educación física na educación secundaria ten que 
relacionar a práctica e a observación de todo tipo de actividades deportivas cunha 
escala de valores baseada no respecto e consideración a outras persoas en 
situación de competición e cunha análise crítica de calquera tipo de actitude 
antideportiva. 

 No tocante ó bacharelato, a educación física nesta etapa está orientada, 
fundamentalmente, a afondar e perfecciona-lo coñecemento do propio corpo e das 
súas posibilidades motrices. Non significa isto que soamente se deban desenvolver 
contidos xa traballados na etapa anterior, tamén se propón a aprendizaxe de novos 
contidos, que contribúan á ampliar e mellora-las capacidades xa adquiridas. 

    No contexto da sociedade actual o proceso formativo que debe guia-la 
educación física oriéntase arredor de dous eixes claros de actuación: 

        A mellora da saúde, entendida non só como ausencia de enfermidade senón 
coma responsabilidade individual e como construcción social. Nesta concepción ten 
cabida o desenvolvemento de compeñentes saudables da condición física e a 
adopción de actitudes críticas ante as prácticas que inciden negativamente nela. 

        A orientación instrumental do perfeccionamento de habilidades específicas; 
deportivas (convencionais, no medio natural e recreativas) e de ritmo e expresión, 
para o desfrute activo do tempo libre. 

   Nesta etapa, e tendo en conta as finalidades atribuídas ó bacharelato, este 
proceso debe contribuís tamén a consolida-la autonomía plena do alumnado para 
satisface-las súas propias necesidades motrices. Para logra-lo anterior é necesario 
completa-los coñecementos referidos ó saber cos relativos ó saber facer, de forma 
que teoría e práctica contribúan á esencia da educación física, propiciando nos 
alumnos a adquisición dos procedementos que lles son necesarios para planificar, 
organizar e dirixi-las súas propias actividades, sen esquece-lo seu marcado carácter 
procedemental. 

   A práctica regular de actividades físicas adaptadas ós intereses e 
posibilidades do alumnado facilita a consolidación de actitudes de interese, desfrute, 
respecto, solidariedade e cooperación. A participación en actividades baseadas no 
ritmo e na expresión constitúen unha vía para potencia-las posibilidades de 
expresión e de comunicación. 

  Todos estes aspectos configuran unha visión da educación física como unha 
materia que favorece o desenvolvemento das distintas finalidades atribuídas ó 
bacharelato. Igualmente, en atención ó carácter propedéutico da etapa, esta materia 
tratará de presentar diferentes posibilidades orientadoras na dirección de futuros 
estudios, ben sexa en carreiras universitarias, ben en ciclos formativos. 

 A programación que se presenta a continuación vai dirixida ao alumnado de 
secundaria e bacharelato do IES Poeta Díaz Castro, alumnos case sempre entre 12 
e 17 anos. Este curso académico impartirase clase a 7 grupos na ESO e 1 en 
bacharelato, polo que o departamento impartirá un total de 16 sesións semanais de 
clase de Educación Física, habendo sección bilingüe: Inglés nun terceiro da ESO, 
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nun cuarto da ESO e en 1º BAC, e impartirá unha sesión de clase máis en 2ºBAC, 
na asignatura de “Vida saudable e deportiva”. 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS 
COMPETENCIAIS. 

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). 
-Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
3.1.- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a 
análise e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido 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 gramatical, 
a semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica, entendida esta como a 
articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 
– O compoñente pragmático-discursivo comprende tres dimensións: a 
sociolingüística (vinculada coa adecuada produción e recepción de mensaxes en 
diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións 
comunicativas e os esquemas de interacción), e a discursiva (que inclúe as 
macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 
– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao 
coñecemento 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. 
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– 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 necesario 
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 obxectos, as 
relacións, as situacións e as entidades do mundo, interpretando distintas 
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. 

– O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións temporais e 
permanentes entre os obxectos e as circunstancias, onde os cambios se producen 
dentro de sistemas de obxectos interrelacionados. Ter máis coñecementos 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 nos cales 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 
experimentación 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 
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instrumentos e ferramentas, na conservación da natureza e na facilitación 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 habituación 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 cosmogónica. 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 Universo do que 
formamos parte, estimula un dos compoñentes esenciais da actividade científica: a 
capacidade de asombro e a admiración ante os feitos naturais. 
– Sistemas tecnolóxicos: derivados, basicamente, da aplicación dos saberes 
científicos aos usos cotiáns de instrumentos, máquinas e ferramentas e ao 
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 información 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 aqueles 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 validez, 
fiabilidade e adecuación entre as fontes, tanto online como offline. E por último, a 
competencia dixital supón saber transformar a información en coñecemento a través 
da selección apropiada de diferentes opcións de almacenamento. 
– A comunicación: supón tomar conciencia dos diferentes medios de comunicación 
dixital e de varios paquetes de software de comunicación e do seu funcionamento, 
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 beneficio común. Isto supón o coñecemento 
de cuestións éticas como a identidade dixital e as normas de interacción dixital. 
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– A creación de contidos: implica saber como os contidos dixitais se poden realizar 
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 tecnoloxías 
e de recursos en liña e as estratexias actuais para evitalos, o que supón identificar 
os comportamentos adecuados no ámbito dixital para protexer a información, 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 
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 funcionamento 
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 individual 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 perspectivas 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. 
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3.6.-SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE). 
Así pois, para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor resulta necesario abordar: 
– A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación; 
autocoñecemento 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 problemas; 
habilidade para traballar tanto individualmente como de maneira colaborativa dentro 
dun equipo; sentido da responsabilidade; avaliación e autoavaliación. 
– A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: 
comprensión 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 liderado 
e delegación; capacidade para traballar individualmente e en equipo; capacidade 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 artístico 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 capacidade 
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 
autoestima, 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 contidos organízanse ao redor de catro grandes bloques:  

– Bloque 1. Contidos comúns. 
– Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas. 
– Bloque 3. Actividade física e saúde. 
– Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas. 
 
Esta distribución non determina métodos concretos; unicamente responde a unha 
forma de organizar os contidos dun xeito enlazado atendendo á configuración cíclica 
do ensino da materia, construíndo uns coñecementos sobre os outros, como unha 
estrutura de relacións observables, de maneira que se facilite a súa comprensión e 
aplicación en contextos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco 
implica unha organización pechada, xa que permite organizar os contidos de 
diferentes formas, adoptando a metodoloxía máis adecuada ás características tanto 
do grupo de alumnos e alumnas como dos propios contidos. 
Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo 
do curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata 
aspectos como a construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a 
participación nas actividades físicas independentemente do propio nivel de 
execución, a resolución de conflitos mediante o diálogo e a aceptación das regras 
establecidas, as posibilidades que presentan as actividades físico-deportivas como 
formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno, o control de riscos, o 
desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as actitudes, a 
confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a integración das 
tecnoloxías da información e da comunicación. 
O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a 
execución de accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e 
outros recursos artísticos. 
O terceiro bloque inclúe aspectos relacionados coa saúde que se poden abordar 
desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións de diversos 
organismos de ámbito internacional, estatal e autonómico. 
No bloque dos xogos e as actividades deportivas tamén están incluídos todos os 
tipos de actividades físico deportivas desenvolvidas no medio natural. 
 
4.1. 1º ESO 

- OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA PARA 1º ESO. 

Coñecer o significado do quencemento na práctica da actividade física. 

Executar xogos e exercicios apropiados para o quencemento. 

Desarrollar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

Mellorar os hábitos de hixiene. 

Coñecer os principias músculos e osos do noso corpo. 
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Executar habilidades motrices vinculadas á accións deportivas. 

Prácticar actividades e xogos encamiñadas hacia o aprendizaxe dos deportes 
individuais. 

Realizar habilidades motrices básicas da ximnasia artística e do atletismo 

Coñecer os aspectos regulamentarios básicos da ximnasia artística e o atletismo 

Coñecer as fases do xogo nos deportes colectivos. 

Mellorar os xestos técnicos dos deportes colectivos. 

Coñecer os aspectos regulamentarios principais dos deportes colectivos de invasión. 

Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

Aceptar o nivel de execución alcanzado. 

Valorar as actividades deportivas como unha forma de mellorar a saúde. 

Respectar e aceptar as regras do xogo. 

Utilizar o corpo, para a realización de actividades rítmicas e expresivas. 

Conseguir por medio das actividades expresivas unha dinámica positiva do grupo. 

Aceptar e respectar as normas para a conservación do medio urbano e natural. 

Respectar o material, instalacións e normas do departamento. 

Avaliación 

BLOQUES DE CONTIDOS E UNIDADES DIDÁCTICAS. Temporalización 

Probas 
avaliación 

Tema 
/ U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións  

1ª 
Avaliac. 

B1/B3 
BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 
BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. 

        
    24 

 

1:C.F. 

B1.1 

Fases de activación e recuperación e o seu significado como 
hábito saudable na práctica da actividade física. 

Setem/Out 10 

 

B1.2 

Execución de xogos e ejercicios apropiados para cada parte da 
sesión. x 

B1.3 Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria.  

B1.4 

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

B3.1. 
Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas 
básicas incidindo principalmente nas relacionadas coa saúde. 

 

B3.3. 
Identificación da frecuencia cardíaca de traballo. 

 

B3.4. 
Métodos básicos para o desenvolvemento das capacidades físicas 
desde un enfoque saudable. 

 

B3.5. 
Avaliación da condición física saudable e realización de 
actividades para a mellora desta. 

X 

2:H.G. B1.5 

Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas e artístico 
expresivas, como fenómeno social e cultural. Out / Nov 10  
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B1.6 
Aceptación do propio nivel de execución e o das demais persoas, 
e disposición positiva cara á súa mellora. 

 

B1.9 

Actividade física como elemento base dos estilos de vida 
saudable. X 

B1.10 
Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa 
saúde. 

 

B1.11 

Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico 
expresivas  

B 1.13 
Emprego responsable do material e do equipamento deportivo. 

 

3: 
ALIM. 

B 3.2. 
Introdución aos principios sobre unha alimentación saudable. 

Nov/Dec 4 

x 

B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios.  

B1.14. 
Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e 
seleccionar información relacionada coa actividade física e a 
saúde. 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ªAvaliac. 

Tema 
/ U.D. 

B1/B3/B4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 

BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE.  

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 20  

1:XOG 
TRAD B 4.1. 

Execución de habilidades motrices vinculadas ás accións 
deportivas, respectando os regulamentos específicos. 

Xan 5 x 

2.ATL 
B4.2. 

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

Feb/Mar 

6 X 

3:F.S. 

B4.4. 

Execución de habilidades motrices técnico-tácticas sinxelas 
vinculadas aos deportes colectivos, respectando os regulamentos 
específicos. 
 

6 X 

 
B4.5. 

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

1  

 
B1.14. 

Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e 
seleccionar información relacionada coa actividade física e a 
saúde. Feb/Mar 

1 x 

 
B3.6. 

Principios de ergonomía e hixiene postural e a súa aplicación na 
práctica de actividades físicas e na vida cotiá. 

1  

 

 

 

 

 

3ªAvaliac. 

Tema 
/ U.D. B1/B2/B4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 
BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS.  16  

1:DAN
ZA B2.1. 

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

ABRIL/ 
MAYO 

6 

 

B2.2. 
Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e 
popular. 

X 

2:ATL 
B4.1. 

Execución de habilidades motrices vinculadas ás accións 
deportivas, respectando os regulamentos específicos. 
 

ABRIL/ 
MAYO 8 

X 

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

 

3. 
MED. 
NAT. 
 
 
 
 
 
 

B1.7. 
Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de 
actividades físico deportivas e recreativas. 

 
MAYO/ 

JUNIO 
2 

 

B1.8. 
Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio 
urbano e natural. 

 

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

X 

B1.14. 
Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e 
seleccionar información relacionada coa actividade física e a 
saúde. 

x 
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UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 1º ESO 

1º TRIMESTRE 

Condición física I: Quencemento e capacidades físicas básicas. 

Melloramos as habilidades ximnásticas: volteretas, xiros e equilibrios. 

A alimentación saudable; hábitos de hixiene persoal, PAS nos primeiros auxilios. 

2º TRIMESTRE 

Disfruta cos xogos tradicionais. 

Xogamos ós deportes colectivos: Fútbol sala 

Melloramos as habilidades atléticas I: carreiras: velocidade, saída de tacos, relevos. 

3º TRIMESTRE 

Melloramos as habilidades atléticas II: salto lonxitude e lanzamento de peso. 

As actividades no medio natural: o sendeirismo e cabullería 

As danzas colectivas e do mundo e expresión corporal. 

4.2. 2º ESO 

- OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA PARA 2º ESO. 

Realizar autónomamente quencementos xerais. 

Mellorar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

Coñecer a clasificación das capacidades físicas básicas, e a súa importancia na 
nosa saúde. 

Coñecer e practicar exercicios de mantemento das posicións corporais. 

Coñecer os principais músculos e osos do noso corpo. 

Iniciarse na práctica dos fundamentos técnicos das habilidades atléticas 

Iniciarse na práctica dos fundamentos técnicos, tácticos do baloncesto e bádminton. 

Coñecer os aspectos regulamentarios básicos do atletismo, baloncesto e bádminton. 

Respectar e aceptar as normas dos xogos e deportes practicados. 

Mostrar autocontrol nas situacións de contacto físico que se dan nos xogos e no 
deporte. 

Resolver de maneira cooperativa as situacións que se dan nos deportes e xogos de 
adversario e colectivos. 

Coñecer e practicar xogos e deportes populares e tradicionais gallegos. 
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Practicar actividades expresivas colectivas e individuais. 

Coñecer e practicar actividades no medio natural relacionadas co sendeirismo. 

Identificar as sinais dun percorrido de sendeirismo. 

Mostrar respecto e concienciarse da necesidade de conservar o medio natural. 

Respectar o material, instalacións e normas do departamento. 

Avaliación 
BLOQUES DE CONTIDOS E UNIDADES DIDÁCTICAS. Temporalización Probas 

avaliación 

Tema 
/ U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións  

1ª 
Avaliac. 

B1/B3 

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

        24  

1:C.F. 

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. 

Setem/Out 6 

 

B.1.2. 

 Selección e execución de xogos e exercicios apropiados para   
cada fase da sesión. x 

B.1.3. 
Respecto e aceptación das regras das actividades, os xogos e os 
deportes practicados. 

 

B.3.1. 
Condición física. Capacidades físicas e coordinativas nas 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, e a súa 
vinculación cos sistemas do organismo. 

 

B.3.3. 
Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade 
física e a práctica deportiva. 

 

B.3.4. 
Control da intensidade do esforzo a través da frecuencia cardíaca. 

 

B.3.5. 
Procedementos para a avaliación dos factores da condición física 
relacionados coa saúde. 

X 

B.3.6. 
A actividade física e o seu efecto sobre a saúde. Criterios de 
selección de actividades para a realización dun plan de mellora da 
saúde. 

 

B.3.7. 
Métodos básicos de adestramento para a mellora das capacidades 
físicas básicas relacionadas coa saúde. 

 

 

B.3.8. 
Avaliación da condición física saudable e realización de 
actividades para a mellora desta, tendo en conta as súas 
características individuais. 

 

B.3.9. 
Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas. 

 

B.3.10. 
Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o 
seu efecto sobre a calidade de vida. 

 

2:BAL
ONCE
STO 

B1.4 

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

Out / Nov 13 

 

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

 

B1.8 

Actividade física como elemento base dos estilos de vida 
saudable. X 

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

 

B1.10 

Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico 
expresivas  

B 1.12 
Emprego responsable do material e do equipamento deportivo. 

 

3: 
ALIM. 

B 3.2. 
Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. 

Nov/Dec 4 
x 

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



16 

 

 
B1.13. 

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

x 

 
B1.14. 

Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte 
máis axeitado. 

1 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ªAvaliac. 

Tema 
/ U.D. 

B1/B3/B4 

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

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 20  

1:XOG 
TRAD B 4.1. 

Execución de habilidades motrices vinculadas ás accións 
deportivas, respectando os regulamentos específicos. 

Xan 2 x 

2.ATL 
B4.2. 

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

Feb/Mar 

8 
X 

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

3:BAD
MINT
ON B4.4. 

Execución de habilidades motrices técnico-tácticas sinxelas 
vinculadas aos deportes colectivos, respectando os regulamentos 
específicos. 
 8 

X 

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

B1.13. 
Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e 
seleccionar información relacionada coa actividade física e a 
saúde. Feb/Mar 

1 x 

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

1 x 

 

 

 

 

 

3ªAvaliac. 

Tema 
/ U.D. B1/B2/B4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 
BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS.        16  

1:EX.
CORP B.2.1. 

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

MAYO 6 

 

B.2.2. 
Creatividade e improvisación nas actividades artístico-expresivas 
de xeito individual. 

 

B.2.3. 
Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e 
popular. 

x 

2:ATL 
B.4.1. 

Execución de habilidades motrices vinculadas ás accións 
deportivas, respectando os regulamentos específicos. 
 

ABRIL/ 
MAYO 6 

X 

B.4.2. 
Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes 
individuais. 

 

2. 
MED 
NAT. 
 
 
 
 
 
 

B.1.6. 
Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de 
actividades físico deportivas e recreativas. 

 
MAYO/ 

JUNIO 

2 

 

B.1.7. 
Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio 
urbano e natural. 

 

B.4.3. 
Adquisición de técnicas básicas de progresión e orientación no 
medio natural, e a súa aplicación en diferentes ámbitos. 

X 

B.1.13. 
Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e 
seleccionar información relacionada coa actividade física e a 
saúde. 

1 x 

 
B.1.14. 

Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte 
máis axeitado. 

1 x 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º ESO 

1º TRIMESTRE 

Condición física II: Quencemento, valoración das capacidades físicas básicas, aparato 
locomotor,… 

Coñecemos e xogamos ó baloncesto 

A alimentación saudable: Nutrición e hidratación. 
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2º TRIMESTRE. 

Aprendemos a xogar ó bádminton 

O atletismo: carreiras: medio fondo o e fondo 

Disfruta cos xogos tradicionais e xogos alternativos. 

3º TRIMESTRE 

O atletismo: triple salto e lanzamento de xabalina. 

