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1Introdución e contextualización.  

Contextualización  

A presente programación está argumentada e baseada no seguinte desenrolo e contexto legal: 

* LEI ORGÁNICA 8/2013 DO 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), de ámbito 

estatal.  



* D. 86/2015 DO 25 DE XUÑO, de ámbito autonómico, polo que se establece o currículo da E.S.O e do 

BACHARELATO na Comunidade Autónoma de Galicia 

ENTORNO FÍSICO E CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

O I.E.S. do Camiño está situado, dentro do Concello de Palas de Rei. Gran parte do alumnado do centro teñen que 

utilizar transporte escolar.  

O alumnado en xeral procede de familias de clase media-baixa, o seu nivel académico está dentro da media dos 

centros das súas características. A nivel motriz y deportivo o nivel é bastante dispar. 

O CENTRO  

O IES é un centro público dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia,  o numero de alumnos 

matriculados no centro e de  92, contando con 1 liña na ESO, unha en bacharelato E un módulo de FPBásica . Consta 

de dun edificio de aulas , con salón de Actos, talleres e aulas especializadas. 

A comunidade educativa está formada por uns 24 profesores, case todos con destino definitivo, repartidos nos 

distintos departamentos.  

En canto ás instalacións deportivas o IES está bastante mal dotado. Ten  UNHA SOLA INSTALACIÓN CUBERTA, 

un ximnasio de dimensións 18 x 9mts e unha pista polideportiva descuberta,  con porterías de balonmán e  con 

canastras de baloncesto.  

O DEPARTAMENTO 

O departamento de Educación Física conta con un profesor definitivo que imparte en tódolos niveis. 

 

HORARIO E PUNTUALIDADE 

Temos DÚAS sesións semanais de 50 minutos, polo que debemos colaborar e ser puntuais acelerando os 

traslados.  

5 minutos despois de que soe o timbre debemos estar no ximnasio ou pista exterior cambiados para 

empezar. Pasarase lista e aquel alumno que non estea poráselle o correspondente retraso, ao segundo  

considerarase como unha falta de asistencia sen xustificar.  

Tratarase de mandar ós alumnos ós vestiarios, como mínimo, 5 minutos antes de que soe o timbre para que dispoñan 

de tempo para asearse e mudarse. 

VESTIMENTA E ASPECTOS HIXIÉNICOS 

Dado que a materia ten fundamentos en sesións prácticas, é OBRIGATORIO traer roupa e zapatillas 

deportivas. Aqueles alumnos que non acudan a clase co material adecuado non poderán realizar a práctica, e terán 

unha falta de roupa.  

 

SESIÓNS 

Durante as sesións mostrarase unha actitude positiva, respecto aos compañeiros e profesores así como un 

adecuado coidado do material, tanto no seu uso como traslado, e instalación. As sesións prácticas terán a seguinte 

estrutura: 

o Tempo inicial de carácter informativo. 
o Tempo central, normalmente cun período variable para o quecemento e outro período para a actividade 

principal. 
o Tempo final, entre 5 e 10 minutos para recollida de material, anotación de datos interesantes, 

avaliación do realizado... 
 

 

 

 

 



 

ASISTENCIA 

A asistencia é obrigatoria, polo que as faltas sen xustificar terán a seguinte sanción: 

o Primeira: 0.5 puntos menos da nota final nesa avaliación. 

o Segunda: 1 punto menos da nota final nesa avaliación. 
o Terceira: suspenso na avaliación. 

 Faltas xustificadas: será necesario presentar (non entregar) o xustificante ao profesor de Educación 

Física no prazo máximo dunha semana tras a falta, senón considerarase como non xustificada. 

 

EXENCIÓNS (TOTAIS E TEMPORAIS) 

Exención total: por motivos médicos a lexislación establece que estes alumnos deben estar exentos da 

práctica, polo tanto deben asistir a clase normalmente e participar naqueles contidos que sexan adecuados para 

eles. Ademais deberán presentar un certificado médico que avalíe a súa problemática para realizar adaptación 

curricular se é o caso. 

Exención temporal: serán aqueles alumnos que durante un certo período de tempo non poidan realizar a 

práctica por motivos médicos (xustificados). Estes alumnos deberán asistir a clase e realizar traballos paralelos 

a determinar segundo o caso, e os contidos procedimentais valoraranse a través deles. 

Para alumnos con NEE o que no realicen la práctica durante un periodo prolongado se exigirá la realización 

de un trabajo por escrito propuesto por el profesor, o por el alumno, siempre autorizado por el profesor, y 

relacionado con los contenidos tratados en la Unidad Didáctica. Para el cálculo de la calificación final se asignará 

proporcionalmente la puntuación correspondiente a la parte procedimental entre la conceptual y la actitudinal. 

 

 

2.Contribución da Educación Física ao desenvolvemento das competencias clave.  

A Educación Física é unha materia que ten como obxectivo principal o desenvolvemento da competencia motora do 

alumnado, sendo a única materia do currículo que aborda esta parte fundamental do individuo polo que a importancia 

é clave. 

A competencia motriz, non está recollida como unha das competencias clave dentro do currículo, pero é 

fundamental para o desenvolvemento do resto sobre todo as competencias sociais e cívicas, de aprender a 

aprender, de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da competencia 

matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e, en menor medida, da de comunicación lingüística 

e da competencia dixital.  

O traballo dos distintos bloques de contidos durante as etapas de secundaria e bacharelato contribúen de forma 

clara ao desenvolvemento de todas as competencias clave antes citadas. A actividades físicas tanto individuais 

como colectivas así como el traballo de condición física y actividades de expresión. 

Facilitan o desenvolvemento de competencias sociais e cívicas en todas as situacións nas que os alumnos teñen que 

participar en competicións, actividades en grupo ou xogos que poñen en valor todos actitudes de respecto, 

compañeirismo, aceptación das regras, empatía 

A competencia de Aprender a Aprender será potenciada dende a metodoloxía que utilizamos na materia xa que o 

aprendizaxe da actividade física e o deporte sitúa ao alumnado ante multitude de situacións de aprendizaxe guiado 

ou resolución de problemas.  

Para o desenvolvemento da competencia de iniciativa e espírito emprendedor o deporte e actividade física dan ao 

alumnado moitas oportunidades de posta en práctica real ao longo do curso, a organización de campionatos, eventos 

deportivos puntuais, sesións de actividades nos recreos… nos que os protagonistas son os propios alumnos fomentan 

esta competencia.  

A competencia de conciencia e expresións culturais está presente nas manifestacións deportivas e artísticas de 

forma expresa, na educación física a interacción multicultural é diferente que no resto das materias que compoñen 



o currículo, o alumnado ten que expresarse co corpo e relacionarse mediante o movemento. Fomentamos na materia 

que coñezan as expresións culturais cércanas e as alleas así como que tomen conciencia do valor das diferenzas.  