As actividades no medio natural: campismo, cabullería e piragüismo. 

Expresión corporal e relaxación, Coreografía expresiva, danzas. 

4.3. 3º ESO 

- OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA PARA 3º ESO. 

Elaborar e executar autónomamente quencementos xerais. 

Coñecer os obxectivos básicos e os protocolos de probas de valoración da condición 
física e tomar conciencia da propia C.F., das limitacións individuais e das 
posibilidades de desenvolvemento e mellora que posúe. 

Coñecer as principais características das diferentes capacidades físicas básicas. 

Coñecer e aplicar formas e métodos básicos de traballo da resistencia aeróbica, a 
forza, a velocidade e a flexibilidade. 

Coñecer o funcionamento básico dos principais sistemas e aparellos do noso corpo 
que mais importancia teñen na realización de actividad física. 

Coñecer e valorar os factores que inciden no desenvolvemento da forza, 
flexibilidade, resistencia e velocidade, así como as adaptacións funcionais máis 
importantes do aparato cardiovascular, respiratorio e locomotor e recoñecer as 
capacidades físicas implicadas nas distintas actividades. 

Desarrollar actitudes críticas fronte ós hábitos negativos (alcohol, tabaco), e 
desórdenes alimentarios (anorexia, bulimia). 

Saber controlar a intensidade do esforzo a través da frecuencia cardiaca. 

Recoñecer a importancia da actividade física para a nosa saúde. 

Perfeccionar os fundamentos técnicos do voleibol, habilidades ximnásticas e 
atletismo. 

Iniciarse na práctica dos fundamentos técnicos do hockey. 

Coñecer os aspectos regulamentarios básicos do voleibol e hockey. 

Coñecer e practicar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 
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Perfeccionar as posibilidades expresivas corporais como elemento de comunicación 
e de relación social. 

Realizar actividades de expresión corporal colectivas e individuais 

Interpretar e utilizar a simboloxia internacional de orientación na compresión e 
utilización eficaz dos planos de orientación así como aplicar técnicas básicas de 
orientación na resolución e execución de percorridos de orientación. 

Coñecer e respectar as normas de conservación, prevención e seguridade no medio 
natural, fomentando a realización de actividades na natureza. 

Respectar o material, instalacións e normas do departamento. 

Avaliación 

BLOQUES DE CONTIDOS E UNIDADES DIDÁCTICAS. Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema 
/ U.D. 

Bloqu
e 

Contido Mes Sesións 

1ª 
Avaliac. 

B1/B3
/B4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 
BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. 
BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
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1:C.F. 
 

B1.1. 
Control da intensidade do esforzo adaptado a cada fase da sesión 
de actividade física. 

Setem. 1  

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

Out  
 6 

 

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

 

B3.4. 
Adestramento: intensidade, volume e densidade do esforzo, e a 
súa relación cos sistemas metabólicos de obtención de enerxía. 

 

B3.5. 
Control da frecuencia cardíaca cara á mellora dos factores da 
condición física. 

 

B3.6. 
Procedementos para a avaliación dos factores da condición física 
relacionados coa saúde. 

Nov 4 

 

B3.7. 
Elaboración e posta en práctica dun programa básico para a 
mellora da condición física saudable. 

 

B3.8. 
Métodos básicos de adestramento para a mellora das capacidades 
físicas básicas relacionadas coa saúde. 

 

B3.9. 
Avaliación da condición física saudable e realización de 
actividades para a mellora desta, tendo en conta as súas 
características individuais. Dec 5 

x 

B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas  

2:H.G. 
B3.12. 

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

Nov 4 

 

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

X 

B1.10. 

Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e 
artísticoexpresivas, baseada na análise previa das características 
destas. 
 

 

3: 
NUT. 

B1.9.  
 

Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa 
saúde. Oct/Nov 

1  

B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. 1 X 

 

B1.13. 

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

NOV/DEC 1 X 

 
B1.14. 

Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte 
máis axeitado. 
 

OCT/NOV/D
EC 

1 X 

 
 
 

 
B1/B3

/B4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 
BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. 
BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

      20  
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2ª 
Avaliac. 

1:VOL 

B1.2. 

Deseño e execución de forma autónoma de xogos e exercicios 
apropiados para cada fase da sesión, tendo en conta o seu nivel 
de partida. 
 

XAN/FEB/M
ARZO 

 
8 

 

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

 

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

 

B4.4. 

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

X 

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

 

2:ORI
ENTA 

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

FEB/MAR 
5 

 

X 

B1.5.  
 

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

 

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

 

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

 

3:XO
GOS 
ALT. 

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

FEB/MAR 5 

X 

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

 

 

B1.13. 

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

MAR 1 X 

 
B1.14. 

Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte 
máis axeitado. 
 

XAN/FEB/M
AR 

1 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª 
Avaliac. 

 
B1/B2
/B3/B
4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON BLOQUE 2. 
ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS.FÍSICA. 
BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. 
BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
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1: 
FLOO
R 

B4.1. 

Execución e avaliación de habilidades motrices de xeito 
combinado vinculadas ás accións deportivas, respectando os 
regulamentos específicos. 
 

ABRI/MAY 6 

X 

B4.4. 

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

 

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

 

2: 
ACRO
SPOR
T 

B1.10. 

Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e 
artísticoexpresivas, baseada na análise previa das características 
destas. 
 

ABRI/MAY/J
UN 

6 

 

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

X 

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

 

B2.3. Realización de bailes e danzas de carácter recreativo e popular.  

B3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación.  

3: 
MED.
NAT 

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

MAY/JUN 2  
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B1.7. 
Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio 
urbano e natural. 
 

   

B1.13. 

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

JUN 1  

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

ABRI/MAY/J
UN 

1 X 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 3º ESO 

1º TRIMESTRE 

Condición física III: Quencemento, meu corpo: Capacidades físicas básicas e sistemas para 
o seu desenrolo 

Melloramos as habilidades ximnásticas: apoio invertido, rueda lateral, apoio invertido 
rodado, saltos con mini-tramp e Reuter. 

Nutrición: Relación entre alimentación equilibrada, bos hábitos de saúde e práctica de 
actividade física: hergonomía e hixiene postural. 

2º TRIMESTRE 

Iniciación ao voleibol 

Aprendemos a orientarnos no medio natural co plano. 

Disfruta cos xogos alternativos e loitas tradicionais: Ultimate, balonkorf. 

3º TRIMESTRE 

Facemos coreografías co noso corpo: distintos estilos de danzas e acrosport con figuras de 
baixa dificultade. 

O Hockei, florball e lacrosse. 

Actividades no medio natural: Espeleoloxía, escalada e rappel. 

4.4. 4º ESO 

- OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA PARA 4º ESO. 

Coñecer as características básicas para a elaboración dun quencemento específico. 

Incrementar o nivel inicial das capacidades físicas básicas relacionadas coa saúde. 

Coñecer e valorar os efectos que ten a práctica habitual e sistemática de actividades 
físicas no seu desenvolvemento persoal, e na mellora das condicións da calidade de 
vida e a saúde. 

Coñecer e aplicar as técnicas básicas de corrección corporal inactividades 
deportivas e da vida cotiá. 

Profundizar nas principais características das diferentes capacidades físicas básicas. 
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Coñecer o funcionamento básico dos principais sistemas e aparellos do noso corpo 
que mais importancia teñen na realización de actividad física. 

Participar, con independencia do nivel de destreza acadado, en actividades físicas e 
deportivas, desenvolvendo actitudes de cooperación e respecto, e valorando os 
aspectos de relación que teñen as actividades físicas. 

Recoñecer, como valor cultural propio, os deportes e xogos autóctonos que 
vinculamos a Galicia, adoptando unha actitude positiva para eles, e participando na 
súa recuperación e conservación. 

Perfeccionar ós elementos técnico-tácticos do balonmán e beisbol.  

Coñecer os aspectos regulamentarios básicos do béisbol e do balonmán 

Resolver a través da técnica e a táctica as diferentes situacións que se presentan 
nos deportes practicados. 

Desarrollar actitudes críticas fronte ós hábitos negativos (alcohol, tabaco), e 
desórdenes alimentarios (anorexia, bulimia). 

Organizar xunto cos alumnos competicións de diferentes deportes nas propias 
clases de educación física e no centro educativo. 

Realizar coreografías grupais. 

Aceptar a propia imaxe e a dos demais, respectando as actuacións dos demais 
compañeiros. 

Recoñecer, valorar e utilizar en diversas actividades, manifestacións culturais e 
artísticas a riqueza expresiva do corpo e o movemento como medio de 
comunicación e expresión creativa. 

Participar e colaborar na organización de actividades no medio natural próximo e 
afastado, respectando o medio ambiente e favorecendo a súa conservación. 

Utilizar correctamente mapas e compás nas actividades de orientación. 

Respectar o material, instalacións e normas do departamento. 
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Avaliación 

BLOQUES DE CONTIDOS E UNIDADES DIDÁCTICAS. Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema 
/ U.D. 

Bloqu
e 

Contido Mes Sesións 

1ª 
Avaliac. 

B1/B3
/B4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 
BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. 
BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
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1:C.F.
e 

HÁBIT
OS. 

 

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

 

Setem. 
 
 

4 

 

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

 

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

Out  

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

Out /Nov 

 

B1.10.  

 Técnicas de traballo en equipo. 
 

B1.11.   Técnicas de traballo colaborativo.  

B3.1.  

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

x 
 
 

B3.2. 
Actividade física e saúde. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Out/Nov  

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

Out/Nov 8 x 

2:DES
A E 
P.A. 

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

 

Nov/Dec 

6 
 

x 
 B1.6. 

Protocolos básicos de primeiros auxilios e uso do DESA. 

 

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

 

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

3: 
FRON
TÓN-
TENIS  
E 
TENIS 
MESA 

B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable. 

Oct/Nov 

6 

 

X 

B1.4. 
Valoración das actividades físicas, deportivas e tradicionais na 
sociedade actual, destacando os comportamentos axeitados tanto 
desde o papel de participante como desde o de espectador/a. 

B4.1. 

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

B4.2
.  

 

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

 
B1.13. 

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

Dec  x 
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B1.14. Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte 

máis axeitado. 

Out/Nov/D
ec 

1 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª 
Avaliac. 

 

B1/B3
/B4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 

BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. 

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 

     20  

1:BAL
ONM 

B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable. 

XAN/FEB/
MARZO 

 
7 

 
B1.4. 

Valoración das actividades físicas, deportivas e tradicionais na 
sociedade actual, destacando os comportamentos axeitados tanto 
desde o papel de participante como desde o de espectador/a. 

B4.1. 

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

x 

B4.2.  

 

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

X 

2:ORI
ENTA 

B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable. 

FEB/MAR 
4 

 

B1.4. 
Valoración das actividades físicas, deportivas e tradicionais na 
sociedade actual, destacando os comportamentos axeitados tanto 
desde o papel de participante como desde o de espectador/a. 

 

B4.1. 

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

 

B4.2.  

 

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

3:ATL
ETIS
MO E 
XOG
OS 
ALT. 

B4.3. 
Coñecemento e práctica de xogos e de deportes tradicionais de 
Galicia e da propia zona, así como do seu regulamento. Procura 
de información sobre variacións locais. 

FEB/MAR 7 

 

B4.1. 

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

x 

B4.2.  

 

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

 
B1.13. 

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

MAR 1 X 

 
B1.14. 

Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte 
máis axeitado. 

XAN/FEB/
MAR 

1 X 

 

 

 

 

 
B1/B2
/B3/B
4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 
BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS. 
BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. 
BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
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1:RU
GBY 

B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable.  
 
 
 

 
 
 
 

 

B1.4. 
Valoración das actividades físicas, deportivas e tradicionais na 
sociedade actual, destacando os comportamentos axeitados tanto 
desde o papel de participante como desde o de espectador/a. 
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3ª 
Avaliac. 

TAG 

B4.1. 

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

 
 
 

ABRI/MAY 

 
 

4 

 
 
 
x 

B4.2.  

 

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

2: 
EXPR
ESIÓ
N 
CORP
ORAL
. 

B2.1. 

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

ABRI/MAY
/JUN 

4 
X 

B3.7. 

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

 

3: 
ATLE
TISM
O 

B4.1. 

Traballo dos fundamentos técnicos das actividades físico-
deportivas propostas, tendo en consideración diversos 
condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, 
as  persoas adversarias, os regulamentos e o contorno da 
práctica. MAY/JUN 4 x 

B1.4. 
Valoración das actividades físicas, deportivas e tradicionais na 
sociedade actual, destacando os comportamentos axeitados tanto 
desde o papel de participante como desde o de espectador/a. 

B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable. 

4: 
MED.
NAT 

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

 

MAY/JUN 2  B4.5. 
Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades 
físico-deportivas no medio natural. 

 

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

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

JUN 1 x 

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

ABR/MAY/
JUN 

1 X 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 4º ESO 

1º TRIMESTRE 

Condición física IV: O quencemento, condición física e saude, o corpo humán,  

Primeros auxilios ante lesións e accidentes. 

As actividades recreativas con raquetas: frontón-tenis y tenis de mesa. 

2º TRIMESTRE 

Aprendemos a xogar ao Balonmán. 

As carreiras de orientación no medio natural 

A alimentación saudable. Aportación enerxética dos alimentos. Anorexia e bulimia. 

Melloramos as habilidades atléticas I: Carreiras de valados, saltos (altura). 
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3º TRIMESTRE 

Facemos coreografías entre todos: EXPRESIÓN CORPORAL. 

Coñecemos o Rugby e Rugby Tag. 

Melloramos as habilidades atléticas I: lanzamentos (disco e martelo) 

4.5.1º BAC 

- OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA. 

1. Coñecer e valorar 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. Organizar e 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 adaptadade actividade física. 
4. Aprender os procedementos básicos para a planificación de actividade física que 
permitan a xestión autónoma dun proxecto persoal de actividade física para a saúde. 
5. Aprender procedementos sinxelos de avaliación que proporcionen información 
que facilite a toma de decisións fundamentais na elaboración dun proxecto persoal 
de actividade física. 
6. Desenvolver as capacidades motoras de xeito diverso e global para 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, organizar 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. 
10. Adoptar unha actitude crítica fronte a prácticas sociais con efectos negativos 
para a saúde individual e colectiva. 
11. Coñecer e aplicar normas básicas de hixiene postural sobre a base de criterios 
ergonómicos. 
12. Deseñar e practicar, en grupos pequenos, composicións con ou sen base 
musical, como medio de expresión e comunicación. 
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. 
15. Superar os estereotipos de xénero na práctica deportiva. 
16. Coñecer os elementos básicos da historia do deporte galego nas súas principais 
modalidades deportivas. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 
/ U.D. 

Bloqu
e 

Contido Mes 
Sesión

s 

1ª 
Avaliac. 

 

B1/B3
/B4 

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

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

    24  

1:C.F. 

B1.8 

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

Dec 1 x 

B3.2. 
Hixiene postural na actividade física e en distintos campos 
profesionais. 

 

Set/Nov/Dec 

1 

 

B3.3. 
Alimentación e actividade física. 
 

 

B3.4. 

Metodoloxías específicas de recuperación tras o exercicio físico. 

 

1 

 

B3.5. 
Aceptación da responsabilidade no mantemento e na mellora da 
condición física. 
 

 

B3.6. 
Criterios fundamentais e métodos básicos para a planificación e o 
desenvolvemento da actividade física para a saúde. 
 

 

B3.7. 

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

 

B3.8. 
Probas de avaliación das capacidades físicas e coordinativas 
orientadas á saúde. 
 Oct/Nov 

10 X 

B3.9. Plan persoal de acondicionamento físico orientado á saúde. 1  

2:P.A. 
E 

DESA 
B1.1. 

Actividade física como recurso de lecer activo: efectos sobre a 
saúde e como fenómeno sociocultural. 
 

Out / Nov 2 x 

3:XO
GOS 

E 
DXTE 

B1.4. 
Actividades físico-deportivas: regras sociais e contorno. 
 

Nov / Dec 8 

 

B1.5. 
Integración social nas actividades físico-deportivas, deporte 
adaptado. 

 

B3.1 
Beneficios da práctica regular de actividade física e valoración da 
súa incidencia sobre a saúde. 

 

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

x 

2ª 
Avaliac. 

 
B1/B3

/B4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 
BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. 
BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

     20  

1:MUL
TI E 
P.FIS 

B1.2. 

Saídas profesionais: INEF e CFGM e CFGS 

 

Feb/Marz 

8 X 

2. 
PARK
OUR 

B1.3. 

Prevención dos elementos de risco asociados ás actividades 
físicodeportivas e artístico-expresivas, ao contorno, á fatiga e aos 
materiais e os equipamentos. 

 

8 X 

3.XO
GOS 
E 
LOITA 

B3.10. 
Análise da influencia dos hábitos sociais cara a un estilo de vida 
activo. 

2 

 

B4.2. 

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

X 

 

B1.8 

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

 2 X 
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3ª 
Avaliac. 

 

B1/B2
/B4 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACÍON FÍSICA. 
BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESI 
BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 

    16  

1:BEI
SBOL B1.6. 

Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo e de 
cooperación. 

 Jun 6 

x 

B1.7. 
Xogo limpo como actitude social responsable. 

 
 

2: 
ACRO B2.1. 

Composicións individuais e colectivas nas actividades físicas 
artístico- expresivas. 

 
Abril/Mayo 6 X 

3:ME
D.NA
T 

B4.1. 
Xogo, actividades deportivas individuais e de adversario, e 
actividades físicas no medio natural. 

 
Jun 2 

 

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

 
 

 

B1.8 

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

 2 X 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 1º BACHARELATO 

1º TRIMESTRE. 

Capacidades Físicas: Condición Física e saúde. Test físicos. Batería eurofit, saúde e 
sistemas de traballo para o seu desenrolo. 

Traballo de fitness 

Primeiros Auxilios e DESA. 

2º TRIMESTRE 

Multi-deporte e probas físicas de acceso a: ciclos formativos deportivos, ensinanzas 
especiais e INEF: ximnásticas, valados, fútbol sala, atletismo... 