A competencias básicas de ciencia e tecnoloxía poderán ser desenvolvidas a través do coñecemento do corpo e a 

súa evolución motriz, así como mediante o traballo de coñecemento dos materiais e implementos tecnolóxicos 

utilizados na actividade física y deportiva.  

O resto das competencias poderán ser desenvolvidas de forma menos importante, a competencia matemática, 

lingüistica e dixital poderán ser tratadas mediante os contidos de base conceptual.  

Como conclusión determinar que todos os estándares de aprendizaxe que propoñemos na nosa programación 

tentarán comprobar que os alumnos foron quen  desenvolver ao máximo as competencias a través da actividade 

física, deportiva e artística.  

 

3. Concreción dos obxectivos.  

Partindo dos obxectivos da educación secundaria , concretamos aqueles obxectivos da materia de EDUCACIÓN 

FÍSICA partindo dos establecidos no Decreto.  

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  

b) homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

Participar nas actividades físicas e deportivas respectando aos demais, practicando a tolerancia, 

solidariedade e cooperación entre as persoas, así como aplicar a igualdade de trato e os valores 

democráticos.  

c) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,como condición 

necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

Consolidar os hábitos de disciplina e traballo organizado e metódico para o desenvolvemento das 

capacidades físicas, así como desenvolver hábitos de esforzo individual e colectivo no aprendizaxe de 

habilidades motrices e artísticas.   

d) 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  

e) social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller. 

Respectar o nivel individual tanto deportivo como de capacidade física ou artística independentemente do 

sexo ou calquera condición persoal o social do alumnado. Eliminar os estereotipos que na actividade física 

favorecen la discriminación entre homes e mulleres.  

f) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 

demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, 

e resolver pacificamente os conflitos. 

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

conflitos e comportamentos non axeitados.  

g) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos 

con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación. 

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

resultados de forma oral e escrita.   

h) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,así como coñecer 

e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia 

Comprender como o saber científico índice na actividade física e deportiva así como no mantemento da 

saúde sendo capaz de reflectilo na planificación de actividades individuais ou colectivas.  



i) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 

iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

Programar e desenvolver  actividades físicas, deportivas ou artísticas para desenvolver de forma puntual 

ou durante certos períodos de tempo (recreos, semana deportiva) de forma  individual ou grupal.  

j) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos 

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

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

galega como en castelán. 

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

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

materia.  

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. 

Coñecer, valorar e respectar aqueles aspectos relativos a cultura deportiva propios da nosa comunidade, 

tomando conciencia daqueles deportistas e persoas relacionadas co deporte que realizan achegas 

importantes á cultura galega, española e internacional.  

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 todos os mecanismos de funcionamento do corpo en movemento e valorar os beneficios que a 

práctica de actividade física habitual proporcionan en la mellora da saúde, así como esta práctica favorece  

o desenvolvemento persoal e social. Identificar y respectar as diferenzas individuais e valorar os hábitos 

de coidado e saúde corporal incorporándoos á forma de vida adulta.   

             i)Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións  artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

Utilizar o corpo como medio de expresión artística utilizando á música e a danza para desenvolver 

actividades artísticas.  

n)  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  

o) dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

Coñecer os deportes e xogos tradicionais e populares de Galicia valorando o valor cultural e histórico que 

teñen no desenvolvemento da nosa sociedade.  

p) 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 

q)  

r)  

s)  plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 

lusófona. 

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

 

 

 

 



 4. Temporalización e descrición das Unidades Didácticas , obxectivos, contidos , estándares de aprendizaxe  

e criterios de avaliación e cualificación. 

2ºcurso de E.S.O.  

 Descripción das Unidades Didácticas: Obxectivos, Contidos, Estándares de aprendizaxe e procedementos 

de avaliación e cualificación.  

1º AVALIACION.  
 

UD 1 Condición Fisica  2º 

OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

1. Coñecer as fases dunha sesión de educación física: Activación, principal e recuperación e a súa importancia 

como hábito saudable na práctica de actividade física.  

2. Practicar fases de activación e recuperación adecuadas ás actividades a realizar posteriormente. 

3. Comprender o papel das actividades fisico-deportivas como fenómeno social e cultural. 

4. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora 

5. Actuar de forma coherente na prevención de riscos nas actividades fisico-deportivas, así como iniciarse no 

protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios.  

6. Coñecer os conceptos de condición física e as capacidades físicas básicas relacionadas coa saúde: resistencia 

forza e flexibilidade. 

7. Coñecer os efectos dos exercicios de resistencia sobre o organismo e ser capaz de relacionalos coa súa saúde. 

8. Coñecer os diferentes tipos de forza , os seus factores esenciais e o seu adestramento persoal básico. 

9. Coñecer os diferentes tipos de flexibilidade, os seus factores esenciais e o seu adestramento persoal básico. 

10. Practicar os métodos de desenvolvementos básicos das capacidades físicas de resistencia forza e flexibilidade 

como forma de conseguir a mellora. 

11. Utilizar os test de valoración de la resistencia,  forza e flexibilidade identificando a capacidade de mellora 

individual.  

12. Identificar os principios básicos dunha alimentación saudable 

13. Valorar a influencia sobre a saúde de certos hábitos sociais (tabaquismo, alcohol). 

14. Aplicar as actividades cotiás os principios básicos da ergonomía e hixiene postural.  

 

CONTIDOS. 

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

saudable na práctica da actividade física. 

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

principais da sesión. 

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

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

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

6. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas.  

7. Protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios.  

8. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e seleccionar información relacionada coa 

actividade física e a saúde 

9 Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas incidindo principalmente nas 

relacionadas coa saúde (resistencia, forza xeral e flexibilidade)  



10 Introdución aos principios sobre unha alimentación saudable. 

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

flexibilidade dende un enfoque saudable. 

12 Identificación da frecuencia cardíaca de traballo. 

13 Avaliación da condición física saudable mediante a aplicación dunha batería de test, interpretación do nivel 

de condición física individual.  

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

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

cotiá.. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

2. Realizar tarefas propias dunha fase de activación e de recuperación adecuadas á actividade posterior.  

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

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

preventivas e de seguridade segundo o caso.  

5. Recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da actividade física para a mellora da súa 

saúde. 

6. Desenvolver e incrementar as capacidades físicas básicas de resistencia, forza xeral e flexibilidade dende 

a perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha 

actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

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

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

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

realizados 

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

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

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

6. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 

da condición física 

7. Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas de resistencia, 

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

8. Iniciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades de resistencia, flexibilidade 

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

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

acadado. 

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

posibilidades. 

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

de lesións. 

12. Utiliza as TIC para desenvolver os contidos conceptuais da unidade didáctica así como para presentar e 

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

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

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

unidade didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as 



actitudes e nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de 

cada alumno na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai 

adquirindo durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

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

didáctica. Traballos individuais ou grupais referidos a ditos contidos. 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

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

aprendizaxe procedimental da unidade didáctica. Serán os seguintes:  

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

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

nunha táboa e utilizando as TICs terá que comprobar o seu nivel con respecto á media así como a súa  

b) evolución ó largo da unidade didáctica. Valorarase a mellora nos seus valores así como a 

interpretación que o alumno/a realice dos seus resultados.  

Protocolo dos test: 

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

Flexibilidade do membro inferior:Descalzo sentar coas costas apoiadas na columna e as plantas dos pes 

apoiadas no banco. Estender os brazos e colocar o cero debaixo das puntas dos dedos. Desprazar os dedos  

mais lonxe posible sen flexionar as pernas, e aguantar tres segundos aposición máxima. Anotar os centímetros os 

que se chegou. 

Forza Abdominais en 30´´: Flexión de tronco adiante cas mans ao ras do chan e arrastralas 10 cm. mais 

adiante onde haberá unha marca a ámbolos dos lados para volver a posición de partida. Anotar o número de 

repeticións en 30 ´´ 

. Fondos en 30´´. 

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

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

 

 

 

UD2 Actividades Ximnásticas 2º  

Só traballo individual… 
 

OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

  

1 Ser capaz de respectar e identificar os papeis e estereotipos nas actividades artístico-expresivas como 

fenómeno social e cultural 

 

2  Experimentar actividades artístico-expresivas utilizando técnicas básicas de expresión corporal 

combinando espazo, tempo e intensidade.  

 

3 Aceptar do propio nivel de execución e o dos demais compañeiros, e disposición positiva cara á súa 

mellora. 

4 

. Actividades artístico-expresivas nas que se utilizan técnicas de expresión corporal combinando espazo, 

tempo e intensidade.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

5 Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica.6.

 Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

7. Adecuar as habilidades motoras a aspectos de espazo, tempo e intensidade.  

 



ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

9 Colaborar nas actividades grupais respectando as achegas dos demais a asumindo as responsabilidades 

para a consecución dos obxectivos.  

10 Utilizar as técnicas corporais básicas para realizar as actividades, combinando espazo, tempo e 

intensidade.  

11 Por en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a una destreza concreta.  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada 

 alumnona sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai 

adquirindo durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

 Coñecer elementos de execución das distintas destrezas expostas nas sesións. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

Realización individual das mínimas destrezas coordinativas, de equilibrio, e uso do corpo expostas nas sesións. 

 

 

2 AVALIACION.  
 

UD3 Voleibol  2º  

Preferiblemente traballo individual. 
 

OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

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

actividade física, adecuándoa as necesidades concretas.  

2. Coñecer as posibilidades que ten o voleibol como deporte recreativo e lúdico (minivolei, volei praia), 

ademais de competitivo (Ligas nacionais e intencionais, titulacións necesarias para adestradores, posibilidades 

profesionais) 

3. Coñecer os regulamentos do voleibol e as súas variantes, e aplicalos en situacións reais arbitrando ou 

dirixindo aos compañeiros 

4. Aplicar e executar diferentes xestos técnicos do voleibol en diversas situacións de xogo utilizando as 

intencións tácticas para conseguir os obxectivos do xogo. 

5. Realizar con certo nivel de eficacia (segundo o nivel inicial) situacións de xogo real, aceptando o nivel de 

destreza individual e colectivo.  

 

CONTIDOS. 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

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

2. Posibilidades del voleibol como deporte competitivo, recreativo e lúdico. Variantes: minivoleibol, volei-

playa. Saídas profesionais e competición federada en España. 

3. Material e equipamento necesario para a práctica do voleibol nas súas diferentes expresións. Utilización 

adecuada destes.  

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1. Regulamento de voleibol e as súas variantes, marcador e actuación como árbitro.  

2. Aspectos técnicos del voleibol: saque, golpeos, remate, bloqueo y aspectos tácticos: disposicións 

defensivas, rotacións, líbero. Utilización de forma adecuada segundo las circunstancias do xogo.  

3. Historia e orixes do voleibol. Regulamento básico: instalacións, material, regras básicas, tipos de 

competición e modalidades (praia, minivoleibol, voleibol). 

4. Autoavaliación de aspectos técnicos e tácticos do voleibol e creación de progresións adecuadas para o 

seu aprendizaxe.  



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 

2. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

3. Resolver situacións motoras de oposición-colaboración en situacións competitivas para conseguir os 

obxectivos do xogo. 

4. Aplicar con solvencia fundamentos tácticos do voleibol e as súas variantes en situacións de xogo 

competitivo, asumindo os roles correspondentes a cada posto ou situación.  

5. Aplicar correctamente el regulamento nunha situación real de xogo, tendo que asumir o rol de árbitro. 

6. Coñecer os orixes, historia e regulamento básico do voleibol.   

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

deportividade tanto no papel de participante coma no de espectador/a. 

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

3. Executa correctamente as habilidades motrices do voleibol (posicións básicas, toque de dedos e man 

baixa, saque, bloqueo) con intención táctica e desempeñar correctamente as funcións específicas de cada forma 

de ataque ou defensa deseñado previamente.   

4. Realiza o seguimento e arbitraxe dun xogo competitivo de voleibol ou os seus xogos adaptados, aplicando 

correctamente o regulamento.  

5. Identifica as orixes, historia e regulamento básico do voleibol así como as súas variantes e valoralo como 

unha actividade físico-deportiva a utilizar nos períodos de lecer.  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno  

na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

 Realización dun cuestionario tipo test no que o alumno amose que identifica orixes, historia e 

regulamento básico do voleibol así como das variantes existentes. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

 Realización dun xogo competitivo no que os alumnos teñan que demostrar a utilización adecuada das 

habilidades técnico- tácticas de xogo en función dos estímulos e das estratexias previas elaboradas por eles 

mesmos (recollido nunha plantilla de observación). 

 Arbitraxe dun partido dos compañeiros, amosando dominio e control do regulamento así como das 

situacións do xogo. Valorarase polo profesor a disposición, coñecementos e control das situacións.  

 

 

UD4 Balonmano  2º  

Preferiblemente traballo individual e pequenos grupos mantendo 

distancias.  
  

OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

1. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade 

física, adecuándoa as necesidades concretas.  

2. Comprender e identificar o papel do balonmán como deporte colectivo dentro da cultura deportiva. 

3. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora. 