Iniciación ao Parkour. 

Disfruta cos xogos e loitas tradicionais. 

3º TRIMESTRE. 

O béisbol recreativo. 

Facemos coreografías: acrosport, monumentos do mundo, historia deporte galego… 

As actividades deportivas no medio natural. 
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5.- RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES. 

 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, 

a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de 

trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha 

realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 

por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 

rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir 

unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e 

iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico 

e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 

saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados 

coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación 

e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 

como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 

linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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5.1.- 1º ESO. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave. 

 b  

 m 

 g 

 B1.1. Fases de activación e 

recuperación, e o seu significado 

como hábito saudable na práctica da 

actividade física. 

 B1.2. Execución de xogos e 

exercicios apropiados para cada 

parte da sesión. 

 B1.3. Atención ao aseo persoal e ao 

uso adecuado da indumentaria. 

 B1.1. Recoñece e aplica actividades 

propias de cada fase da sesión de 

actividade física, tendo en conta ademais 

as recomendacións de aseo persoal 

necesarias para esta. 

 EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico 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 acordo cos contidos 

que se vaian realizar, seguindo as orientacións 

dadas. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal 

en relación á saúde e a actividade física. 

 CSC 

 m 

 n 

 a 

 b 

 c 

 d 

 l 

 B1.4. Respecto e aceptación das 

regras das actividades, os xogos e os 

deportes practicados. 

 B1.5. Papeis e estereotipos nas 

actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, como fenómeno 

social e cultural. 

 B1.6. Aceptación do propio nivel de 

 B1.2. Recoñecer as posibilidades das 

actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas como formas de inclusión 

social, e a participación doutras persoas 

independentemente das súas 

características, colaborando con 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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave. 

 g execución e o das demais persoas, e 

disposición positiva cara á súa 

mellora. 

 EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro 

do labor de equipo, con independencia do seu 

nivel de destreza. 

 CSC 

 m 

 a 

 c 

 d 

 g 

 l 

 ñ 

 B1.7. Posibilidades do contorno 

próximo como lugar de práctica de 

actividades físico deportivas e 

recreativas. 

 B1.8. Aceptación e respecto das 

normas para a conservación do 

medio urbano e natural. 

 B1.9. Actividade física como 

elemento base dos estilos de vida 

saudable. 

 B1.10. Estereotipos corporais na 

sociedade actual e a súa relación coa 

saúde. 

 B1.3. Recoñecer as posibilidades que 

ofrecen as actividades físico-deportivas 

como formas de lecer activo e de 

utilización responsable do contorno 

próximo. 

 EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades 

que ofrece o seu contorno próximo para a 

realización de actividades físico-deportivas. 

 CSC 

 EFB1.3.2. Respecta o seu controno e a valora 

como un lugar común para a realización de 

actividades físico-deportivas. 

 CSC 

 EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os 

estilos de vida relacionados co tratamento do 

corpo, as actividades de lecer, a actividade física 

e o deporte no contexto social actual. 

 CSC 

 m 

 n 

 g 

 B1.11. Prevención de riscos nas 

actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas 

 B1.12. Protocolo básico de actuación 

 B1.4. Controlar as dificultades e os riscos 

durante a súa participación en actividades 

físico-deportivas e artístico-expresiva, 

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 relevante para si mesmo/a ou 

para as demais persoas. 

 CSC 

 CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave. 

(PAS) nos primeiros auxilios. 

 B1.13. Emprego responsable do 

material e do equipamento deportivo. 

 EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os 

protocolos para activar os servizos de 

emerxencia e de protección no seu contorno. 

 CSIEE 

 h 

 i 

 g 

 e 

 b 

 m 

 ñ 

 o 

 B1.14. Tecnoloxías da información e 

da comunicación para procurar e 

seleccionar información relacionada 

coa actividade física e a saúde 

 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 adecuados á súa idade. 

 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 sinxelos 

sobre temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física ou a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 CD 

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 n 

 m 

 b 

 g 

 l 

 d 

 ñ 

 B2.1. Experimentación de actividades 

artístico-expresivas utilizando 

técnicas básicas de expresión 

corporal, combinando espazo, tempo 

e intensidade. 

 B2.2. Realización de bailes e danzas 

sinxelas de carácter recreativo e 

popular. 

 B2.1. Interpretar e reproducir accións 

motoras con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas sinxelas de 

expresión corporal. 

 EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, 

combinando espazo, tempo e intensidade. 

 CCEC 

 EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de 

movementos corporais axustados a un ritmo. 

 CCEC 

 EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e 

danzas. 

 CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave. 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

 m 

 f 

 b 

 g 

 B3.1. Condición física. 

Desenvolvemento das capacidades 

físicas básicas incidindo 

principalmente nas relacionadas coa 

saúde. 

 B3.2. Introdución aos principios sobre 

unha alimentación saudable. 

 B3.3. Identificación da frecuencia 

cardíaca de traballo. 

 B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de 

alimentación e da actividade física 

saudable, e recoñecer os mecanismos 

básicos de control da intensidade da 

actividade física para a mellora da súa 

saúde. 

 EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto 

que pode ter a alimentación nun estilo de vida 

saudable. 

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo 

controlando a frecuencia cardíaca 

correspondente ás marxes de mellora da 

condición física. 

 CMCCT  

 CAA 

 EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as 

características que deben ter as actividades 

físicas para ser consideradas saudables, e 

lévaas á práctica. 

 CMCCT 

 m 

 g 

 f 

 b 

 B3.4. Métodos básicos para o 

desenvolvemento das capacidades 

físicas desde un enfoque saudable. 

 B3.5. Avaliación da condición física 

saudable e realización de actividades 

para a mellora desta. 

 B3.6. Principios de ergonomía e 

hixiene postural e a súa aplicación na 

 B3.2. Desenvolver as capacidades físicas 

básicas máis salientables desde a 

perspectiva da súa saúde de acordo coas 

posibilidades persoais e dentro das marxes 

da saúde, amosando unha actitude de 

autoexixencia no seu esforzo. 

 EFB3.2.1. Inicíase na participación activa das 

actividades para a mellora das capacidades 

físicas básicas desde un enfoque saudable, 

utilizando os métodos básicos para o seu 

desenvolvemento. 

 CAA 

 EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 

saudable acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave. 

práctica de actividades físicas e na 

vida cotiá.. 

 EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 

postural na práctica das actividades físicas 

como medio de prevención de lesións. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 a 

 b 

 g 

 m 

 B4.1. Execución 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 básicas 

de progresión e orientación no medio 

natural, e a súa aplicación en 

diferentes ámbitos. 

 B4.1. Resolver situacións motoras 

individuais sinxelas aplicando os 

fundamentos técnicos e as habilidades 

específicas, das actividades físico-

deportivas adaptadas propostas. 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das 

técnicas e das habilidades específicas 

adaptadas máis sinxelas, respectando as regras 

e as normas establecidas. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os 

movementos implicados nos modelos técnicos 

adaptados máis sinxelos. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e 

aplicación das accións técnicas respecto ao seu 

nivel de partida, amosando actitudes de esforzo 

e superación, adecuado á súa idade. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Explica e pon en práctica técnicas 

básicas de progresión en contornos non 

estables e técnicas básicas de orientación. 

 CAA 

 CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave. 

 a 

 b 

 d 

 g 

 m 

 B4.4. Execución de habilidades 

motrices técnico-tácticas sinxelas 

vinculadas aos deportes colectivos, 

respectando os regulamentos 

específicos. 

 B4.5. Práctica de actividades e xogos 

para a aprendizaxe dos deportes 

colectivos. 

 B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas 

de oposición, colaboración ou 

colaboración-oposición facilitada, utilizando 

as estratexias máis axeitadas en función 

dos estímulos relevantes. 

 EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e 

tácticos básicos para obter vantaxe na práctica 

das actividades físico-deportivas de oposición 

ou de colaboración-oposición facilitadas, 

respectando o regulamento. 

 CAA  

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Pon en práctica 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 facilitadas de colaboración, oposición 

e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou 

cumprir o obxectivo da acción. 

 CAA 

 CSIEE 
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1ºESO 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTANDARES 

MÍNIMOS 

GRAO MÑINIMO 

CONSECUCIÓN 

1ª AVALIACIÓN.  

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a 

estrutura dunha sesión de actividade 

física coa intensidade dos esforzos 

realizados.  

P10% CSC  

CMCCT 

 

Observación directa Sabe distinguir apartados 

sesión 

X 

 

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo 

persoal en relación á saúde e a 

actividade física. 

A5% CSC  

 

Observación directa Aseo e cambio camiseta 

X 

 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e 

deportividade tanto no papel de 

participante como no de espectador/a. 

   A 5% CSC Diana avaliación Ser respetuosos con 

todos/as sempre 

 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas 

dentro do labor de equipo, con 

independencia do seu nivel de destreza. 

  A 5% CSC Diana avaliación Asumir, no vamos en 

contra de los demás… 

X 

 

EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o 

impacto que pode ter a alimentación nun 

estilo de vida saudable. 

C15% CMCCT  

 

Observación directa,  exame 

escrito 

Saben distinguir qué 

comer e cómo 

 

 

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do 

esforzo controlando a frecuencia 

P10% CMCCT  Observación directa Coñecemento, asumir 

posibilidades e 
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cardíaca correspondente ás marxes 

de mellora da condición física. 

CAA limitacións. 

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as 

características que deben ter as 

actividades físicas para ser 

consideradas saudables, e lévaas á 

práctica. 

P 10% 

 

CMCCT  

 

Observación directa Coñecemento, 

funcionamento do corpo 

e xuizo crítico. 

 

 

EFB3.2.1. Inicíase na participación 

activa das actividades para a mellora 

das capacidades físicas básicas 

desde un enfoque saudable, 

utilizando os métodos básicos para o 

seu desenvolvemento. 

P 10% CAA Diana avaliación Recoñece e evita riscos 

na práctica deportiva. 

X 

 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición 

física saudable acordes ao seu 

momento de desenvolvemento motor 

e ás súas posibilidades. 

P 10% CAA Enquisa inicial familias 

Test Condición Física. 

Afán de mellora e 

superación. 

X 

 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as 

posibilidades que ofrece o seu 

contorno próximo para a realización 

de actividades físico-deportivas. 

A 5% CSC Enquisa inicial familias. Saúde: Asumir 

responsabilidade 

 

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 

7.5% 

 

CD 

CCL 

Subir traballo a unha plataforma. Valorar e coñecer 

prácticas deportivas 

diversas 

X 
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procura, análise e selección de 

información salientable. 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos 

sinxelos sobre temas vixentes no 

contexto social, relacionados coa 

actividade física ou a corporalidade, 

utilizando recursos tecnolóxicos; 

comprensión lectora. 

7.55% CD 

CCL 

Rúbrica de oralidade e expresión 

corporal; esquema de 

comprensión lectora. 

Falar en público con 

soltura, argumentar 

debatíndo 

X. 

 

2ª AVALIACIÓN 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos 

das técnicas e das habilidades 

específicas adaptadas máis sinxelas, 

respectando as regras e as normas 

establecidas. 

P/C  

C15% 

P 5% 

 CAA 

 CSIEE 

Observación directa da situación 

de xogo. 

Diana de avaliación. Exame 

escrito 

Conducción, pases 

diversos con control y sin 

él… 

x 

 

 EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na 

execución e aplicación das accións 

técnicas respecto ao seu nivel de 

partida, amosando actitudes de 

esforzo e superación, adecuado á súa 

idade. 

P20%  CAA 

 CSIEE 

Rúbrica de probas físicas do 

deporte. 

Diana de avaliación participativa. 

Afán de superación 

xogando a futbol 

 

 

 EFB4.2.2. Pon en práctica aspectos 

de organización de ataque e de 

defensa nas actividades físico-

deportivas de oposición ou de 

colaboración-oposición facilitadas. 

P20%  CAA  

 CSIEE 

Rúbrica de probas físicas do 

deporte. 

 

Capaz de realizar ataque 

e defenda e roles de 

cada un xogando. 

x 

 

 EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da 7.5%  CD Subir traballo a unha plataforma. Valorar e coñecer  
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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. 

 CCL prácticas deportivas 

diversas 

x 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos 

sinxelos sobre temas vixentes no 

contexto social, relacionados coa 

actividade física ou a corporalidade, 

utilizando recursos tecnolóxicos. 

7.5%  CD 

 CCL 

Rúbrica de oralidade e expresión 

corporal; esquema de 

comprensión lectora.  

Falar en público con 

soltura, argumentar 

debatíndo. 

x 

 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de 

hixiene postural na práctica das 

actividades físicas como medio de 

prevención de lesións. 

A/P 

A 20% 

P 5% 

 CMCCT 

 CSIEE 

Enquisa inicial familias e 

observación directa. 

Conciencia postural 

saudable, levantar pesos, 

sentarse… 

x 

 

3ª AVALIACIÓN. 

 EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais 

básicas, combinando espazo, tempo 

e intensidade. 

 P20%  CCEC Observación directa Deshinibición, 

exploración, creación. 

x 

 

 EFB2.1.2. Pon en práctica unha 

secuencia de movementos corporais 

axustados a un ritmo. 

 P10%  CCEC Observación directa e creación de 

video. 

Baile individual, parella e 

en grupo con agrado. 

 

 EFB2.1.3. Colabora na realización de  A10%  CCEC Observación directa Baile individual, parella e  
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bailes e danzas. en grupo con agrado. 

x 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos 

das técnicas e das habilidades 

específicas adaptadas máis sinxelas, 

respectando as regras e as normas 

establecidas. 

 P 10% 

 C 15% 

 CAA 

 CSIEE 

Observación directa da situación. 

Diana de avaliación. Exame 

escrito 

Fases básicas do 

lanzamento de peso e 

salto de lonxitude. 

x 

 

 EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na 

execución e aplicación das accións 

técnicas respecto ao seu nivel de 

partida, amosando actitudes de 

esforzo e superación, adecuado á súa 

idade. 

 P10%  CAA 

 CSIEE 

Rúbrica de probas físicas do 

deporte. 

 

Afán de superación 

x 

 

 EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e 

a valora como un lugar común para a 

realización de actividades físico-

deportivas. 

 A10%  CSC Observación directa Normas básicas de 

coidado do medio 

ambiente que nos rodea. 

 

 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. 

 7.5%  CD 

 CCL 

Subir traballo a unha plataforma. Valorar e coñecer 

prácticas deportivas 

diversas 

x 
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 EFB1.5.2. Expón e defende traballos 

sinxelos sobre temas vixentes no 

contexto social, relacionados coa 

actividade física ou a corporalidade, 

utilizando recursos tecnolóxicos. 

 7.5%  CD 

 CCL 

Rúbrica de oralidade e expresión 

corporal; esquema de 

comprensión lectora. 

Falar en público con 

soltura, argumentar 

debatíndo. 

x 

 

 

5.2. 2º 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 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 m 

 n 

 a 

 b 

 c 

 d 

 l 

 g 

 B1.3. Respecto e aceptación das regras das 

actividades, os xogos e os deportes practicados. 

 B1.4. Papeis e estereotipos nas actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, como fenómeno 

social e cultural. 

 B1.5. Aceptación do propio nivel de execución e o 

das demais persoas, e disposición positiva cara á 

súa mellora. 

 B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando a eliminación 

de obstáculos á participación doutras persoas 

independentemente das súas características, 

colaborando elas e aceptando as súas achegas. 

 EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto 

no papel de participante como no de espectador/a. 

 CSC 

 EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, 

respectando as achegas das demais persoas e as 

normas establecidas, e asumindo as súas 

responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos. 

 CSC 

 EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do 

labor de equipo, con independencia do nivel de 

destreza. 

 CSC 

 m 

 a 

 c 

 d 

 g 

 l 

 ñ 

 B1.6. Posibilidades do contorno próximo como 

lugar de práctica de actividades físico deportivas e 

recreativas. 

 B1.7. Aceptación e respecto das normas para a 

conservación do medio urbano e natural. 

 B1.8. Actividade física como elemento base dos 

estilos de vida saudable. 

 B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e 

a súa relación coa saúde. 

 B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as 

actividades físico-deportivas como formas de lecer 

activo e de utilización responsable do contorno. 

 EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o 

contorno para a realización de actividades físico-

deportivas axeitadas a súa idade. 

 CSC 

 EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un 

lugar común para a realización de actividades 

físico-deportivas. 

 CSC 

 EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os 

estilos de vida relacionados co tratamento do 

corpo, as actividades de lecer, a actividade física e 

o deporte no contexto social actual. 

 CSC 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 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 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 n 

 m 

 b 

 g 

 l 

 d 

 ñ 

 B2.1. Experimentación de actividades artístico-

expresivas utilizando técnicas de expresión 

corporal, combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

 B2.2. Creatividade e improvisación nas actividades 

artístico-expresivas de xeito individual. 

 B2.3. Realización de bailes e danzas sinxelas de 

carácter recreativo e popular. 

 B2.1. Interpretar e producir accións motoras con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal e outros recursos. 

 EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, de 

forma creativa, combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

 CCEC 

 EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia 

de movementos corporais axustados a un ritmo 

prefixado de baixa dificultade. 

 CCEC 

 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 

 B3.1. Condición física. Capacidades físicas e 

coordinativas nas actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, e a súa vinculación cos 

sistemas do organismo. 

 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 

 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 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 g  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. 

a alimentación. 
 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 

relacionadas coa saúde. 

 B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis 

salientables desde a perspectiva da súa saúde de 

acordo coas posibilidades persoais e dentro das 

marxes da saúde, amosando unha actitude de 

 EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os métodos básicos para o 

seu desenvolvemento. 

 CAA 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b  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. 

autoexixencia no seu esforzo. 
 EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 

saudable acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

 CAA 

 EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 

postural na práctica das actividades físicas como 

medio de prevención de lesións. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica 

habitual de actividade física para a mellora da 

propia condición física saudable, relacionando o 

efecto desta práctica coa mellora da calidade de 

vida. 

 CAA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 a 

 b 

 g 

 m 

 B4.1. Execución e avaliación de habilidades 

motrices vinculadas ás accións deportivas, 

respectando os regulamentos específicos. 