4. Coñecer o balonmán como deporte e respectar as súas normas.  



5. Aplicar e executar diferentes xestos técnicos do balonmán en diversas situacións de xogo.  

6. Realizar con certo nivel de eficacia (segundo o nivel inicial) situacións de xogo facilitado.  

7. Coñecer as posibilidades recreativas, de competición e educativas do balonmán.  

CONTIDOS. 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

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

2. Aceptar do propio nivel de execución e o dos demais compañeiros, e disposición positiva cara á súa mellora. 

3. Respecto e aceptación das regras do balonmán.  

4. Comprender e identificar o balonmán como deporte colectivo dentro da cultura deportiva.  

 

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1. Reseña histórica e orixes do balonmán. Regulamento básico.  

2. Estrutura táctica básica: roles dos xogadores, formas básicas de xogo defensivo e ofensivo, o 

porteiro.  

3. Elementos técnicos do balonmán: posicións básicas, desprazamento (bote e ciclo de pasos, pase 

(clásico, pronación, en salto) , lanzamento a portería (apoio, en suspensión, en salto), defensa, porteiro.  

4. Aspectos técnicos e tácticos do balonmán aplicados a situacións de xogo facilitadas (espazo e 

numero de xogadores): 3x3, 2x2.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 

2. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

3. Aplicar con solvencia fundamentos tácticos básicos  do balonmán en situacións de xogos facilitados. 

5. Mellorar a execución das habilidades motrices do balonmán: posicións básicas, desprazamento 

(bote e ciclo de pasos, pase (clásico, pronación, en salto) , lanzamento a portería (apoio, en suspensión, en salto), 

defensa, porteiro.  

4. Coñecer os orixes, historia e regulamento básico do balonmán.   

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

2. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante coma no de espectador/a 

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

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

colectivos, evitando riscos.  

6. Executa correctamente as habilidades motrices do balonmán: posicións básicas, desprazamento 

(bote e ciclo de pasos, pase (clásico, pronación, en salto) , lanzamento a portería (apoio, en suspensión, en salto), 

defensa, porteiro.  

5. Aplica en situacións de xogo facilitado (3x3,2x2) os fundamentos tácticos básicos do balonmán: 

área porteiro, espazo, marcaxe, desmarque.  

6. Identifica as orixes, historia e regulamento básico do balonmán.  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  



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

unidade didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as 

actitudes e nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de  

cada alumno na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que 

vai adquirindo durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na 

U.D. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

 Realización dun cuestionario tipo test no que o alumno amose que identifica as orixes, historia e 

regulamento básico do balonmán.   

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

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

aprendizaxe procedimental da unidade didáctica. Serán os seguintes:  

 Realización dun xogo facilitado (diminución do número de participantes) no que os alumnos teñan que 

demostrar a adquisición das habilidades tácticas de xogo vistas na UD (recollido nunha plantilla de observación).  

 Realización dun circuíto de habilidades motrices básicas do balonmán como desprazamentos, pase, 

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

 

UD5 Actividade Expresivas e Xogos tradicionais  2º  

Preferiblemente traballo individual e pequenos grupos . 
 

OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

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

actividade física, adecuándoa as necesidades concretas.  

2. Ser capaz de respectar e identificar os papeis e estereotipos nas actividades artístico-expresivas como 

fenómeno social e cultural 

3. Aceptación do propio nivel de execución e das demais persoas nas actividades propostas 

4. Experimentar actividades artístico-expresivas utilizando técnicas de expresión corporal, danza ou 

actividades ximnásticas. 

5. Ser creativo e realizar improvisacións nas actividades artístico-expresivas de xeito individual e colectivo 

6. Superar os sentimentos de inhibición cara a expresar sentimentos e emocións a través do corpo.  

CONTIDOS. 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

1. Aceptar do propio nivel de execución e o dos demais compañeiros, e disposición positiva cara á súa 

mellora. 

2. Superación nda inhibición persoal que xera as actividades expresivas.  

3. Factores de control de riscos e seguridade na realización de actividades ximnásticas e de acrosport.  

BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

9. Crear e representar unha composición corporal colectiva con orixinalidade e expresividade utilizando as 

técnicas máis apropiadas de entre las vistas nas anteriores etapas educativas (danza, actividades con música, 

acorsport, actividades ximnásticas e de expresión).  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica e 

a participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

2. Crear e representar unha composición colectiva utilizando as técnicas máis apropiadas de entre las vistas 

nas anteriores etapas educativas  valorando a súa orixinalidade e creatividade.  Demostrar actitudes de 

deshinibición ante as actividades de expresión propostas 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 

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

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



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

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

para a consecución dos obxectivos.  

5. Utilizando a danza, as actividades físicas con música, o acrosort, as actividades ximnásticas ou outras 

actividades de expresión (mimo, teatro,…), crear unha composición grupal na que se valorará a execución 

correcta, a interacción entre os membros do grupo e a orixinalidade e expresividade de todos os compoñentes.  

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno  

na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

Ademais terá que demostrar actitudes de deshinibición ante os contidos da UD sendo capaz de realizar as 

actividades diante dos compañeiros con soltura.  

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

 Demostrar capacidade para plasmar o proxecto de composición nun traballo colectivo a entregar ao 

profesor antes da realización da mesma, se terá que contemplar a duración, material e espazo necesario así como 

o título. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

Realizar adecuadamente e demostrando traballo e coñecemento unha composición en grupo utilizando a danza, as 

actividades físicas con música, o acrosort, as actividades ximnásticas ou outras actividades de expresión (mimo, 

teatro,…). 

 

 

3 AVALIACION.  
 

UD6  Baloncesto 2º  

Preferiblemente traballo individual e pequenos grupos . 
 

OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

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

actividade física, adecuándoa as necesidades concretas.  

12. Comprender o papel das actividades fisico-deportivas como fenómeno social e cultural. 

13. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora. 

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

15. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas.  

16. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo común en todos os deportes colectivos: uso 

das pistas, colocación correcta de canastras, redes, porterías.  

17. Execución con certa solvencia de habilidades motrices vinculadas ás accións deportivas comúns aos 

deportes colectivos. 

18. Coñecer os fundamentos básicos dos deportes colectivos así como os aspectos tácticos básicos 

presentes en todos eles.  

19. Realizar con certo nivel de eficacia (segundo o nivel inicial) situacións de xogo felicitada. 

20. Identificar a simboloxía internacional dos deportes colectivos.  

CONTIDOS. 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

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

6. Aceptar do propio nivel de execución e o dos demais compañeiros, e disposición positiva cara á súa 

mellora. 

7. Respecto e aceptación das regras do deporte, xogo e actividades realizadas. 



8. Controlar situacións de risco durante a participación nas actividades deportivas colectivas, tanto na 

instalación como na colocación segura do equipamento (canastras, redes, porterías)  

BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

4. Habilidades motrices vinculadas ás accións deportivas comúns aos deportes colectivos: pase, lanzamento, 

marcaxe, golpeo, desmarque.  

5. Elementos tácticos comúns a todos os deportes colectivos: espazo (zonas prohibidas, zonas preferentes, 

zonas restrinxidas), compañeiro e adversario (colaboración, oposición), móbil e meta.  

6. Simboloxía común dos deportes colectivos.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

6. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 

7. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

8. Aplicar con solvencia fundamentos tácticos básicos en situacións de xogos facilitados. 

9. Mellorar a execución das habilidades motrices comúns aos deportes colectivos: pase, lanzamento, 

marcaxe, desmarque, golpeo.  

10. Coñecer a simboloxía básica común dos deportes colectivas.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

9. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante coma no de espectador/a 

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

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

colectivos, evitando riscos.  

12. Mellora a execución das habilidades motrices comúns aos deportes colectivos: pase, lanzamento, 

marcaxe, desmarque, golpeo, tendo en conta o nivel inicial amosado.  

13. Aplica en situacións de xogo facilitado os fundamentos tácticos básicos dos deportes colectivos: 

marcaxe, desmarque, colaboración, oposición, espazo.  

14. Identifica de forma correcta a simboloxía deportiva dos deportes colectivos en distintos exemplos 

expostos nas sesións.  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno  

na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

 Recoñecer e identificar diferentes actividades dende una plantilla escrita cos símbolos dos deportes 

colectivos.  

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

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

procedimental da unidade didáctica. Serán os seguintes:  

 Realización dun xogo facilitado (diminución do número de participantes) no que os alumnos teñan que 

demostrar a adquisición das habilidades tácticas de xogo vistas na UD (recollido nunha plantilla de observación).  

 Realización dun circuíto de habilidades motrices básicas como pase, lanzamento, golpeo, no que o alumno 

demostre unha melloría respecto ao seu nivel inicial. 

 

 

UD7 Bádminton  2º  

Traballo individual e parellas.   
 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Situar ao bádminton dentro da clasificación dos deportes e comprendelo como fenómeno social e 

cultural.  

2. Coñecer o regulamento básico do bádminton así como a estrutura básica dunha competición.  



3. Identificar as distintas habilidades técnicas: tipos de golpeos, desprazamentos.  

4. Resolver situacións de xogo individual aplicando a técnica dos golpeos e desprazamentos segundo o nivel 

inicial. 

5. Coñecer as posibilidades de utilización do bádminton como actividade saudable e de ocio (atletismo 

popular). 

 

CONTIDOS 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

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

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

3. Respecto e aceptación das regras do deporte, xogo e actividades realizadas. 

4. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo. 

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1. Bádminton como deporte: Regulamento básico, modalidades, material e instalación.  

2. Utilización de exercicios de traballo das habilidades motoras básicas requiridas nas técnicas de golpeo, 

desprazamento do bádminton. 

3. Xestos técnicos de golpeo  
● Golpeos: Clear, lob, drive, deixada alta e baixa. 
● Saque: corto, largo. 

4. Xogo individual de 1x1, fundamentos técnicos e intencións tácticas básicas.   

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 

2. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

3. Resolver situacións motoras individuais sinxelas nunha situación de partido individual aplicando os 

fundamentos técnicos e as habilidades específicas do bádminton, así como o seu regulamento.    

4. Mellorar a execución dos aspectos técnicos individuais segundo o nivel inicial e aceptando o nivel 

alcanzado. 

5. Coñecer o regulamento do bádminton, así como o equipamento e instalación.  

6. Aprender a utilizar de forma segura o material propio da especialidade de bádminton.   

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

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

segura e adecuada 

3. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante coma no de espectador/a, colaborando 

cos compañeiros e respectando as achegas das demais persoas.  

4. Analiza o papel que o bádminton ten na sociedade actual e valora positivamente as vantaxes que o pode 

ter sendo utilizado como deporte recreativo para a mellora da saúde e como medio de utilizar o tempo de ocio. 

5. Aplica as técnicas e habilidades aprendidas as situacións do xogo.  

6. Describe e avalía a realización dos movementos tanto dos propios coma dos compañeiros. 

7. Mellora o seu nivel de execución respecto ao nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, 

autoesixencia e superación.  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS 

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno  

na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

Proba oral na que o alumno terá que identificar in-situ o campo de bádminton e explicar as habilidades 

aprendidas e a súa progresión de aprendizaxe.  

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

 Mediante unha folla de observación das habilidades motoras aprendidas nun xogo 1x1 aplicando o 

regulamento e partindo do nivel inicial do alumno/a. 



 

 

UD8 Act. Natureza ,  Orientación, Btt. Escalada. 2º 

Preferiblemente traballo individual e pequenos grupos mantendo 

distancias.  

 
 

OBXECTOS DIDÁCTICOS 

1. Coñecer as posibilidades que ofrecen as actividades naturais como actividade física saudable.  

2. Coñecer o deporte da Orientación nas súas vertentes recreativa, competitiva e preventiva.  

3. Aprender os hábitos de seguridade e prevención de riscos na utilización dunha instalación  natural  

4. Identificar os elementos básicos dos estilos de orientación.  

5. Traballar o desprazamento no medio natural partindo do nivel inicial de cada alumno.  

6. Coñecer as posibilidades de utilización da orientación como actividade saudable e de ocio (atletismo 

popular). 

CONTIDOS 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

1. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria. 

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

3. Recoñecementos dos riscos que ofrecen as actividades naturais e coñecementos das normas básicas de 

utilización da instalación.  

4. Utilización da orientación como medio para o desenvolvemento da condición física saudable. 

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

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1. A orientación como deporte, as súas posibilidades como deporte competitivo, recreativo e preventivo.  

2. Os estilos de orientación. As súas técnicas básicas.  

3. A orientación como medio saudable de mellora da condición física, parámetros para o seu 

desenvolvemento (adestramento)  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada para as actividades .  

2. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

3. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades 

específicas dos distintos estilos de orientación partindo do nivel individual inicial.  

4. Mellorar a execución dos aspectos técnicos individuais aceptando o nivel alcanzado nas actividades 

deseñadas. 

5. A orientación competitiva: Regulamento básico dunha competición.  

6. As actividades naturais como deporte recreativo  e de mellora da condición física, parámetros básicos 

para o seu desenvolvemento: o traballo en series.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

2. Coñece e respectar  as normas de uso e prevención da instalación.  

3. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante coma no de espectador/a, sobre todo 

ante as características especiais que a actividade presenta de indumentaria.   

4. Identifica a estrutura dunha competición de orientación comprendendo o seu regulamento básico e 

desenvolvemento.  

5. Analiza o papel que as actividades naturais aportan para o desenvolvemento da condición física saudable 

e para ocupar o tempo de ocio. Coñecer os parámetros básicos para o seu desenvolvemento. 