 B4.2. Práctica de actividades e xogos para a 

aprendizaxe dos deportes individuais. 

 B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e 

orientación no medio natural, a súa aplicación en 

diferentes contornos. 

 B4.1. Resolver situacións motoras individuais 

aplicando os fundamentos técnicos e as 

habilidades específicas, das actividades físico-

deportivas propostas, en condicións adaptadas. 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas 

e habilidades específicas adaptadas, respectando 

as regras e as normas establecidas. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito 

básico con respecto ao modelo técnico formulado. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os 

movementos implicados nos modelos técnicos 

adaptados. 

 CAA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e 

aplicación das accións técnicas respecto ao seu 

nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e 

superación. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de 

progresión nos contornos non estables e técnicas 

básicas de orientación, regulando o esforzo en 

función das súas posibilidades. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 d 

 g 

 m 

 B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-

tácticas facilitadas vinculadas aos deportes 

colectivos en distintas situacións, respectando os 

regulamentos específicos. 

 B4.5. Práctica de actividades e xogos para a 

aprendizaxe dos deportes colectivos. 

 B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, 

colaboración ou colaboración-oposición facilitadas, 

utilizando as estratexias máis axeitadas en función 

dos estímulos máis relevantes. 

 EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e 

tácticos para obter vantaxe na práctica das 

actividades físico-deportivas de oposición ou de 

colaboración-oposición facilitadas. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en 

práctica de xeito autónomo aspectos de 

organización de ataque e de defensa nas 

actividades físico-deportivas de oposición ou de 

colaboración-oposición facilitadas. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter 

en conta na toma de decisións nas situacións de 

colaboración, oposición e colaboración-oposición 

facilitadas, para obter vantaxe ou cumprir o 

obxectivo da acción. 

 CAA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións 

facilitadas resoltas valorando a oportunidade das 

solucións achegadas e a súa aplicabilidade a 

situacións similares. 

 CAA 

 CSIEE 

 

 

2ºESO 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES MÍNIMOS 

1ª AVALIACIÓN. 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e 

fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en 

conta os contidos que se vaian realizar.  

10%p CSC  

CAA 

 

Observación directa 

x 

Sabe distinguir apartados 

sesión, estira grandes grupos 

muculares. 

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. 

5%p CSC  

 

Observación directa Traballa as actividades do 

aula con esmero. 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro 10%a CSC Diana avaliación Ser respetuosos con 
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do labor de equipo, con independencia do nivel 

de destreza. 

todos/as sempre 

    EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade 

tanto no   papel de participante como no de 

espectador/a. 

5%a CSC Diana avaliación Xogo limpo. 

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os 

estilos de vida relacionados co tratamento do 

corpo, as actividades de lecer, a actividade física 

e o deporte no contexto social actual. 

5%a CSC Enquisa inicial familias, rúbrica de 

oralidade, expresión 

x. 

Concienciación saúde, 

importancia hábitos. 

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos 

para activar os servizos de emerxencia e de 

protección do contorno. 

c/p 

10% p 

5%c 

CSIEE Rúbrica de práctica 

x 

Sabe actuar siguiendo el 

protocolo. 

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. 

5%c CMCCT Exame escrito 

x 

Identifica las adaptaciones. 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 

saudable acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

10%p CAA Rúbrica de práctica deportiva 

x 

Alcanza un mínimo respecto 

al grupo clase. 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 

postural na práctica das actividades físicas como 

medio de prevención de lesións. 

5%p CAA 

CSIEE 

Observación directa Conciencia postural 

saudable, levantar pesos, 

sentarse… 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas 

e habilidades específicas adaptadas, respectando 

as regras e as normas establecidas. 

c/p 

10% p 

CAA 

CSIEE 

Observación directa da situación de 

xogo. 

Gestos técnicos básicos de 

baloncesto. 
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5% c Diana de avaliación. Exame escrito 

x 

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. 

7.5% 

Se é alumno PMAR 

15% 

CD 

CCL 

Subir traballo a unha plataforma. 

x 

Valorar e coñecer prácticas 

deportivas diversas 

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. 

7.5% 

Se é alumno PMAR 

0% 

CD 

CCL 

Rúbrica de oralidade e expresión 

corporal; esquema de comprensión 

lectora. 

x 

Falar en público con soltura, 

argumentar debatíndo. 

2ª AVALIACIÓN 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas 

e habilidades específicas adaptadas, respectando 

as regras e as normas establecidas. 

c/p 

c 10% 

p15% 

CAA 

CSIEE 

Observación directa da situación de 

xogo. 

Diana de avaliación. Exame escrito 

Gestos técnicos diversos en 

Badminton y atletismo: 

velocidad y relevos. 

x 

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. 

A 20% CAA 

CSIEE 

Rúbrica de probas físicas do deporte. 

Diana de avaliación participativa. 

Afán de superación xogando 

x 

EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en 

práctica de xeito autónomo aspectos de 

P10% CAA 

CSIEE 

Rúbrica de probas físicas do deporte. Capaz de realizar ataque e 

defenda e roles de cada un 
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organización de ataque e de defensa nas 

actividades físico-deportivas de oposición ou de 

colaboración-oposición facilitadas. 

 xogando. 

x 

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. 

P 10% CAA 

CSIEE 

Observación directa da situación de 

xogo. 

 

Asumir retos individuais no 

xogo. 

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. 

7.5% CD 

CCL 

Subir traballo a unha plataforma. Valorar e coñecer prácticas 

deportivas diversas 

x 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos 

sobre temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física ou a 

corporalidade, utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

7.5% CD 

CCL 

Rúbrica de oralidade e expresión 

corporal; esquema de comprensión 

lectora. 

Falar en público con soltura, 

argumentar debatíndo. 

x 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 

postural na práctica das actividades físicas 

como medio de prevención de lesións. 

c/p 

c 5% 

p 15% 

CMCCT 

CSIEE 

Enquisa inicial familias e observación 

directa. 

Exame teórico 

Conciencia postural 

saudable, levantar pesos, 

sentarse… 

3ª AVALIACIÓN. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, 

combinando espazo, tempo e intensidade. 

P 10% CCEC Observación directa Deshinibición, exploración, 

creación. 
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x 

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de 

movementos corporais axustados a un ritmo. 

P 10% CCEC Observación directa e creación de video. Baile individual, parella e en 

grupo con agrado. 

EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e 

danzas. 

a/p 

a 10% 

p 10% 

CCEC Observación directa Baile individual, parella e en 

grupo con agrado. 

x 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das 

técnicas e das habilidades específicas 

adaptadas máis sinxelas, respectando as 

regras e as normas establecidas. 

c/p 

c/ 10% 

p 10% 

CAA 

CSIEE 

Observación directa da situación. 

Diana de avaliación. Exame escrito 

Gestos técnicos e fases do 

triple salto e lanzamiento de 

xabalina 

x. 

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, adecuado á súa idade. 

p/a 

p 10% 

a 10% 

CAA 

CSIEE 

Rúbrica de probas físicas do deporte. 

 

Afán de superación 

x 

EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora 

como un lugar común para a realización de 

actividades físico-deportivas. 

C 5% CSC Observación directa Normas básicas de coidado 

do medio ambiente que nos 

rodea. 

x 

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, 

7.5% CD 

CCL 

Subir traballo a unha plataforma. Valorar e coñecer prácticas 

deportivas diversas 

x 
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análise e selección de información salientable. 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos 

sobre temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física ou a 

corporalidade, utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

7.5% CD 

CCL 

Rúbrica de oralidade e expresión 

corporal; esquema de comprensión 

lectora. 

Falar en público con soltura, 

argumentar debatíndo. 

x 

 

 

 

5.3. 3º ESO. 

Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

 b  

 m 

 g 

 B1.1. Control da intensidade do esforzo adaptado 

a cada fase da sesión de actividade física.  

 B1.2. Deseño e execución de forma autónoma de 

xogos e exercicios apropiados para cada fase da 

sesión, tendo en conta o seu nivel de partida. 

 B1.1. Desenvolver actividades propias de cada 

fase da sesión de actividade física, en relación 

coas súas características. 

 EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de 

actividade física coa intensidade dos esforzos 

realizados. 

 CSC 

 CMCCT 

 EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases 

finais de sesión de acordo co contido que se vaia 

realizar, de forma autónoma e habitual. 

 CSC 
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Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades 

para a mellora das habilidades motoras en función 

das propias dificultades. 

 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 con 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 

 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 

 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 

seu contorno para a realización de actividades 

físico-deportivas. 

 CSC 

 EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un 

lugar común para a realización de actividades 

físico-deportivas. 

 CSC 
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Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 l 

 ñ 

estilos de vida saudable. 

 B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e 

a súa relación coa saúde. 

 EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os 

estilos de vida relacionados co tratamento do 

corpo, as actividades de lecer, a actividade física e 

o deporte no contexto social actual. 

 CSC 

 m 

 n 

 g 

 B1.10. Prevención de riscos nas actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, baseada na 

análise previa das características destas. 

 B1.11. 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 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 

 B1.13. Tecnoloxías da información e da 

comunicación para procurar, analizar e seleccionar 

información relacionada coa actividade física e a 

saúde. 

 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 (texto, presentación, imaxe, vídeo, 

son, etc.), como resultado do proceso de procura, 

análise e selección de información salientable. 

 CD 

 CCL 

  



56 

 

Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 m 

 ñ 

 o 

 B1.14. Elaboración e exposición argumentada de 

documentos no soporte máis axeitado. 

 EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados 

sobre temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física ou a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 CD 

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 n 

 m 

 b 

 g 

 l 

 d 

 ñ 

 B2.1. Experimentación de actividades artístico-

expresivas utilizando técnicas de expresión 

corporal, combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

 B2.2. Creatividade e improvisación nas actividades 

artístico-expresivas de xeito individual e colectivo. 

 B2.3. Realización de bailes e danzas de carácter 

recreativo e popular. 

 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, de forma 

creativa, combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

 CCEC 

 EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia 

de movementos corporais axustados a un ritmo 

prefixado. 

 CCEC 

 EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de 

bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos 

seus compañeiros e das súas compañeiras. 

 CCEC 

 EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de 

comunicación espontánea en parellas ou grupos. 

 CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  
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Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 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. Adestramento: intensidade, volume e 

densidade do esforzo, e a súa relación cos 

sistemas metabólicos de obtención de enerxía. 

 B3.5. Control da frecuencia cardíaca cara á 

mellora dos factores da condición física. 

 B3.6. Procedementos para a avaliación dos 

factores da condición física relacionados coa 

saúde. 

 B3.7. Elaboración e posta en práctica dun 

programa básico para a mellora da condición física 

 B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na 

acción motora e os mecanismos de control da 

intensidade da actividade física, aplicándoos á 

propia práctica, en relación coa saúde e a 

alimentación. 

 EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades 

físicas e as coordinativas nas actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas traballadas no 

ciclo. 

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de 

obtención de enerxía cos tipos de actividade física, 

a alimentación e a saúde. 

 CMCCT 

 EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa 

actividade física sistemática, así como coa saúde e 

os riscos e contraindicacións da práctica deportiva. 

 CMCCT 

 EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo 

controlando a frecuencia cardíaca correspondente 

ás marxes de mellora de diferentes factores da 

condición física. 

 CMCCT 

 EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma 

procedementos para autoavaliar os factores da 

condición física. 

 CMCCT 
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Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

saudable. 
 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 

 b 

 B3.8. Métodos básicos de adestramento para a 

mellora das capacidades físicas básicas 

relacionadas coa saúde. 

 B3.9. Avaliación da condición física saudable e 

realización de actividades para a mellora desta, 

tendo en conta as súas características individuais. 

 B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica 

de actividades físicas. 

 B3.11. Técnicas básicas de respiración e 

relaxación. 

 B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos 

de vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade 

de vida. 

 B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de 

acordo coas posibilidades persoais e dentro das 

marxes da saúde, amosando unha actitude de 

autoexixencia no seu esforzo. 

 EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os métodos básicos para o 

seu desenvolvemento. 

 CAA 

 EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 

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, relacionando o efecto desta 

práctica coa mellora da calidade de vida. 

 CAA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  
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Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 g 

 m 

 B4.1. Execución e avaliación de habilidades 

motrices de xeito combinado 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 ámbitos. 

 B4.1. Resolver situacións motoras individuais 

aplicando os fundamentos técnicos e habilidades 

específicas, das actividades físico-deportivas 

propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas 

e habilidades específicas, das actividades 

propostas, respectando as regras e normas 

establecidas. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con 

respecto ao modelo técnico formulado. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os 

movementos implicados nos modelos técnicos. 

 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, 

autoesixencia e superación. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de 

progresión en contornos non estables e técnicas 

básicas de orientación, adaptándose ás variacións 

que se producen, e regulando o esforzo en función 

das súas posibilidades. 

 CAA 

 CSIEE 
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Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 d 

 g 

 m 

 B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-

tácticas vinculadas aos deportes colectivos en 

distintas situacións, respectando os regulamentos 

específicos. 

 B4.5. Práctica de actividades e xogos para a 

aprendizaxe dos deportes colectivos. 

 B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, 

colaboración ou colaboración-oposición, utilizando 

as estratexias máis axeitadas en función dos 

estímulos relevantes. 

 EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e 

tácticos para obter vantaxe na práctica das 

actividades físico-deportivas de oposición ou de 

colaboración-oposición propostas. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Describe 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 

seleccionadas. 

 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, 

para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da 

acción. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas 

valorando a oportunidade das solucións 

achegadas e a súa aplicabilidade a situacións 

similares. 

 CAA 

 CSIEE 

 

3ºESO 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES MÍNIMOS 

1º AVALIACIÓN 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e 

fases finais de sesión de acordo co contido que 

se vaia realizar, de forma autónoma e habitual. 

P 10% CSC Observación directa Sigue as fases dun quencemento e 

volta a calma correctamente.  

x 

EFB3.1.1. Analiza a implicación das 

capacidades físicas e as coordinativas nas 

actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas traballadas no ciclo. 

C 5% CMCCT Observación directa e exame escrito Recoñecer osos, articulacións, 

músculos agonistas e antagonistas. 

x 

EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de 

obtención de enerxía cos tipos de actividade 

física, a alimentación e a saúde. 

C 5% CMCCT Exame escrito Relación correcta. 

x 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo 

controlando a frecuencia cardíaca 

correspondente ás marxes de mellora de 

diferentes factores da condición física. 

P 5% CMCCT Observación directa Asumir posibilidades e limitacions 

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. 

C 5% CMCCT 

CSC 

Exame escrito Identificación vida saudable. 

X 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

P 5% CAA Observación directa Afán de obter unha vida máis 

saudable. 
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saudable, utilizando os métodos básicos para o 

seu desenvolvemento. 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 

acordes ao seu momento de desenvolvemento 

motor e ás súas posibilidades. 

P 10% CAA Test condición física e rúbricas. Afán de mellora e superación. 

x 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 

postural na práctica das actividades físicas 

como medio de prevención de lesións. 

P 10% CAA 

CSIEE 

Observación directa. Conciencia postural saudable 

 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica 

habitual de actividade física para a mellora da 

propia condición física, relacionando o efecto 

desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

A 10% CAA Diana avaliación participtiva. Asumir responsabilidade saúde. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das 

técnicas e habilidades específicas, das 

actividades propostas, respectando as regras e 

normas establecidas. 

P 10% CAA 

CSIEE 

Observación directa da situación Correción postural na realización do 

apoyo invertido, ai rodado, rueda 

lateral, saltos… 

x 

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e 

aplicación das accións técnicas respecto ao seu 

nivel de partida, amosando actitudes de 

esforzo, autoesixencia e superación. 

A  10% CAA 

CSIEE 

Observación directa,  rúbricas. Afán de mellora e superación. 

x 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para elaborar documentos 

dixitais propios (texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 

procura, análise e selección de información 

7.5% CD 

CCL 

Subir traballo a unha plataforma. Valorar e coñecer prácticas deportivas 

diversas 

x 
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salientable. 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos 

elaborados sobre temas vixentes no contexto 

social, relacionados coa actividade física ou a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

7.5% CD 

CCL 

Rúbrica de oralidade e expresión 

corporal; esquema de comprensión 

lectora. 

Falar en público con soltura, 

argumentar debatíndo. 

x 

2ª AVALIACIÓN. 

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica 

actividades para a mellora das habilidades 

motoras en función das propias dificultades. 

P 10% CSC Observación directa Afán de superación 

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. 

A 5% CSC Observación directa. Colaboración e respecto cara ás 

opinions dos demáis. 

x 

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. 

A 5% CSIEE 

CSC 

Observación directa. Rúbrica. Control de continxencia. 

EFB4.2.2. Describe 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 

seleccionadas. 

P 10% CAA 

CSIEE 

Observación directa Capacidade para proponer xogos, 

actividades relacionados con Voleibol 

e xogos tradicionais: Últimate, 

Balonkorf… 

x 

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre P 10% CAA Observación directa da situación de Asumir retos individuais no xogo 
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ter en conta na toma de decisións nas 

situacións de colaboración, oposición e 

colaboración-oposición, para obter vantaxe ou 

cumprir o obxectivo da acción. 

CSIEE xogo voleibol. colectivo do Voleibol 

EFB1.4.2. Describe os protocolos para activar 

os servizos de emerxencia e de protección do 

contorno. 

c/p 

c 15% 

p 5% 

CSIEE Rúbrica.Exame escrito Eslabons da cadena de supervivencia. 

x 

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como 

un lugar común para a realización de 

actividades físico-deportivas. 

a/p 

a 5% 

p 5% 

CSC Observación directa. Coñecer posibilidades do medio 

natural: Orientación. 

x 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das 

técnicas e habilidades específicas, das 

actividades propostas, respectando as regras e 

normas establecidas. 

P 10% CAA 

CSIEE 

Observación directa Toque de antebrazos, toque de dedos, 

saque, remate en Voleibol 

x 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade 

tanto no papel de participante como no de 

espectador/a. 

A 

5% 

CSC Observación directa Tolerancia cos demáis no xogo. 

x 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para elaborar documentos 

dixitais propios (texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 

procura, análise e selección de información 

salientable. 

7.5% CD 

CCL 

Subir traballo a unha plataforma. Valorar e coñecer prácticas deportivas 

diversas 

x 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos 

elaborados sobre temas vixentes no contexto 

7.5% CD 

CCL 

Rúbrica de oralidade e expresión 

corporal; esquema de comprensión 

Falar en público con soltura, 

argumentar debatíndo. 
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social, relacionados coa actividade física ou a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

lectora. x 

3ªAVALIACIÓN. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das 

técnicas e habilidades específicas, das 

actividades propostas, respectando as regras e 

normas establecidas. 

P 10% CAA 

CSIEE 

Observación directa da situación de 

xogo.Exame escrito 

Manexo e control da pelota, 

condución, pase, regate, tiro en 

Hockey, floorbal, lacrosse. 

x 

EFB4.2.2. Describe 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 

seleccionadas. 

P 10% CAA 

CSIEE 

Observación directa Capacidade para proponer xogos, 

exercicios… 

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. 

A 10% CSIEE 

CSC 

Observación directa e rúbrica.Exame 

escrito 

Control de continxencia 

x 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma 

creativa, combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

P 10% CCEC Observación directa Sigue las instrucciones mínimas de 

montaxe dunha coreografía 

x 

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha 

secuencia de movementos corporais axustados 

a un ritmo prefixado. 

P 10% CCEC Observación directa Deshinibición, exploración, creación. 
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EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización 

de bailes e danzas, adaptando a súa execución 

á dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

A 5% CCEC Observación directa Ser respetuosos e considerado 

bailando 

 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 

postural na práctica das actividades físicas 

como medio de prevención de lesións. 

A 5% CAA 

CSIEE 

Observación directa, tomo muscular, 

hábitos. 

Exame escrito 

Conciencia postural saudable. 

EFB1.3.1. Coñece e respecta as posibilidades 

que ofrece o seu contorno para a realización de 

actividades físico-deportivas. 

c/p 

c 15% 

p 10% 

CSC Observación directa Normas básicas de respeto no medio 

natural e coñecemento de práctica de 

actividades no entorno. 

x 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para elaborar documentos 

dixitais propios (texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 

procura, análise e selección de información 

salientable. 

7.5% CD 

CCL 

Subir traballo a unha plataforma. Valorar e coñecer prácticas deportivas 

diversas 

x 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos 

elaborados sobre temas vixentes no contexto 

social, relacionados coa actividade física ou a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

7.5% CD 

CCL 

Rúbrica de oralidade e expresión 

corporal; esquema de comprensión 

lectora. 

Falar en público con soltura, 

argumentar debatíndo. 

x 
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5.4. 4º ESO 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

 b 

 g 

 m 

 B1.1. Deseña e realiza as fases de activación e 

recuperación, logo da análise da actividade física 

que se vaia realizar. 

 B1.2. Fases de activación e recuperación como 

medio de prevención de lesións. 

 B1.1. Deseñar e realizar as fases de activación e 

recuperación na práctica de actividade física 

considerando a intensidade dos esforzos. 

 EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da 

sesión para establecer as características que 

deben ter as fases de activación e de volta á 

calma. 

 CSC 

 EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas 

de activación e de volta á calma dunha sesión, 

atendendo á intensidade ou á dificultade das 

tarefas da parte principal.  

 CSC 

 EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas 

fases inicial e final de algunha sesión, de xeito 

autónomo, acorde co seu nivel de competencia 

motriz. 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 B1.3. Planificación e organización de eventos e 

campionatos nos que se utilicen sistemas que 

potencien as actitudes, os valores e o respecto das 

normas, asumindo diferentes papeis e funcións. 

 B1.2. Colaborar na planificación e na organización 

de eventos, campionatos ou torneos deportivos, 

prevendo os medios e as actuacións necesarias 

para a súa celebración e relacionando as súas 

funcións coas do resto de implicados/as. 

 EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na 

organización de actividades grupais. 

 CSC 

 EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na 

planificación e posta en práctica de actividades 

grupais fose coordinada coas accións do resto das 

persoas implicadas. 

 CSC 
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 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 m  EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de 

utilización de materiais e de planificación para 

utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 m 

 ñ 

 B1.4. Valoración das actividades físicas, deportivas 

e tradicionais na sociedade actual, destacando os 

comportamentos axeitados tanto desde o papel de 

participante como desde o de espectador/a. 

 B1.3. Analizar criticamente o fenómeno deportivo 

discriminando os aspectos culturais, educativos, 

integradores e saudables dos que fomentan a 

violencia, a discriminación ou a competitividade 

mal entendida. 

 EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións 

das persoas participantes nas actividades, 

recoñecendo os méritos e respectando os niveis 

de competencia motriz, e outras diferenzas. 

 CSC 

 EFB1.3.2. Valora as actividades físicas 

distinguindo as achegas que cada unha ten desde 

o punto de vista cultural, para a satisfacción e o 

enriquecemento persoal, e para a relación coas 

demais persoas. 

 CSC 

 CCEC 

 EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos 

comportamentos antideportivos, tanto desde o 

papel de participante como desde o de 

espectador/a. 

 CSC 

 a 

 b 

 g 

 m 

 B1.5. Primeiras actuacións ante as lesións máis 

comúns que poden manifestarse na práctica 

deportiva. 

 B1.6. Protocolos básicos de primeiros auxilios.  

 B1.7. Medidas preventivas sobre os riscos ou as 

 B1.4. Asumir a responsabilidade da propia 

seguridade na práctica de actividade física, tendo 

en conta os factores inherentes á actividade e 

prevendo as consecuencias que poidan ter as 

actuacións pouco coidadosas sobre a seguridade 

 EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica 

segura usando convenientemente o equipamento 

persoal, e os materiais e os espazos de práctica. 

 CSIEE 

 EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes 

derivadas da práctica de actividade física. 

 CSIEE 
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 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

lesións na realización de actividades físico-

deportivas. 

 B1.8. Manexo e utilización do material e do 

equipamento deportivo. 

das persoas participantes. 
 EFB1.4.3. Describe os protocolos que deben 

seguirse ante as lesións, os accidentes ou as 

situacións de emerxencia máis frecuentes 

producidas durante a práctica de actividades físico-

deportivas. 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 m 

 B1.9. Aceptación das normas sociais e 

democráticas que rexen nun traballo en equipo. 

 B1.10. Técnicas de traballo en equipo. 

 B1.11. Técnicas de traballo colaborativo. 

 B1.12. Xogo limpo como actitude social 

responsable. 

 B1.5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao 

traballo en equipo, superando as inseguridades e 

apoiando as demais persoas ante a resolución de 

situacións descoñecidas. 

 EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou 

as súas achegas nos traballos de grupo, e admite 

a posibilidade de cambio fronte a outros 

argumentos válidos. 

 CSC 

 EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas 

enriquecedoras dos compañeiros e das 

compañeiras nos traballos en grupo. 

 CSC 

 b 

 e 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 B1.13. Tecnoloxías da información e da 

comunicación no proceso de aprendizaxe, para 

procurar, seleccionar e valorar informacións 

relacionadas coas actividades físico-deportivas e 

as relacionas coa saúde. 

 B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da 

información e da comunicación no proceso de 

aprendizaxe, para procurar, seleccionar e valorar 

informacións relacionadas cos contidos do curso, 

comunicando os resultados e as conclusións no 

soporte máis adecuado. 

 EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente 

informacións actuais sobre temáticas vinculadas á 

actividade física e a corporalidade, utilizando 

recursos tecnolóxicos.  

 CD 

 CCL 

 EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación para afondar sobre contidos do 

curso, realizando valoracións críticas e 

argumentando as súas conclusións.  

 CD 

 CCL 
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 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 o  EFB1.6.3. Comunica e comparte información e 

ideas nos soportes e nos contornos apropiados. 

 CD 

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 b 

 d 

 g 

 l 

 m 

 n 

 ñ 

 B2.1. Creación de composicións artístico-

expresivas individuais ou colectivas, con ou sen 

apoio dunha estrutura musical, incluíndo os 

elementos para a súa sistematización: espazo, 

tempo e intensidade. 

 B2.1. Compor e presentar montaxes individuais ou 

colectivas, seleccionando e axustando os 

elementos da motricidade expresiva. 

 EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter 

artístico-expresivo, seleccionando os elementos de 

execución e as técnicas máis apropiadas para o 

obxectivo previsto, incidindo especialmente na 

creatividade e na desinhibición. 

 CCEC 

 EFB2.1.2. Axusta as súas accións á 

intencionalidade das montaxes artístico-

expresivas, combinando os compoñentes 

espaciais, temporais e, de ser o caso, de 

interacción coas demais persoas. 

 CCEC 

 EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización 

das montaxes artístico-expresivas, achegando e 

aceptando propostas. 

 CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  
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 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B3.1. Efectos negativos que determinados hábitos 

de vida e consumo teñen sobre a condición física e 

a saúde. 

 B3.2. Actividade física e saúde. 

 B3.3. Realización de exercicios para a 

consecución dunha óptima hixiene postural. 

 B3.4. Alimentación: repercusión na saúde e na 

actividade física. 

 B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de 

vida e os seus efectos sobre a condición física, 

aplicando os coñecementos sobre actividade física 

e saúde. 

 EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as 

características que deben cumprir as actividades 

físicas cun enfoque saudable e os beneficios que 

proporcionan á saúde individual e colectiva. 

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e 

flexibilización coa compensación dos efectos 

provocados polas actitudes posturais inadecuadas 

máis frecuentes.  

 CMCCT 

 EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo 

ou o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas 

cos seus efectos na condición física e a saúde.  

 CMCCT 

 EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e 

de hidratación para a realización de diferentes 

tipos de actividade física. 

 CMCCT 

 b 

 g 

 m 

 B3.5. Valoración e toma de conciencia da propia 

condición física e da predisposición a mellorala. 

 B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de 

traballo que integre as capacidades físicas 

relacionadas coa saúde.  

 B3.7. Valoración e aplicación de técnicas e 

 B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición 

física, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas ao seu nivel e identificando as 

adaptacións orgánicas e a súa relación coa saúde. 

 EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das 

capacidades físicas na realización dos tipos de 

actividade física. 

 CMCCT 

 EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e 

autónoma actividades físicas co fin de mellorar as 

condicións de saúde e calidade de vida. 

 CMCCT 
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 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

métodos de relaxación e respiración de xeito 

autónomo, co fin de mellorar as condicións de 

saúde e calidade de vida. 

 B3.8. Métodos de avaliación da condición física en 

relación coa saúde. 

 EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar 

nos programas de actividade física a mellora das 

capacidades físicas básicas, cunha orientación 

saudable e nun nivel adecuado ás súas 

posibilidades. 

 CMCCT 

 EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas 

dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, 

relacionándoas coa saúde. 

 CMCCT 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 a 

 b 

 g 

 m 

 B4.1. Traballo dos fundamentos técnicos das 

actividades físico-deportivas propostas, tendo en 

consideración diversos condicionantes xerados 

polos compañeiros e as compañeiras, as  persoas 

adversarias, os regulamentos e o contorno da 

práctica. 

 B4.1. Resolver situacións motrices aplicando 

fundamentos técnicos nas actividades físico-

deportivas propostas, con eficacia e precisión. 

 EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades 

específicas aos requisitos técnicos nas situacións 

motrices individuais, preservando a súa seguridade 

e tendo en conta as súas propias características.  

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades 

específicas aos condicionantes xerados polos 

compañeiros e as compañeiras, e as persoas 

adversarias, nas situacións colectivas. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou 

desprazamento aos cambios do medio, priorizando 

a súa seguridade persoal e colectiva. 

 CAA 

 CSIEE 



73 

 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 m 

 B4.2. Traballo das situacións motrices de 

oposición, colaboración ou colaboración-oposición 

propostas, tendo en consideración diversos 

condicionantes xerados polos compañeiros e as 

compañeiras, as persoas adversarias, os 

regulamentos e o contorno da práctica. 

 B4.3. Coñecemento e práctica de xogos e de 

deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, 

así como do seu regulamento. Procura de 

información sobre variacións locais. 

 B4.2. Resolver situacións motrices de oposición, 

colaboración ou colaboración-oposición nas 

actividades físico deportivas propostas, tomando a 

decisión máis eficaz en función dos obxectivos. 

 EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as 

estratexias específicas das actividades de 

oposición, contrarrestando ou anticipándose ás 

accións da persoa adversaria. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno e eficaz as 

estratexias específicas das actividades de 

cooperación, axustando as accións motrices aos 

factores presentes e ás intervencións do resto de 

participantes. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e eficaz as 

estratexias específicas das actividades de 

colaboración-oposición, intercambiando os papeis 

con continuidade e perseguindo o obxectivo 

colectivo de obter situacións vantaxosas sobre o 

equipo contrario. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as 

situacións formuladas e valorar as súas 

posibilidades de éxito, en relación con outras 

situacións. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na 

práctica das actividades e recoñece os procesos 

que están implicados nelas. 

 CAA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles 

solucións para resolver problemas motores, 

valorando as características de cada participante e 

os factores presentes no contorno. 

 CAA 

 CSIEE 

 f 

 g 

 m 

 B4.4. Relación entre a actividade física, a saúde e 

o medio natural. 

 B4.5. Toma de conciencia do impacto que teñen 

algunhas actividades físico-deportivas no medio 

natural. 

 B4.6. Realización de actividades deportivas e/ou 

recreativas, preferentemente desenvolvidas no 

medio natural. 

 B4.3. Recoñecer o impacto ambiental, económico 

e social das actividades físicas e deportivas, 

reflexionando sobre a súa repercusión na forma de 

vida no contorno. 

 EFB4.3.1. Compara os efectos das actividades 

físicas e deportivas no contorno en relación coa 

forma de vida nel. 

 CSC 

 CMCCT 

 EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na 

natureza coa saúde e a calidade de vida. 

 CSC 

 CMCCT 

 EFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de 

conservación e protección ambiental. 

 CSC 

 CMCCT 

 

4ºESO 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES MÍNIMOS 

1º AVALIACIÓN 

 EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e 

fases finais de sesión de acordo co contido que 

 P 

 5% 

 CSC Observación directa Sigue as fases dun quencemento e 

volta a calma correctamente.  
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se vaia realizar, de forma autónoma e habitual. X 

 EFB3.1.1. Analiza a implicación das 

capacidades físicas e as coordinativas nas 

actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas traballadas no ciclo. 

 C 5%  CMCCT Observación directa e exame escrito Recoñecer osos, articulacións, 

músculos agonistas e antagonistas. 

X 

 EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de 

obtención de enerxía cos tipos de actividade 

física, a alimentación e a saúde. 

 C 5%  CMCCT Exame escrito Relación correcta. 

 EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas 

coa actividade física sistemática, así como coa 

saúde e os riscos e contraindicacións da 

práctica deportiva. 

 C 5% 

 

 CMCCT Observación directa e exame escrito Concienciación de hábitos saudables 

X 

 EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo 

controlando a frecuencia cardíaca 

correspondente ás marxes de mellora de 

diferentes factores da condición física. 

 P 

 5% 

 CMCCT Observación directa Asumir posibilidades e limitacions 

 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. 

a 10%  CMCCT 

 CSC 

Exame escrito Identificación vida saudable. 

X 

 EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os métodos básicos para o 

seu desenvolvemento. 

 P 

 10% 

 CAA Observación directa Afán de obter unha vida máis 

saudable. 

X 
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 EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 

acordes ao seu momento de desenvolvemento 

motor e ás súas posibilidades. 

 P 

 5% 

 CAA Test condición física e rúbricas. Afán de mellora e superación. 

X 

 EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 

postural na práctica das actividades físicas 

como medio de prevención de lesións. 

 a/p 

 a 5% 

 p 5% 

 CAA 

 CSIEE 

Observación directa. Conciencia postural saudable 

 EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica 

habitual de actividade física para a mellora da 

propia condición física, relacionando o efecto 

desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

 A 

 5% 

 CAA Diana avaliación participtiva. Asumir responsabilidade saúde. 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das 

técnicas e habilidades específicas, das 

actividades propostas, respectando as regras e 

normas establecidas. 

 P 

 10% 

 CAA 

 CSIEE 

Observación directa da situación Correción postural na realización do 

apoyo invertido, ai rodado, rueda 

lateral, saltos… 

X 

 EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e 

aplicación das accións técnicas respecto ao 

seu nivel de partida, amosando actitudes de 

esforzo, autoesixencia e superación. 

 P 

 10% 

 CAA 

 CSIEE 

Observación directa,  rúbricas. Afán de mellora e superación. 

 

 EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para elaborar documentos 

dixitais propios (texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 

procura, análise e selección de información 

salientable. 

 7.5%  CD 

 CCL 

Subir traballo a unha plataforma. Valorar e coñecer prácticas deportivas 

diversas 

X 

 EFB1.5.2. Expón e defende traballos  7.5%  CD Rúbrica de oralidade e expresión Falar en público con soltura, 
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elaborados sobre temas vixentes no contexto 

social, relacionados coa actividade física ou a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 CCL corporal; esquema de comprensión 

lectora. 

argumentar debatíndo. 

X 

2ª AVALIACIÓN. 

 EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica 

actividades para a mellora das habilidades 

motoras en función das propias dificultades. 

 P 5%  CSC Observación directa Afán de superación 

 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. 

 A 5%  CSC Observación directa. Colaboración e respecto cara ás 

opinions dos demáis. 

X 

 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. 

 A/P 

 A 5% 

 P 5% 

 CSIEE 

 CSC 

Observación directa. Rúbrica. Control de continxencia. 

 

 EFB4.2.2. Describe 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 

seleccionadas. 

 P 5%  CAA 

 CSIEE 

Observación directa Capacidade para proponer xogos, 

actividades relacionados con Voleibol 

e xogos tradicionais: Últimate, 

Balonkorf… 

X 

 EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre 

ter en conta na toma de decisións nas 

situacións de colaboración, oposición e 

 P 

 5% 

 CAA 

 CSIEE 

Observación directa da situación de 

xogo voleibol. 