6. Mellora a execución dos aspectos técnicos individuais aceptando o nivel alcanzado nos estilos de 

orientación  

7. Describe de forma sinxela os movementos implicados en cada un dos xestos técnicos aprendidos .  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS 

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 



nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno 

na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

Verbalización das técnicas básicas dun dos estilos de orientacion mediante exposición ante o profesor tras a súa 

realización.  

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

 Mediante unha folla de observación das habilidades motoras aprendidas e a valoración da explicación que 

o alumno/a faga dos movementos realizados na súa execución. 

 

 

 

4º  curso de E.S.O.  

 Descrición das Unidades Didácticas: Obxectivos, Contidos, Estándares de aprendizaxe e procedementos 

de avaliación e cualificación.  

1 AVALIACION.   
 

UD1 Condición Fisica  4ºESO  

Traballo individual. 

OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

15. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade 

física, adecuándoa as necesidades concretas.  

16. Coñecer as fases dunha sesión de educación física: Activación, principal e recuperación e a súa importancia 

como hábito saudable na práctica de actividade física.  

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

18. Practicar fases de activación e recuperación adecuadas ás actividades a realizar posteriormente. 

19. Comprender o papel das actividades fisico-deportivas como fenómeno social e cultural. 

20. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora 

21. Actuar de forma coherente na prevención de riscos nas actividades fisico-deportivas, así como iniciarse no 

protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios.  

22. Coñecer os conceptos de condición física e as capacidades físicas básicas relacionadas coa saúde: resistencia 

e flexibilidade. 

23. Coñecer os efectos dos exercicios de resistencia sobre o organismo e ser capaz de relacionalos coa súa saúde. 

24. Coñecer os diferentes tipos de flexibilidade, os seus factores esenciais e o seu adestramento persoal básico. 

25. Practicar os métodos de desenvolvementos básicos das capacidades físicas de resistencia e flexibilidade como 

forma de conseguir a mellora. 

26. Utilizar os test de valoración de la resistencia e flexibilidade identificando a capacidade de mellora individual.  

27. Identificar os principios básicos dunha alimentación saudable 

28. Valorar a influencia sobre a saúde de certos hábitos sociais (tabaquismo, alcohol). 

29. Aplicar as actividades cotiás os principios básicos da ergonomía e hixiene postural.  

 

CONTIDOS. 

9. Fases da sesión de educación física: Fases de activación, principal e recuperación, significado como hábito 

saudable na práctica da actividade física. 

10. Execución de xogos e exercicios apropiados á fase de activación e recuperación adecuadas ás actividades 

principais da sesión. 



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

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

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

14. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas.  

15. Protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios.  

16. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e seleccionar información relacionada coa 

actividade física e a saúde 

 

9 Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas incidindo principalmente nas relacionadas 

coa saúde (resistencia, forza xeral e flexibilidade)  

10 Introdución aos principios sobre unha alimentación saudable. 

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

flexibilidade dende un enfoque saudable. 

16 Identificación da frecuencia cardíaca de traballo. 

17 Avaliación da condición física saudable mediante a aplicación dunha batería de test, interpretación do nivel 

de condición física individual.  

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

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

cotiá.. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

8. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 

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

10. Realizar tarefas propias dunha fase de activación e de recuperación adecuadas á actividade posterior.  

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

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

preventivas e de seguridade segundo o caso.  

13. Recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da actividade física para a mellora da súa 

saúde. 

14. Desenvolver e incrementar as capacidades físicas básicas de resistencia, forza xeral e flexibilidade dende 

a perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha 

actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

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

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

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

realizados 

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

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

17. Describir e por en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e protección do seu 

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

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

19. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 

da condición física 

20. Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas de resistencia, 

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



21. Iniciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades de resistencia, flexibilidade 

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

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

acadado. 

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

posibilidades. 

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

de lesións. 

25. Utiliza as TIC para desenvolver os contidos conceptuais da unidade didáctica así como para presentar e 

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

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

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

unidade didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as 

actitudes e nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de  

cada alumno na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que 

vai adquirindo durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na 

U.D. 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

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

didáctica. Traballos individuais ou grupais referidos a ditos contidos. 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

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

aprendizaxe procedimental da unidade didáctica. Serán os seguintes:  

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

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

nunha táboa e utilizando as TICs terá que comprobar o seu nivel con respecto á media así como a súa  

evolución ó largo da unidade didáctica. Valorarase a mellora nos seus valores así como a interpretación que o 

alumno/a realice dos seus resultados.  

Protocolo dos test: 

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

Flexibilidade do membro inferior:Descalzo sentar coas costas apoiadas na columna e as plantas dos pes 

apoiadas no banco. Estender os brazos e colocar o cero debaixo das puntas dos dedos. Desprazar os dedos o  

 

 

mais lonxe posible sen flexionar as pernas, e aguantar tres segundos aposición máxima. Anotar os centímetros os 

que se chegou. 

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

haberá unha marca a ámbolos dos lados para volver a posición de partida. Anotar o número de repeticións en 30 

´´ 

Forza do tren superior. Fondos en 30´´. 

 

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

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

 

 

 



UD2 Actividades Ximnásticas 4º  ESO 

Só traballo individual… 
 

OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

  

1 Ser capaz de respectar e identificar os papeis e estereotipos nas actividades artístico-expresivas como 

fenómeno social e cultural 

 

2  Experimentar actividades artístico-expresivas utilizando técnicas básicas de expresión corporal 

combinando espazo, tempo e intensidade.  

 

3 Aceptar do propio nivel de execución e o dos demais compañeiros, e disposición positiva cara á súa 

mellora. 

4 

. Actividades artístico-expresivas nas que se utilizan técnicas de expresión corporal combinando espazo, 

tempo e intensidade.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

5 Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica.6.

 Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

7. Adecuar as habilidades motoras a aspectos de espazo, tempo e intensidade.  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

9 Colaborar nas actividades grupais respectando as achegas dos demais a asumindo as responsabilidades 

para a consecución dos obxectivos.  

10 Utilizar as técnicas corporais básicas para realizar as actividades, combinando espazo, tempo e 

intensidade.  

11 Por en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a una destreza concreta.  

 

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno 

 na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

 Coñecer elementos de execución das distintas destrezas expostas nas sesións. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

Realización individual das mínimas destrezas coordinativas, de equilibrio, e uso do corpo  expostas nas sesións. 

2 AVALIACION. 
 

UD3 Voleibol 4º ESO 

Preferiblemente traballo individual e pequenos grupos.  

 
 

OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

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

actividade física, adecuándoa as necesidades concretas.  



2. Coñecer as posibilidades que ten o voleibol como deporte recreativo e lúdico (minivolei, volei praia), 

ademais de competitivo (Ligas nacionais e intencionais, titulacións necesarias para adestradores, posibilidades 

profesionais) 

3. Coñecer os regulamentos do voleibol e as súas variantes,  e aplicalos en situacións reais arbitrando ou 

dirixindo aos compañeiros 

4. Aplicar e executar diferentes xestos técnicos do voleibol en diversas situacións de xogo utilizando as 

intencións tácticas para conseguir os obxectivos do xogo. 