Asumir retos individuais no xogo 

colectivo do Voleibol 
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colaboración-oposición, para obter vantaxe ou 

cumprir o obxectivo da acción. 

X 

 EFB1.4.2. Describe os protocolos para activar 

os servizos de emerxencia e de protección do 

contorno. 

 P/c 

 C 15% 

 P 5% 

 CSIEE Rúbrica.Exame escrito Eslabons da cadena de supervivencia. 

X 

 EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como 

un lugar común para a realización de 

actividades físico-deportivas. 

 A/P 

 A 5% 

 P 10% 

 CSC Observación directa. Coñecer posibilidades do medio 

natural: Orientación. 

X 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das 

técnicas e habilidades específicas, das 

actividades propostas, respectando as regras e 

normas establecidas. 

 P 

 15% 

 CAA 

 CSIEE 

Observación directa Toque de antebrazos, toque de dedos, 

saque, remate en Voleibol 

X 

 EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade 

tanto no papel de participante como no de 

espectador/a. 

 A 5%  CSC Observación directa Tolerancia cos demáis no xogo. 

X 

 EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para elaborar documentos 

dixitais propios (texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 

procura, análise e selección de información 

salientable. 

 7.5%  CD 

 CCL 

Subir traballo a unha plataforma. Valorar e coñecer prácticas deportivas 

diversas 

X 

 EFB1.5.2. Expón e defende traballos 

elaborados sobre temas vixentes no contexto 

social, relacionados coa actividade física ou a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 7.5%  CD 

 CCL 

Rúbrica de oralidade e expresión 

corporal; esquema de comprensión 

lectora. 

Falar en público con soltura, 

argumentar debatíndo. 

X 
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3ªAVALIACIÓN. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das 

técnicas e habilidades específicas, das 

actividades propostas, respectando as regras e 

normas establecidas. 

 P 10%  CAA 

 CSIEE 

Observación directa da situación de 

xogo.Exame escrito 

Manexo e control da pelota, 

condución, pase, regate, tiro en 

Hockey, floorbal, lacrosse. 

X 

 EFB4.2.2. Describe 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 

seleccionadas. 

 P 10%  CAA 

 CSIEE 

Observación directa Capacidade para proponer xogos, 

exercicios… 

X 

 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. 

 C 10%  CSIEE 

 CSC 

Observación directa e rúbrica.Exame 

escrito 

Control de continxencia 

X 

 EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma 

creativa, combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

 P 10%  CCEC Observación directa Sigue las instrucciones mínimas de 

montaxe dunha coreografía 

X 

 EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha 

secuencia de movementos corporais axustados 

a un ritmo prefixado. 

 P 10%  CCEC Observación directa Deshinibición, exploración, creación. 

 EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización 

de bailes e danzas, adaptando a súa execución 

á dos seus compañeiros e das súas 

 P/A  

 A 10% 

 CCEC Observación directa Ser respetuosos e considerado 

bailando 
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compañeiras. 
 P 10% 

 EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 

postural na práctica das actividades físicas 

como medio de prevención de lesións. 

 C 5%  CAA 

 CSIEE 

Observación directa, tomo muscular, 

hábitos. 

Exame escrito 

Conciencia postural saudable. 

 EFB1.3.1. Coñece e respecta as posibilidades 

que ofrece o seu contorno para a realización de 

actividades físico-deportivas. 

 A 10%  CSC Observación directa Normas básicas de respeto no medio 

natural e coñecemento de práctica de 

actividades no entorno. 

X 

 EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para elaborar documentos 

dixitais propios (texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 

procura, análise e selección de información 

salientable. 

 7.5%  CD 

 CCL 

Subir traballo a unha plataforma. Valorar e coñecer prácticas deportivas 

diversas 

X 

 EFB1.5.2. Expón e defende traballos 

elaborados sobre temas vixentes no contexto 

social, relacionados coa actividade física ou a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 7.5%  CD 

 CCL 

Rúbrica de oralidade e expresión 

corporal; esquema de comprensión 

lectora. 

Falar en público con soltura, 

argumentar debatíndo. 

X 
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5.5. 1º BAC. 

En canto os obxectivos xerais do BACHARELATO, serán: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente 

os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das 

persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás 

persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 

cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, 

e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

 b 

 c 

 i 

 m 

 ñ 

 p 

 B1.1. Actividade física como recurso de lecer 

activo: efectos sobre a saúde e como fenómeno 

sociocultural.  

 B1.2. Saídas profesionais. 

 B1.1. Valorar a actividade física desde a 

perspectiva da saúde, a satisfacción, a 

autosuperación e as posibilidades de interacción 

social e de perspectiva profesional, adoptando 

actitudes de interese, respecto, esforzo e 

cooperación na práctica da actividade física 

 EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en 

actividades físicas, como recurso de lecer activo, 

valorando os aspectos sociais e culturais que levan 

asociadas e as súas posibilidades profesionais 

futuras, e identificando os aspectos organizativos e 

os materiais necesarios. 

 CSC 

 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 coa 

corporalidade e os derivados das manifestacións 

deportivas. 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 h 

 m 

 n 

 ñ 

 o 

 B1.3. Prevención dos elementos de risco 

asociados ás actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, ao contorno, á fatiga e aos 

materiais e os equipamentos. 

 B1.2. Controlar os riscos que pode xerar a 

utilización dos equipamentos, o contorno e as 

propias actuacións na realización das actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas, actuando 

de forma responsable no seu desenvolvemento, 

tanto individualmente como en grupo. 

 EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás 

actividades e os derivados da propia actuación e 

da do grupo. 

 CSIEE 

 EFB1.2.2. Usa os materiais e os equipamentos 

atendendo ás súas especificacións técnicas. 

 CSIEE 

 EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como 

un elemento de risco na realización de actividades 

que requiren atención ou esforzo. 

 CSIEE 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 c 

 h 

 m 

 ñ 

 o 

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

contorno.  

 B1.5. Integración social nas actividades físico-

deportivas. 

 B1.6. Desenvolvemento da capacidade de traballo 

en equipo e de cooperación. 

 B1.7. Xogo limpo como actitude social 

responsable. 

 B1.3. Amosar un comportamento persoal e social 

responsable respectándose a si mesmo/a, ás 

outras persoas e o contorno, no marco da 

actividade física. 

 EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o contorno 

en que se realizan as actividades físico-deportivas. 

 CSC 

 EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas 

nas actividades de grupo, animando á súa 

participación e respectando as diferenzas. 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

 l 

 m 

 ñ 

 B1.8. Emprego das tecnoloxías axeitadas para a 

obtención e o tratamento de datos, para a procura, 

a selección e a crítica de información sobre a 

materia, e para a comunicación de proxectos, 

resultados e conclusións de traballos. 

 B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

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. 

 EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de 

información que garantan o acceso a fontes 

actualizadas e rigorosas na materia. 

 CD 

 CCL 

 EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa 

ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa 

discusión ou a súa difusión. 

 CD  

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 b 

 d 

 B2.1. Composicións individuais e colectivas nas 

actividades físicas artístico-expresivas. 

 B2.1. Crear e representar composicións corporais 

individuais ou colectivas con orixinalidade e 

expresividade, aplicando as técnicas máis 

 EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e 

desenvolvemento das composicións ou montaxes 

artísticas expresivas. 

 CCEC 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 m 

 n 

 ñ 

 p 

apropiadas á intencionalidade da composición. 
 EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes 

de expresión corporal individuais ou colectivas, 

axustándose a unha intencionalidade de carácter 

estética ou expresiva. 

 CCEC 

 EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras ao 

sentido do proxecto artístico expresivo. 

 CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

 b 

 d 

 l 

 m 

 ñ 

 B3.1. Beneficios da práctica regular de actividade 

física e valoración da súa incidencia sobre a 

saúde. 

 B3.2. Hixiene postural na actividade física e en 

distintos campos profesionais. 

 B3.3. Alimentación e actividade física. 

 B3.4. Metodoloxías específicas de recuperación 

tras o exercicio físico. 

 B3.1. Mellorar ou manter os factores da condición 

física e as habilidades motoras cun enfoque cara á 

saúde, considerando o propio nivel e orientándoos 

cara ás súas motivacións e cara a posteriores 

estudos 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 posturais e funcionais que promoven 

a saúde. 

 CMCCT 

 EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas 

de activación e de recuperación na actividade 

física. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 d 

 i 

 l 

 m 

 ñ 

 B3.5. Aceptación da responsabilidade no 

mantemento e na mellora da condición física. 

 B3.6. Criterios fundamentais e métodos básicos 

para a planificación e o desenvolvemento da 

actividade física para a saúde. 

 B3.7. Manexo e control dos compoñentes 

fundamentais da carga na práctica da actividade 

física: o volume, a intensidade e a densidade do 

esforzo. 

 B3.8. Probas de avaliación das capacidades físicas 

e coordinativas orientadas á saúde. 

 B3.9. Plan persoal de acondicionamento físico 

orientado á saúde.  

 B3.10. Análise da influencia dos hábitos sociais 

cara a un estilo de vida activo. 

 B3.2. Planificar, elaborar e pór en práctica un 

programa persoal de actividade física que incida na 

mellora e no mantemento da saúde, aplicando os 

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 cumprir as 

actividades físicas cun enfoque saudable á 

elaboración de deseños de prácticas en función 

das súas características e dos seus intereses 

persoais. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

 EFB3.2.3. Concreta as melloras que pretende 

alcanzar co seu programa de actividade. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EFB3.2.6. Formula e pon en práctica iniciativas 

para fomentar o estilo de vida activo e para cubrir 

as súas expectativas. 

 CMCCT 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 b 

 d 

 m 

 ñ 

 p 

 B4.1. Xogo, actividades deportivas individuais e de 

adversario, e 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/a, e deporte alternativo practicadas nas 

etapas anteriores. 

 B4.3. Planificación e realización de actividades 

físicas en contornos non estables. 

 B4.1. Resolver situacións motoras en diferentes 

contextos de práctica aplicando habilidades 

motoras específicas individuais ou de adversario/a 

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 as compañeiras, e polas persoas 

adversarias, 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. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 B4.4. Aplicación do coñecemento dos fundamentos 

básicos técnicos, tácticos e regulamentarios dos 

xogos, das actividades deportivas e do deporte 

 B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións de 

oposición, colaboración ou colaboración-oposición 

en contextos deportivos ou recreativos, adaptando 

 EFB4.2.1. Desenvolve accións que conduzan a 

situacións de vantaxe con respecto á persoa 

adversaria, nas actividades de oposición. 

 CAA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 c 

 m 

 p 

alternativo. as estratexias ás condicións cambiantes que se 

producen na práctica. 

 EFB4.2.2. Colabora con participantes nas 

actividades físico-deportivas nas que se produce 

colaboración ou colaboración-oposición, e explica a 

achega de cadaquén. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB4.2.3. Desempeña as funcións que lle 

corresponden, nos procedementos ou nos 

sistemas postos en práctica para conseguir os 

obxectivos do equipo. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 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 das persoas 

participantes. 

 CAA 

 CSIEE 
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1º BAC 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTANDARES MÍNIMOS 

1ª AVALIACIÓN 

 EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de 

información que garantan o acceso a fontes 

actualizadas e rigorosas na materia. 

   w 5% 

 

 CD 

 CCL 

Traballo escrito Información sobre o tema tratado. 

x 

 EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre 

nutrición e balance enerxético nos programas 

de actividade física para a mellora da 

condición física e saúde.  

w10%  CMCCT Traballo escrito Pautas básicas de nutrición integradas en 

la planificación deportiva. 

x 

 EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os 

fundamentos posturais e funcionais que 

promoven a saúde. 

P 10%  CMCCT Observación directa. Rúbrica Correción postural nas distintas probas 

físicas e exercicion traballados. 

 

 EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos 

sobre as características que deben cumprir 

as actividades físicas cun enfoque saudable á 

elaboración de deseños de prácticas en 

función das súas características e dos seus 

intereses persoais. 

C 5% 

 

 CMCCT Observación directa Conceptos téoricos aplicados no plan de 

mellora de condición física. 

 

 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 10%  CMCCT Test de condición física Realización das probas, seguindo criterios 

para avaliación de idade e sexo. 

x 
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 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. 

C 10% 

P 10% 

 CMCCT Traballo escrito Aplicación da teoría ao plan. 

x 

 EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en 

actividades físicas, como recurso de lecer 

activo, valorando os aspectos sociais e 

culturais que levan asociadas e as súas 

posibilidades profesionais futuras, e 

identificando os aspectos organizativos e os 

materiais necesarios. 

P  10% 

A 10% 

 CSC Cartelería das ligas internas e 

observación directa 

Organización e seguimiento das 

actividades deportivas do proxecto 

deportivo de centro que se fan no tempo de 

lecer. 

x 

 EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o 

contorno en que se realizan as actividades 

físico-deportivas. 

A 5%  CSC Observación directa Actúa dun xeito reflexivo 

 EFB1.3.2. Facilita a integración doutras 

persoas nas actividades de grupo, animando 

á súa participación e respectando as 

diferenzas. 

A 5%  CSC Diana avaliación HHSS desenvoltas 

x 

 EFB4.2.3. Desempeña as funcións que lle 

corresponden, nos procedementos ou nos 

sistemas postos en práctica para conseguir 

os obxectivos do equipo. 

P 10%  CAA 

 CSIEE 

 CSC 

Observación directa Segue as regras básicas dos xogos e 

deportes.Pautas da RCP básica e uso do 

DESA. 

x 

2ª AVALIACIÓN. 

 EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en 

actividades físicas, como recurso de lecer 

P 20% 

A 10% 

 CSC Cartelería das ligas internas e 

observación directa 

Organización e seguimiento das 

actividades deportivas do proxecto 
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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. 

deportivo de centro que se fan no tempo de 

lecer. 

x 

 EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás 

actividades e os derivados da propia 

actuación e da do grupo. 

A 5%  CSIEE Observación directa Control de continxencia. 

 EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos 

sobre as características que deben cumprir 

as actividades físicas cun enfoque saudable á 

elaboración de deseños de prácticas en 

función das súas características e dos seus 

intereses persoais. 

C 15%  CMCCT Observación directa na 

realización dos test de probas 

físicas 

Responsabilidade e saúde 

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. 

A 5%  CMCCT Diana avaliación Afán de mellora e superación 

 EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades 

específicas das actividades individuais que 

respondan aos seus intereses. 

P 30%  CAA 

 CSIEE 

Probas físicas na rúbrica 

correspondente. 

Nivel mínimo alcanzado en función do 

grupo clase, en función do sexo. 

x 

 EFB1.4.2. Comunica e comparte a 

información coa ferramenta tecnolóxica 

axeitada, para a súa discusión ou a súa 

difusión. 

w15%  CD  

 CCL 

Traballos individuais ou grupais Valorar a idoneidade do traballo según as 

normas estableciadas previamente. 
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3ª AVALIACIÓN. 

 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 

 EFB1.3.2. Facilita a integración doutras 

persoas nas actividades de grupo, animando 

á súa participación e respectando as 

diferenzas. 

 A 5%  CSC Diana avaliación HHSS desenvoltas 

 EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e 

desenvolvemento das composicións ou 

montaxes artísticas expresivas. 

 P 10%  CCEC Observación directa Deshinibición, exploración,creación, … 

 

 EFB2.1.2. Representa composicións ou 

montaxes de expresión corporal individuais 

ou colectivas, axustándose a unha 

intencionalidade de carácter estética ou 

expresiva. 

 P 10%  CCEC Observación directa Deshinibición, exploración,creación, … 

x 

 EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras 

ao sentido do proxecto artístico expresivo. 

 A 5%  CCEC Diana avaliación Ser respetuoso/a e considerado/a bailando. 

 EFB4.1.2. Adapta a realización das 

habilidades específicas aos condicionantes 

xerados polos compañeiros e as 

compañeiras, e polas persoas adversarias, 

nas situacións colectivas. 

 P 10%  CAA 

 CSIEE 

 CSC 

Observación directa Integración do traballo individual e grupal 

x 

 EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas 

específicas das actividades en ámbitos non 

estables, analizando os aspectos 

 P 10%  CAA 

 CSIEE 

Observación directa Control de continxencia e organización de 

recursos humanos e materiais. 
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organizativos necesarios. 

 EFB1.4.2. Comunica e comparte a 

información coa ferramenta tecnolóxica 

axeitada, para a súa discusión ou a súa 

difusión. 

 w30%  CD  

 CCL 

Traballos individuais ou grupais Valorar a idoneidade do traballo según as 

normas estableciadas previamente. 

x 

 EFB4.2.2. Colabora con participantes nas 

actividades físico-deportivas nas que se produce 

colaboración ou colaboración-oposición, e explica 

a achega de cadaquén. 

 P 10%  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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-EDUCACIÓN EN VALORES.  TEMAS TRANSVERSAIS. 

     A educación en valores forma parte do currículo oficial na Educación 

Secundaria Obrigatoria, se trata como tema transversal.  

Con todo, a educación en valores ha de estar presente nas nosas sesións non só de 

forma figurativa senón tamén práctica. 

     Do anterior podemos destacar a interrelación que existe entre esta educación 

en valores establecida no propio currículo e os temas transversais, porque a través 

destes foméntanse valores relacionados coa propia forma de vida, coa saúde, coa 

liberdade, coa paz, co respecto, coa esperanza, coa ilusión, coa tolerancia, coa 

responsabilidade, coa xustiza, coa solidariedade e coa igualdade, ... valores por 

outra banda recollidos tanto nos obxectivos, como nos contidos e nos criterios de 

avaliación desta programación didáctica. 

    Tendo en conta a área de Educación física, destácase a importancia de 

educar ao alumno non soamente desde o punto de vista motriz ou cognitivo, senón 

tamén fomentar toda unha serie de actitudes positivas ao redor das propias 

prácticas, por iso é polo que se destaca, por exemplo, a necesidade de asumir 

actitudes, valores e normas en torno ao corpo, ao movemento e á saúde, practicar 

deporte sen que a súa participación supedítese ás características do sexo, 

habilidade ou outros rumbos discriminatorios ou fomentar as prácticas colaborativas. 

    A continuación pasamos a comentar como serán abordados os diferentes 

temas transversais reflectindo en cada un de eles os valores que se van a fomentar 

ó incluílos nas sesións de educación física: 

Educación para a saúde 

Elaboración e posta en práctica de quencementos. 

Elaboración e posta en práctica de voltas a calma. 

Realización de axudas os compañeiros en exercicios de certo perigo físico. 

Utilización de indumentaria específica para as clases de EF. 

Realización de test de condición física como medio de comprobación da propia 

forma física. 

Asegurarse de que as zapatillas estean ben atadas. 

Destinar tempo nas sesións para a hixiene dos alumnos. 

Traballo de educación postural. 

Predominio da técnica sobre o rendemento. 

Comprobación do estado de conservación e de seguridade dos materiais. 
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Análise de artigos sobre o doping, sobre a alimentación e hidratación dos 

deportistas. 

Incidencia da práctica da actividade física na mellora da saúde. 

Incidencia de certos hábitos negativos (tabaco, drogas, falta de sono,...) para a 

saúde. 

Hixiene, seguridade e prevención de accidentes na práctica de actividades físicas. 

Primeiros auxilios. 

A actividade física e o deporte como alternativa para a ocupación do tempo de ocio, 

mellorando a saúde e a calidade de vida. 

Medio ambiente e saúde. 

Educación da respiración e relaxación. 

Educación para a igualdade de oportunidades en ambos sexos 

Modificación do grado de dificultade das tarefas. 

Organización en grupos mixtos. 

Uso dun lenguaxe non sexista. 

Práctica de todos os contidos por parte do alumnado. 

Empleo de modelos femeninos. Análise e reflexión sobre a actividade física e o 

deporte na sociedade (mulleres directivas, halterófilas, equipos femeninos de 

calquera deporte, ...) 

Educación para a convivencia e o desenvolvemento e educación moral e cívica 

Traballo de xogos cooperativos. 

Traballo de deportes colectivos e de adversario. 

Colaborar no uso dos materiales. 

Respecto e valoración do traballo dos demais. 

Respecto as normas establecidas. 

Análise, reflexión e propostas de resolución de conflictos. 

Realizar auto evaluacións e evaluacións recíprocas. 

Coidado do material. 

Axudas os compañeiros con mais dificultades na práctica. 
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Comportamento como espectador nun espectáculo deportivo. 

Educación do consumidor 

Analizar a propia indumentaria e calzado deportivo, as súas características técnicas 

e o seu custe. Realizar unha reflexión crítica sobre esta cuestión. 

Análise e estudio dos pros e dos contras das bebidas e suplementos alimenticios. 

Autoconstrucción e reciclaxe de materiais. 

Analizar os materiais deportivos identificando o seu uso (mercar materiais 

demasiado sofisticados e caros para infrautilizalos). 

Publicidade e deporte, contradiccións entre o que se anuncia e os valores do 

deporte. 

Educación vial 

Respecto polas normas de circulación cando saímos fora do centro. 

Visionado e análise de vídeos sobre actividades que se realizan nas vías públicas 

(carreiras pedestres, ciclismo, maratóns...). 

Participar en situacións de xogo alternando os roles de xogador, espectador e árbitro 

contribuindo á concienciación e respecto por os demais e por os responsables da 

organización e control de eventos deportivos. 

Observar as premisas establecidas nos xogos ou tarefas (por exemplo no correr en 

sentido inverso ao resto da clase, no entrar ao vestiario atropelando aos 

companheiros...) 

Realización de gymkanas en bicicleta o patíns no centro. 

Educación ambiental 

Organización e realización e saídas ó monte, a praia,… 

Realización de actividades no entorno natural do centro. 

Autoconstrucción e reciclaxe de materiais. 

Respecto e coidado dos materiais. 

Traballo de contidos con clara vinculación cara o medio natural; cabuiería, 

orientación,… 

Emprego racional dos recursos (non deixar os grifos abertos, nin as luces 

encendidas) 
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6. METODOLOXÍA. 

6.1. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS. 

6.1.1. ASPECTOS XERAIS. 

 A finalidade do ensino da educación física é o papel facilitador do profesor/a 

contribuíndo a que o alumnado acade os obxectivos xerais da ESO e o 

BACHARELATO a través do desenvolvemento das distintas competencias, sempre 

partindo do nivel inicial e tendo en conta os distintos ritmos de aprendizaxe do 

alumnado. 

    O enfoque metodolóxico debe contribuír a afianzar á autonomía plena do 

alumnado para satisfacer as súas propias necesidades motoras, facilitarlle a 

adquisición dos procedementos necesarios para planificar, organizar e dirixir as súas 

propias actividades, resolvendo distintos problemas. 

    Debese favorecer a competencia do alumnado para aplicar os coñecementos 

de forma autónoma, creativa, responsable e crítica tanto no plano persoal como no 

social, combinando traballo individual e cooperativo, ademáis de traballo por 

proxectos e tendo en conta o uso das TIC. 

6.1.2. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS. 

Para desenvolver o currículo desta materia empregaremos as seguíntes: 

     Seguiremos fundamentalmente un método de práctica global. A utilización de 

este método está xustificada pola necesidade de provocar situacións nas que o 

alumno teña que chegar a resolver os problemas que se lle plantexan en cada tarea, 

especialmente situacións que respondan a necesidade de producir respostas e non 

simple reproduccións de modelos. En certas ocasións, para a aprendizaxe de 

habilidades cerradas, empregaremos métodos analíticos e mixtos. 

Para os aspectos conceptuais o alumnado debe adquirir unha estratexia de 

memorización comprensiva, sendo capaces de levar a práctica os conceptos 

aprendidos. 
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Unha estratexia que se empregará será a indagación e investigación sobre 

documentos, textos, prensa... e posterior exposición oral usando un esquema dos 

principais aspectos que terá en conta a seguínte estrutura: rubrica de oralidade. 

     Para ser consecuente co plantexamento anterior, empregaremos sempre que 

as condicións o permitan, un estilo de ensinanza non directivo (principalmente a 

resolución de problemas, e nalgúns casos o descubrimento guiado e, en 

bacharelato, o programa individual), no que o alumno participe de forma activa e 

potencie a súa creatividade. Sólo cando as circunstancias o requiran optaremos por 

estilos con certo cariz directivo (asignación de tarefas, inclusión, ensino recíproco) 

6.1.3. SECUENCIA HABITUAL DE TRABALLO NA AULA. 

Estructura da sesión. 

    Normalmente, ao principio da clase darase ao alumnado unha breve 

explicación sobre o que fará na mesma, e sobre todo que se pretende conseguir 

nela. 

    Durante o desenvolvemento das clases, a medida que vanse poñendo en 

práctica os diferentes contidos, iranse abordando os aspectos conceptuais, para que 

desta forma os alumnos poidan relacionar de forma máis directa os conceptos co 

que representan na propia práctica e fagan unha memorización comprensiva. O 

traballo persoal na aula englobará aspectos tales como: pequenas investigacións, 

análise de documentos, resposta a preguntas, resolución de problemas, comentario 

de imaxes ou vídeos,  

    O profesor dará actividades de reforzo, apoio, ampliación a aquel alumnado 

que o precise, ademais o alumnado poderá ampliar ou afondar nos contidos. 

 Cando se chegue ao final do número de sesións previstas para un 

determinado contido, realizarase unha breve síntese teórico-práctica de todo o que 
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se veu expoñendo durante esas sesións, desta forma, o alumnado terá unha nova 

oportunidade de asimilar os conceptos ofrecidos anteriormente. 

 Para a avaliación do alumnado teránse en contas aspectos tales como: 

análise de producións (traballos individuais ou grupais da asignatura), exposicións 

orais, probas escritas, observación do traballo na aula… 

6.2. OUTRAS DECISIÓNS METODOLÓXICAS. 

6.2.1. Agrupamentos: 

Se nos cinguimos aos modelos de organización, atopamos dúas tipoloxías de 

agrupamiento de alumnos: homoxéneos e heteroxéneos. 

-AGRUPAMENTOS HOMOXÉNEOS: 

Traballo masivo: 

Os alumnos traballan xuntos, realizando as mesmas tarefas. O ensino masivo 

considera ao grupo clase como un todo homoxéneo no que o nivel de ensino 

establécese de acordo ás posibilidades dun hipotético alumno medio ou tipo. Dentro 

do agrupamiento masivo podemos distinguir varios subtipos: 

 -Formacións ríxidas 

 Todo o alumnado está orientados cara ao profesor sen ningunha relación 

 entre eles. 

 -Formacións libres 

 O alumnado ten liberdade en canto á elección do seu lugar de localización 

 ou evolucións. Permite maior comunicación entre eles/elas, distribúense 

 segundo o seu criterio. É complicada para grupos numerosos. 
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 -Traballo por grupos 

 Cando a clase se subdivide en pequenos grupos por un tempo máis ou 

 menos longo. O profesor dirixe a cada grupo e non á clase no seu conxunto. 

 Os criterios de formación dos grupos están en función do motivo que 

 inducise a adoptar a forma de organización 

 -En función dos individuos. 

 Grupos de aptitude ou rendemento ou nivel de execución: poden ser 

 homoxéneos (mesmo nivel de rendemento) ou heteroxéneos (diferente nivel 

 de capacidades) 

 Grupos por afinidade: os grupos fórmanse valorando os aspectos 

 emocionais. Prevalece a  amizade, motivación ou simplemente destacar ou 

 gañar na actividade.  

 Grupos decidido polo profesor: segundo criterios nas relacións de grupo. 

 Grupos decidido ao azar: mediante algún tipo de sorteo ou método aleatorio, 

 o que pode dar lugar a grupos excesivamente homoxéneos ou 

 heteroxéneos. 

 -En función da súa estabilidade no tempo 

 Grupos permanentes ou estables: constitúense para un período longo de 

 tempo 

 Grupos variables: fórmanse en función das actividades. 

 Grupos espontáneos: xorden de maneira puntual. 

 -En función da actividade 

 Actividade libre: cada grupo traballa independentemente en tarefas idénticas 

 ou diferentes. A intervención do profesor consiste en axustar a duración  do 
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 traballo e organizar racionalmente a ocupación dos espazos e a utilización do 

 material. 

 Actividade paralela: todos os grupos traballan as mesmas tarefas. 

 Actividade alternada: traballan tarefas diferentes e/ou en espazos diferentes. 

 O cambio faise despois dun tempo dado. 

 Actividade por talleres: traballo paralelo ou alternado en diferentes 

 emprazamentos. O cambio de taller (estación) realízase despois de 

 conseguir un certo resultado. 

 Actividade en circuíto: trabállase por estacións segundo criterios de 

 intensidade ou tempo previamente deseñado polo profesor. 

-Traballo por parellas 

A organización faise libremente ou segundo as indicacións do profesor. Pode 

utilizarse no sentido antes explicado de traballo masivo (tratamento de todo o grupo 

coma se dun só alumno tratásese) nese caso a parella non é máis que unha 

esixencia da tarefa; como individualización do ensino  (ofrecendo niveis de 

resultados diferentes ou modificando a intensidade dos exercicios segundo as 

posibilidades dos alumnos, asegurando a integración ou a consecución das 

adquisicións), nese caso esta modalidade é unha variante do traballo por grupo; ou 

como medio de avaliación, integrando ao alumnado na avaliación formativa. 

-Traballo individual 

Ofrécese ao alumnado a posibilidade de seguir un ritmo persoal de traballo 

diferenciado do dos seus compañeiros. O alumno de enfronta de forma illada co 

obxecto de aprendizaxe durante un período de tempo. O progreso é guiado por un 

proceso evaluativo realizado polo profesor e polo alumnado. O profesor é un recurso 

e unha axuda para resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 
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-AGRUPAMENTOS HETEROXÉNEOS OU FLEXIBLES: 

A idea fundamental do agrupamiento flexible é que se trata dun recurso estratéxico 

no que a organización escolar dótase a fin de crear escenarios de aprendizaxe útiles 

e prácticos en que cada alumno progresa adecuadamente organizado. 

Dentro deste modelo, podemos distinguir dúas tipoloxías básicas: 

Agrupamento flexible parcial 

Os alumnos nalgunhas actividades están agrupados de maneira homoxénea e 

noutras, de maneira flexible, en función dos seus niveis de aprendizaxe 

Agrupamento flexible total 

O alumnado está distribuído en diferentes grupos en todas as actividades en función 

das súas dificultades e os seus niveis de aprendizaxe. A composición dos grupos 

cambia no tempo. 

-O TRABALLO EN GRUPO: APRENDIZAXE COOPERATIVA 

Os métodos de aprendizaxe cooperativa son estratexias de instrución, sistemáticas 

e estruturadas, que se poden usar en distintas idades e materias escolares. 

En todas elas o profesorado organizade a clase en grupos de aprendizaxe (de catro 

a seis alumnos), de forma que cada un deles sexa no posible unha representación 

do que é a clase en xeral, é dicir, que en cada grupo haxa alumnado de diferente 

nivel de rendemento, de sexo oposto, de distintas razas ou grupos sociais e nos que 

poidan estar alumnado con necesidades educativas especiais, se os hai. 

Todos estes métodos comparten a idea de traballo conxunto do alumnado coa 

finalidade de aprender e todos os compoñentes do grupo son co-responsables da 

aprendizaxe propia e o dos restantes membros. 
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O traballo asignado ao grupo debe estar altamente estruturado e desta forma, por 

exemplo, han de coñecerse de antemán os obxectivos a conseguir polo equipo e os 

criterios de avaliación preestablecidos. 

6.2.2. Tempos: 

Formas de organización e control: o control das sesións lavarémolo a cabo, de forma 

xeral, atendendo ós seguintes aspectos: 

-Control da continxencia: previsión e eliminación de tódalas situacións que poden 

implicar risco pos alumnos. 

-Distribución da actividade física: trataremos de evitar a monotonía na realización 

das tarefas, os tempos de espera, as interrupcións e o exceso de intervencións pola 

nosa parte. 

 -Tempo de actividade: orientado a conseguir unha dinámica que reporte un maior 

tempo de actividade física no alumnado. 

 -Clima positivo: relacións cordiais co alumnado. As intervencións que realicemos 

serán de carácter positivo, aprobador e explicativo. 

6.2.3. Espazos: Instalacións: 

- A aula. 

- Un ximnasio cuberto de aproximadamente 17x14 metros. 

- Unha pista polideportiva cuberta, pero non pechada, con medidas de 40x20 

metros. 

- Os espazos abertos do instituto. 
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6.2.4. Materiais curriculares:  

Fundamentalmente utilizaremos material propio e específico da materia (material 

deportivo funxible e non funxible) para os contidos procedimentais. Para os contidos 

conceptuais utilizaremos fotocopias de diferentes fontes bibliográficas, apuntes 

elaborados e enlaces a presentacións en liña (prezi.com) e ao blogue da asignatura 

“Mens sana in corpore sano”.  

Non empregaremos libro de texto. 

6.2.5. Recursos Didácticos:  

Tipos de tarefas: seguindo a clasificación de “Famose” empregaremos 

fundamentalmente, tarefas semidefinidas (especifidade do obxectivo) e, en algúns 

casos, tarefas definidas (concreción das formas de execución). 

Formas de motivación: basarémolas na disonancia cognitiva, no coñecemento de 

resultados por parte do alumno, na recompensa mediante feedbacks variados, na 

incitación a superación persoal antes y durante la práctica deportiva. 

Tratamento dos contidos conceptuais. 

    O tratamento dos contidos conceptuais adoptará diferentes formas, en función 

dos obxectivos que se pretendan con eles. 

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. 
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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. 

- 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) 

- En bacharelato incluiremos tamén as flexións de brazos (Push ups) 

Durante os primeiros días de curso ao novo alumnado de 1º ESO e posibles 

incorporacións ao centro, as habilidades motrices serán avaliadas a través dunha 

ficha de rexistro, nela avaliaranse algunhas conductas motrices relacionadas coa 

coordinación, co manexo de móviles, co ritmo e cas habilidades e destrezas básicas. 

En relación as actitudes, cubrirase unha ficha de rexistro de actitudes onde 

recolleremos algúns comportamentos significativos do alumno/a.  

A continuación preséntase as fichas de avaliación inicial da habilidade motriz e das 

actitudes: 
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FICHA DE HABILIDADE MOTRIZ 

ALUMNO: ______________________________________ CURSO: ____________ 

Para cada habilidade motriz establécese unha escala de rexistro de 1 a 5 en función 

da prefección na súa execución, sendo 5 a máxima puntuación. 

HABILIDADE MOTRIZ 1    2   3   4   5 

É capaz de correr botando un balón sen perder o control coa  

súa man dominante. 

É capaz de correr botando un balón sen perder o control coa 

súa man non dominante. 

É capaz de coller un balón de balonmán lanzado a diferentes 

alturas estando parado. 

É capaz de coller un balón de balonmán lanzado a diferentes 

alturas desprazándose ao mesmo tempo polo espazo. 

É capaz de realizar un pase preciso coas dúas mans 

utilizando un balón de baloncesto a outro compañeiro que se 

atopa a 10 metros. 

É capaz de golpear co pé dominante un balón que vén en 

movemento. 

É capaz de golpear co pé non dominante un balón que vén 

en movemento. 

É capaz de desprazarse polo espacio seguindo unha 

secuencia rítmica simple. 

É capaz de realizar o equilibrio do flamenco durante 10”. 

É capaz de realizar unha voltereta cara adiante 
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FICHA DE REXISTRO DE ACTITUDES 

ALUMNO/A: _____________________________________ 

 

    ACTITUDE                                   SI    NO           OBSERVACIÓNS 

Expresa abertamente emocions 

Móstrase alegre 

Reacciona con agresividade 

Móstrase activo 

Molesta os seus compañeiros 

Relaciónase con todolos compañeiros 

Coida o material e as instalacións 

Acepta e respecta as normas 

Solicita axuda cando a precisa 

Colabora na realización das tarefas 

Aíslase do grupo 

Presta atención as explicacións 

Mostra interés polas tarefas programadas 

Utiliza roupa adecuada 

Ven aseado a clase 

Trata de búrlase ante os erros dos outros 

Outras anotacións importantes: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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7.1.1.1. CONSECUENCIAS DOS RESULTADOS. 