5. Realizar con certo nivel de eficacia (segundo o nivel inicial) situacións de xogo real, aceptando o nivel de 

destreza individual e colectivo.  

 

CONTIDOS. 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

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

2. Posibilidades del voleibol como deporte competitivo, recreativo e lúdico. Variantes: minivoleibol, volei-

playa. Saídas profesionais e competición federada en España. 

3. Material e equipamento necesario para a práctica do voleibol nas súas diferentes expresións. Utilización 

adecuada destes.  

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1. Regulamento de voleibol e as súas variantes, marcador e  actuación como árbitro.  

2. Aspectos técnicos del voleibol: saque, golpeos, remate, bloqueo y aspectos tácticos: disposicións 

defensivas, rotacións, líbero. Utilización de forma adecuada segundo las circunstancias do xogo.  

3. Historia e orixes do voleibol. Regulamento básico: instalacións, material, regras básicas, tipos de 

competición e modalidades (praia, minivoleibol, voleibol) 

4. Autoavaliación de aspectos técnicos e tácticos do voleibol e creación de progresións adecuadas para o 

seu aprendizaxe.  

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 

2. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

3. Resolver situacións motoras de oposición-colaboración en situacións competitivas para conseguir os 

obxectivos do xogo. 

4. Aplicar con solvencia fundamentos tácticos do voleibol e as súas variantes en situacións de xogo 

competitivo, asumindo os roles correspondentes a cada posto ou situación.  

5. Aplicar correctamente el regulamento nunha situación real de xogo, tendo que asumir o rol de árbitro. 

6. Coñecer os orixes, historia e regulamento básico do voleibol.   

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

deportividade tanto no papel de participante coma no de espectador/a. 

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

3. Executa correctamente as habilidades motrices do voleibol (posicións básicas,  toque de dedos e man 

baixa, saque, bloqueo) con intención táctica e desempeñar correctamente as funcións específicas de cada forma 

de ataque ou defensa deseñado previamente.   

4. Realiza o seguimento e arbitraxe dun xogo competitivo de voleibol ou os seus xogos adaptados, aplicando 

correctamente o regulamento.  

5. Identifica as orixes, historia e regulamento básico do voleibol así como as súas variantes e valoralo como 

unha actividade físico-deportiva a utilizar nos períodos de lecer.  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno 



na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

 Realización dun cuestionario tipo test no que o alumno amose que identifica orixes, historia e 

regulamento básico do voleibol así como das variantes existentes. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

 Realización dun xogo competitivo no que os alumnos teñan que demostrar a utilización adecuada das 

habilidades técnico- tácticas de xogo en función dos estímulos e das estratexias previas elaboradas por eles 

mesmos (recollido nunha plantilla de observación). 

 Arbitraxe dun partido dos compañeiros, amosando dominio e control do regulamento así como das 

situacións do xogo. Valorarase polo profesor a disposición, coñecementos e control das situacións.  

 

 

UD4 Balonmano 4º  ESO 

Preferiblemente traballo individual e pequenos grupos.   
OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

8. Practicar asiduamente as normas de aseo persoal e uso adecuado da indumentaria na realización de actividade 

física, adecuándoa as necesidades concretas.  

9. Comprender e identificar o papel do balonmán como deporte colectivo dentro da cultura deportiva. 

10. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora. 

11. Coñecer o balonmán como deporte e respectar as súas normas.  

12. Aplicar e executar diferentes xestos técnicos do balonmán en diversas situacións de xogo.  

13. Realizar con certo nivel de eficacia (segundo o nivel inicial) situacións de xogo facilitado.  

14. Coñecer as posibilidades recreativas, de competición e educativas do balonmán.  

CONTIDOS. 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

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

6. Aceptar do propio nivel de execución e o dos demais compañeiros, e disposición positiva cara á súa mellora. 

7. Respecto e aceptación das regras do balonmán.  

8. Comprender e identificar o balonmán como deporte colectivo dentro da cultura deportiva.  

 

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

7. Reseña histórica e orixes do balonmán. Regulamento básico.  

8. Estrutura táctica básica: roles dos xogadores, formas básicas de xogo defensivo e ofensivo, o 

porteiro.  

9. Elementos técnicos do balonmán: posicións básicas, desprazamento (bote e ciclo de pasos, pase 

(clásico, pronación, en salto) , lanzamento a portería (apoio, en suspensión, en salto), defensa, porteiro.  

10. Aspectos técnicos e tácticos do balonmán aplicados a situacións de xogo facilitadas (espazo e 

numero de xogadores): 3x3, 2x2.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

5. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 

6. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

7. Aplicar con solvencia fundamentos tácticos básicos  do balonmán en situacións de xogos facilitados. 



11. Mellorar a execución das habilidades motrices do balonmán: posicións básicas, desprazamento 

(bote e ciclo de pasos, pase (clásico, pronación, en salto) , lanzamento a portería (apoio, en suspensión, en salto), 

defensa, porteiro.  

8. Coñecer os orixes, historia e regulamento básico do balonmán.   

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

8. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante coma no de espectador/a 

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

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

colectivos, evitando riscos.  

12. Executa correctamente as habilidades motrices do balonmán: posicións básicas, desprazamento 

(bote e ciclo de pasos, pase (clásico, pronación, en salto) , lanzamento a portería (apoio, en suspensión, en salto), 

defensa, porteiro.  

11. Aplica en situacións de xogo facilitado (3x3,2x2) os fundamentos tácticos básicos do balonmán: 

área porteiro, espazo, marcaxe, desmarque.  

12. Identifica as orixes, historia e regulamento básico do balonmán.  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

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

unidade didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as 

actitudes e nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de  

cada alumno na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que 

vai adquirindo durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na 

U.D. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

 Realización dun cuestionario tipo test no que o alumno amose que identifica as orixes, historia e 

regulamento básico do balonmán.   

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

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

aprendizaxe procedimental da unidade didáctica. Serán os seguintes:  

 Realización dun xogo facilitado (diminución do número de participantes) no que os alumnos teñan que 

demostrar a adquisición das habilidades tácticas de xogo vistas na UD (recollido nunha plantilla de observación).  

 Realización dun circuíto de habilidades motrices básicas do balonmán como desprazamentos, pase, 

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

 

UD5 Actividade Expresivas e Xogos tradicionais 4º ESO 

Preferiblemente traballo individual e pequenos grupos. 
 

OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

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

actividade física, adecuándoa as necesidades concretas.  