Esta batería, ademais de dar información tanto ao docente como ao 
alumnado 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. 

7.1.2. CRITERIOS PARA A ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS, NO 
SEU CASO. (BACHARELATO) 

Non se precisan, e teranse en conta as probas que se realizan para a avaliación 
inicial xa descritas con anterioridade ao alumnado novo. 

7.2. AVALIACIÓN CONTÍNUA. 

7.2.1. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN CONTINUA: NÚMERO E TIPO 
DE EXAMES E OUTRAS PROBAS A VALORAR. 

Avaliacións de probas ou exames:   CONCEPTOS E PROCEDEMENTOS  (ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE RELACIONADOS)                                                                               (80%) 

Procedementos e 
instrumentos 

%                 Criterios de cualificación 

         

1 Proba escrita por 
avaliación:  preguntas 
tipo test e de resposta 
curta 

 

 

15% 

 

Acadar a lo menos a metade das respostas correctas para a 
superación da proba. 

1 Proba por avaliación. ES0 

7.5% 
(5%EO
+2.5% 
CL)  

PMAR. 

(2.5% 
CL)  

 

 

 -Exposición oral dun traballo, vídeo, tema,…; avaliarase 
mediante a rúbrica de oralidade elaborada polo profesorado 
do contrato programa para cada avaliación. 

 -Comprensión lectora mediante esquemas dos temas, 
análisis de vídeos e esquema,… 

No caso de non facerse a Comprensión lectora (2.5%) ou a  
Exposición Oral (5%) ou ambas, sumaráse ao apartado de 
traballo individual. 

1 Traballo individual  ESO Da temática que se indique, a entregar na data que fixe o 
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ou en pequeno grupo 
por avaliación: 

 

(7.5%)  

BAC 
(15%) 

PMAR 
(12.5%) 

profesor (normalmente o día do exame teórico) agás por un 
motivo plenamente xustificado, polo que se considerará non 
presentado se non se cumple. Avaliaráse según a ficha de 
corrección de traballos. 

 

Traballo práctico na 
aula, en cada 
avaliación: 

 

50% Todo o relacionado coa práctica nas diferentes sesións 
(condición física, deportes, expresión corporal, actividades 
na natureza, deportes alternativos…), avaliarase mediante 
rúbricas dos distintos test de condición física, de habilidades 
motrices,… 

Observacións: de non facerse traballos nalgunha avaliación cederáselle a porcentaxe aos 
exames teóricos e viceversa.   

           Avaliacións de probas ou exames: ACTITUDES, VALORES E NORMAS 
(ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE RELACIONADOS)                                                     (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 
conduta disruptiva: falta de indumentaria deportiva, atraso 
inxustificado, falar sen parar durante a explicación teórica 
ou durante a práctica, desidia ou falta de esforzo, lenta 
transición da tarefa á explicación e da explicación á 
tarefa, non sacar nin recoller o material, maltratar o 
material, non respectar aos compañeiros ou ao 
profesorado…) 

 

Alumnos da sección bilingüe 

Non hai un diseño diferente de obxectivos, contidos ou estándares de aprendizaxe. En 
canto a metodoloxía pode variar en algúns aspectos, tendo en conta que sempre teráse 
como obxectivo que os alumnos comprendan todo tipo de indicacións e instrucións ao 
tempo que poñan en práctica seus coñecementos de inglés.  

As veces necesitaráse un material de apoio para nombrar materiais, exercicios ou 
actividades.  

Á hora da avaliación serán prioritarios os criterios relativos aos aspectos da asignatura 
comúns a todos. Ninguén verá disminuida a súa calificación porque o seu nivel de inglés 
sexa baixo.  

Os aspectos de mellora no uso da Lingua Inglesa valoraránse en sentido positivo na 
calificación final de cada avaliación, e elevaráselles a esos alumnos que haxan mellorado a 
súa participación oral/lingüística en inglés ata nun punto, sempre que teñan a asignatura 
aprobada. 
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7.2.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: VALORACIÓN DOS EXAMES, 
TRABALLO DIARIO, INTERESE NA AULA, ETC. 

   As características particulares da materia de Educación física, fan que, aínda 
tendo en conta a formación integral do alumnado e sen perder de vista os 
obxectivos de etapa, a materia quede dividida en tres grandes bloques: conceptos, 
procedementos e actitudes. 

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

- 50%:  

Todo o relacionado coa práctica nas diferentes sesións (condición 
física, deportes, expresión corporal, actividades na natureza, 
deportes alternativos,...) 

- 30%:  

Traballo individual ou grupal (7,5% na ESO, 15% 1ºBAC, 12.5% 
PMAR). 

Exposicións orais, comprensión escrita e lectora (7,5% na ESO 
excepto PMAR (2,5%)). 

Exame teórico (15%).  

O traballo será recollidos no prazo que determine o profesor, 
pasado este prazo non se admitirán máis traballos- agás por un 
motivo plenamente xustificado-, polo que se considerará non 
presentado. 

De non facerse traballo nalgunha avaliación cederáselle a 
porcentaxe ao exame teórico e viceversa. 

- 20%:  

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 conceptuais, procedimentais e actitudinais de cada avaliación, a nota será 
en cada apartado a numérica acadada. 

b) Faltas de asistencia: cada 5 faltas de asistencia en cada avaliación (non 
xustificadas mediante volante médico ou polos seus pais), haberá que avaliar 
finalmente cos instrumentos de avaliación mencionados no apartado de avaliación 
final da programación (pérdida de avaliación contínua en BAC) 
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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 daquel alumnado 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 da asistencia a clase, presentación de traballos e exames 
teórico-prácticos que se realicen ao longo do curso académico. 

   Para o alumnado que non poida facer práctica de forma habitual por exención 
médica ou por lesión os criterios de evaliación serán: 

- 30% da nota: exames teóricos (15%) exposición orais e 
comprensión lectora (7,5%), traballos (1.5%)  

- 50%: diario de clase. 

    -    20% da nota: actitude e motivación. 

7.2.3. ELABORACIÓN DA NOTA MEDIA. 

Para facer a suma das notas obtidas a cualificación debe ser: superar un 30% dos 
estándares de cada un dos apartados (práctica, teoría, actitude) 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 
estándares de aprendizaxe. 

 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 
alumnado que non obteña un 30% dos estándares de aprendizaxe de cada 
apartado, poderá realizar recuperación da avaliación. 
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7.2.5. RECUPERACIÓN DUNHA AVALIACIÓN. 

O alumnado terá a posibilidade de realizar unha recuperación, que poderá ser 
teórica, práctica ou teórica-práctica, dependendo dos estándares de aprendizaxe 
que teña suspensos e empregando os mesmos instrumentos de avaliación.  

Esta recuperación realizarase xusto despois da avaliación. 

7.3. AVALIACIÓN FINAL (ESO-BACH) 

7.3.1. QUEN DEBE IR Á AVALIACIÓN FINAL? 

O alumnado de BAC en caso de perda do dereito á avaliación continua e o 
alumnado da ESO que teña dúas ou máis avaliacións suspensas. 

 7.3.2. EN QUE CONSISTIRÁ A PROBA? 

PROBA. 

a. Tipo de proba Teórico e práctico 

b. Nº e tipo de cuestións da 
proba 

30 preguntas tipo test e 3 resposta curta. (Relacionada 

cos estándares non superados) 

Probas prácticas realizadas ao longo do curso, tendo que 

adaptar as que foran realizadas grupalmente. 

(Relacionada cos estándares non superados) 

c. Valoración de cada cuestión 1 punto por cada pregunta correcta ou proba práctica 

debendo acadar a lo menos a metade das mesmas para a 

superación da proba. 

d. Cualificación final 70% para a práctica e do 30% para a teoría. No caso de 
solicitarse algún traballo, a porcentaxe deste sería dun 20 
%, restándolle un 10% a cada un dos anteriores 
apartados. 

 

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 (conceptos e procedimientos)non 
poderá ser inferior ao 30% dos estándares de aprendizaxe 
relacionados con eses apartados 
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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 conceptos e procedementos obterase 
calculando a media aritmética de todas as probas e 
traballos realizados. 

A nota final será a media ponderada dos conceptos e 
procedementos. 

 

 

7.3.5. QUÉ CRITERIOS SEGUE O CENTRO PARA A PROMOCIÓN? 

    Utilizaranse como indicadores para decidir a promoción dos alumnos o 
cumprimento de todos os seguintes aspectos: 

    - Presentar de maneira aceptable todos aqueles traballos encargados ó longo 
 do curso. 

    - Ter asistido ás sesións, aínda que- por causas xustificadas -non fixese 
 práctica. 

  - Realizar as probas dos diferentes bloques de contidos que considere 
 oportuno o profesor, subliñando que será necesario acadar unha progresión 
 individual suficiente. 

    - Mostrar unha actitude positiva ó longo do curso cara a materia e cara ao 
 plan deportivo de centro. 

    Como é evidente, a asistencia a clase é obrigatoria, e todos aqueles 
alumnos que non asistan, deberán de presentar un xustificante dos seus pais onde 
esté indicado o motivo da falta. 

    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 
en xuño, deberán de realizar unha proba extraordinaria teórica/práctica, que estará 
relacionada cos contidos desenvolvidos durante o curso. 
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7.4. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (ESO-BACH) 

7.4.1.  PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. 

PROBA EXTRAORDINARIA. 

e. Tipo de proba Teórico e práctico 

f. Nº e tipo de cuestións da 
proba 

30 preguntas tipo test e 3 resposta curta. 

As probas prácticas realizadas ao longo do curso tendo 

que adaptar as que foran realizadas grupalmente. 

g. Valoración de cada cuestión 1 punto por cada pregunta correcta ou proba práctica 

debendo acadar a lo menos a metade das mesmas para a 

superación da proba. 

h. Cualificación final 
extraordinaria 

70% para a práctica e do 30% para a teoría. No caso de 
solicitarse algún traballo, a porcentaxe deste sería dun 20 
%, restándolle un 10% a cada un dos anteriores 
apartados. 

 

7.5. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

7.5.1. PROCEDEMENTO PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES: TRABALLO, PROBAS, ETC. 

MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 Plan de traballo 
 

Estes alumnos coa materia suspensa disporán de follas 
de traballo práctico nas que se indican os exercicios 
teórico-prácticos que deben practicar durante a avaliación. 
Estas prácticas deberán facelas de forma autónoma 
(contando co asesoramento do profesor) fora do horario 
de clase normal. Así mesmo disporán dos conceptos 
teóricos necesarios para superar os contidos conceptuais, 
no seu caso. 

 Probas parciais 
 

Avaliando os contidos do curriculo teóricos e prácticos tal 
e como figuran na programación no apartado 7.2.1. (agás 
o 7.5% referínte a exposición oral e comprensión lectora  
que sumaráse ao porcentaxe do apartado de traballos 
individuais ou colectivos), o alumnado que supere estas 
probas parciais non acudirá ao exame final. 

o Proba final  
 

A avaliación realizarase cos mesmos criterios de 
cualificación reflexados no apartado 7.3.2. da 
programación é dicir: probas prácticas dos contidos 
procedimentales, traballos e/ou probas escritas dos 
contidos conceptuais. 
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7.5.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: VALORACIÓN DE TRABALLOS, 
PROBAS ESCRITAS, OUTRAS. 

   Os criterios de cualificación serán 50% contidos procedimentais, 30% conceptuais 
e 20% actitudinais respectivamente na avaliación de parciais e de 70% referínte a 
probas prácticas relacionadas cos estándares de aprendizaxe dese apartado e de 
30% referínte a probas teoóricas relacionadas cos estándares de aprendizaxe 
desde apartado na proba final no caso de ter que realizala.  

O calendario das probas trimestrais será seguíndo o calendario que estableza o 
centro. 

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. 

    Algúns dos aspectos susceptibles de ser avaliados, ademais do nivel de 
aprendizaxe do alumnado, son a adecuación dos obxectivos e contidos ás 
necesidades do alumnado 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. 

 

 

 

 



115 

 

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?         

 

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”. 
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    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: 

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?         
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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 todo o alumnado a consecución unha aprendizaxe 
construtiva e significativa, a través de modificacións que flexibilicen as condicións de 
desenvolvemento e permitan ao alumnado 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 alumnado. Os modelos instructivos, representados principalmente polo 
mando directo, tenden a centrarse máis no produto, fixando o éxito do proceso nuns 
resultados. O papel do alumnado é menor, xa que o profesor determina de antemán 
cal debe ser o resultado para todo o seu alumnado. Aínda que é necesario o 
establecemento duns patróns de actuación, os modelos de ensino guiados mediante 
a procura permiten ao alumnado unha maior toma de conciencia e intervención, á 
vez que desenvolven a súa motivación. 

     A aquel alumnado 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 do alumnado dentro dun grupo. Debemos tentar adaptar o 
modelo aos distintos niveis de aprendizaxe que observemos entre o noso alumnado, 
fuxindo dun ensino homoxeneizado que, polo xeral, discrimina ao alumnado máis 
avanzado (que non teñen posibilidade de seguir 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/a execute unhas variables en función do momento de aprendizaxe en 
que se atope. 
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 Isto é importante, tanto para alumnado 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 alumnado 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. 

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,...) 
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    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. 

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 nos diferentes cursos e trimestres, ofrecendo unha amplia gama 
de actividades que reforcen e enriquezan a formación que reciben os nenos e 
nenas, canalizando os intereses do alumnado, abríndolle novos camiños a súa 
creatividade, favorecendo o seu desarrollo como cidadáns e cidadanas activos e 
promovendo as competencias básicas en ámbitos formais, non formais e informais. 

Serán as seguíntes: 
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  - Actividade de promoción dalgún deporte, nas horas de clase de cada grupo 
(tódolos cursos da ESO e 1º bacharelato) no primeiro, segundo e terceiro trimestres. 

.- Semana Europea del Deporte (23-30 de setembro), actividades deportivas no 
centro e saídas deportivas. 

- Programa “Caminando por un reto”, 12 de noviembre, todo o IES. 

-  Semana Blanca (viaxe a Neve), 1º, 2º, 1ºBAC e 2º BAC no segundo trimestre. 

- Saída intercentros para a convivencia e práctica deportiva con outros centros da 
zoa. (Data ainda por determinar) 

- Actividades culturais-deportivas con alumnado llevadas a cabo 
interdisciplinarmente coa Biblioteca Escolar. (Data ainda por determinar). 

 - Piragüísmo, Sendeirismo, Kayak ou Albergue no 1º, 2º ou 3º trimestre (1º ESO)  

- Parque de aventura Roq park en Viveiro (2º ESO) 

-  Surf no 3º trimestre (4º ESO e 2º BAC). 

-  Padel, tenis e fitness no 1º trimestre (1º Bacharelato) 

-  Escalada ou Espeleoloxía no 2º ou 3º trimestre (3º ESO) 

-  Urban Planet en Oleiros no 1º trimestre (2º Bacharelato) 

- Ligas deportivas e de xogos dentro do propio Centro Escolar (ESO, 1º e 2º de 
bacharelato) todo o curso. 

- Participación no programa Proxecta: XOGADE (Carreira de Orientación) no 
primeiro, segundo ou terceiro trimestre, os que se clasifiquen da ESO nos distintos 
campeonatos: Galego, España… 

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

- Exposición itinerante no 2º trimestre. 

- Actividade deportiva Solidaria no 3º ou 1º  trimestre. 

- Rutas polo entorno nos tres trimestres. 

   Por outra banda, trataremos de aproveitar saídas programadas por outros 
departamentos para facer rutas urbanas ou no medio natural, aínda sen definir; 
ademáis doutras actividades que poidan xurdir. 
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ACTIVIDADE Competencia de 

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). 

 

 Actividade de promoción 

dalgún deporte, nas horas de 

clase de cada grupo (ESO e 1º 

bacharelato) no 1º, 2º e 3º 

trimestre 

x   x x  x 

Semana Europea del Deporte 

(23-30 de setembro), 

actividades deportivas no 

centro e saídas deportivas. 

x x x x x x x 

Programa “Caminando por un 

reto”, 12 de noviembre, todo 

o IES. 

x x x x x x x 

Semana Blanca (viaxe a 

Neve), 1º,2º,3ºESO e 2ºBAC 

no 2º trimestre. 

x x x x x x x 

Saída intercentros para a 

convivencia e práctica 

deportiva con outros centros 

da zoa. 

x  x x x x x 
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Actividades culturais-

deportivas con alumnado 

llevadas a cabo 

interdisciplinarmente coa 

Biblioteca Escolar 

x x x x x x x 

Piragüísmo, Sendeirismo, 

Kayak ou Albergue no 3º 

trimestre (1º ESO) 

x x x x x x x 

Roq Park, parque de aventura 

no 3º trimestre ( 2º ESO) 
       

Surf  no 3º trimestre (4º ESO 

e 2º BAC). 
x x x x x x x 

Padel e fitness no 1º trimestre 

(1º  BAC) 
x x x x x x x 

Escalada ou Espeleoloxía no 

2º ou 3º trimestre (3º ESO) 
x x x x x x x 

Ligas deportivas e de xogos 

dentro do propio Centro 

Escolar (ESO e BAC) todo o 

curso. 

   x x x x 

Participación no programa 

Proxecta: XOGADE (Carreira 

de Orientación) no 1º, 2º e 3º 

trimestre, os que se 

clasifiquen da ESO, e 

posteriores campeonatos: 

Galegos, España…se é o caso. 

x x x x x x x 
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En Guitiriz, a 15 de septiembre de 2019. 

 

 

 

Vº e prace 

O/A Xefe/a do Departamento 

 

 

 

                Asdo: Noemí Fernández Pedraza. 

Participación no programa 

Proxecta: Deportivo de 

Centro todo o ano. 

x x x x x x x 

Exposición itinerante no 2º 

trimestre. 
x  x x x x x 

Actividade deportiva 

Solidaria no1º,  3º trimestre. 
x x x x x x x 

Rutas polo entorno nos tres 

trimestres. 
x   x x x x 