2. Ser capaz de respectar e identificar os papeis e estereotipos nas actividades artístico-expresivas como 

fenómeno social e cultural 

3. Aceptación do propio nivel de execución e das demais persoas nas actividades propostas 

4. Experimentar actividades artístico-expresivas utilizando técnicas de expresión corporal, danza ou 

actividades ximnásticas. 

5. Ser creativo e realizar improvisacións nas actividades artístico-expresivas de xeito individual e colectivo 

6. Superar os sentimentos de inhibición cara a expresar sentimentos e emocións a través do corpo.  

CONTIDOS. 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

1. Aceptar do propio nivel de execución e o dos demais compañeiros, e disposición positiva cara á súa 

mellora. 

2. Superación nda inhibición persoal que xera as actividades expresivas.  

3. Factores de control de riscos e seguridade na realización de actividades ximnásticas e de acrosport.  

BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

9. Crear e representar unha composición corporal colectiva con orixinalidade e expresividade utilizando as 

técnicas máis apropiadas de entre las vistas nas anteriores etapas educativas (danza, actividades con música, 

acorsport, actividades ximnásticas e de expresión).  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica e 

a participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

2. Crear e representar unha composición colectiva utilizando as técnicas máis apropiadas de entre las vistas 

nas anteriores etapas educativas  valorando a súa orixinalidade e creatividade.  Demostrar actitudes de 

deshinibición ante as actividades de expresión propostas 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 

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

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

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

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

para a consecución dos obxectivos.  

5. Utilizando a danza, as actividades físicas con música, o acrosort, as actividades ximnásticas ou outras 

actividades de expresión (mimo, teatro,…), crear unha composición grupal na que se valorará a execución 

correcta, a interacción entre os membros do grupo e a orixinalidade e expresividade de todos os compoñentes.  

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno  

na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

Ademais terá que demostrar actitudes de deshinibición ante os contidos da UD sendo capaz de realizar as 

actividades diante dos compañeiros con soltura.  

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

 Demostrar capacidade para plasmar o proxecto de composición nun traballo colectivo a entregar ao 

profesor antes da realización da mesma, se terá que contemplar a duración, material e espazo necesario así como 

o título. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

Realizar adecuadamente e demostrando traballo e coñecemento unha composición en grupo utilizando a danza, as 

actividades físicas con música, o acrosort, as actividades ximnásticas ou outras actividades de expresión (mimo, 

teatro,…). 

 

 



3 AVALIACION 
 

UD6 Baloncesto  4º ESO 

Preferiblemente traballo individual e pequenos grupos. 
     

 

OBXECTIVOS DIDACTICOS. 

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

actividade física, adecuándoa as necesidades concretas.  

12. Comprender o papel das actividades fisico-deportivas como fenómeno social e cultural. 

13. Aceptar o nivel de execución propio e o de outras persoas e ter actitude positiva e de mellora. 

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

15. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas.  

16. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo común en todos os deportes colectivos: uso 

das pistas, colocación correcta de canastras, redes, porterías.  

17. Execución con certa solvencia de habilidades motrices vinculadas ás accións deportivas comúns aos 

deportes colectivos. 

18. Coñecer os fundamentos básicos dos deportes colectivos así como os aspectos tácticos básicos 

presentes en todos eles.  

19. Realizar con certo nivel de eficacia (segundo o nivel inicial) situacións de xogo felicitada. 

20. Identificar a simboloxía internacional dos deportes colectivos.  

CONTIDOS. 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

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

6. Aceptar do propio nivel de execución e o dos demais compañeiros, e disposición positiva cara á súa 

mellora. 

7. Respecto e aceptación das regras do deporte, xogo e actividades realizadas. 

8. Controlar situacións de risco durante a participación nas actividades deportivas colectivas, tanto na 

instalación como na colocación segura do equipamento (canastras, redes, porterías)  

BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

4. Habilidades motrices vinculadas ás accións deportivas comúns aos deportes colectivos: pase, lanzamento, 

marcaxe, golpeo, desmarque.  

5. Elementos tácticos comúns a todos os deportes colectivos: espazo (zonas prohibidas, zonas preferentes, 

zonas restrinxidas), compañeiro e adversario (colaboración, oposición), móbil e meta.  

6. Simboloxía común dos deportes colectivos.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

6. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 

7. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

8. Aplicar con solvencia fundamentos tácticos básicos en situacións de xogos facilitados. 

9. Mellorar a execución das habilidades motrices comúns aos deportes colectivos: pase, lanzamento, 

marcaxe, desmarque, golpeo.  

10. Coñecer a simboloxía básica común dos deportes colectivas.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

9. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante coma no de espectador/a 

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

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

colectivos, evitando riscos.  

12. Mellora a execución das habilidades motrices comúns aos deportes colectivos: pase, lanzamento, 

marcaxe, desmarque, golpeo, tendo en conta o nivel inicial amosado.  

13. Aplica en situacións de xogo facilitado os fundamentos tácticos básicos dos deportes colectivos: 

marcaxe, desmarque, colaboración, oposición, espazo.  

14. Identifica de forma correcta a simboloxía deportiva dos deportes colectivos en distintos exemplos 

expostos nas sesións.  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 



 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS  

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno  

na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

 Recoñecer e identificar diferentes actividades dende una plantilla escrita cos símbolos dos deportes 

colectivos.  

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

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

procedimental da unidade didáctica. Serán os seguintes:  

 Realización dun xogo facilitado (diminución do número de participantes) no que os alumnos teñan que 

demostrar a adquisición das habilidades tácticas de xogo vistas na UD (recollido nunha plantilla de observación).  

 Realización dun circuíto de habilidades motrices básicas como pase, lanzamento, golpeo, no que o alumno 

demostre unha melloría respecto ao seu nivel inicial.  

 

UD7 Bádminton  4º ESO  

Preferiblemente traballo individual e pequenos grupos. 

 
 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Situar ao bádminton dentro da clasificación dos deportes e comprendelo como fenómeno social e 

cultural.  

2. Coñecer o regulamento básico do bádminton así como a estrutura básica dunha competición.  

3. Identificar as distintas habilidades técnicas: tipos de golpeos, desprazamentos.  

4. Resolver situacións de xogo individual aplicando a técnica dos golpeos e desprazamentos segundo o nivel 

inicial. 

5. Coñecer as posibilidades de utilización do bádminton como actividade saudable e de ocio (atletismo 

popular). 

 

CONTIDOS 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

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

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

3. Respecto e aceptación das regras do deporte, xogo e actividades realizadas. 

4. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo. 

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1. Bádminton como deporte: Regulamento básico, modalidades, material e instalación.  

2. Utilización de exercicios de traballo das habilidades motoras básicas requiridas nas técnicas de golpeo, 

desprazamento do bádminton. 

3. Xestos técnicos de golpeo  
● Golpeos: Clear, lob, drive, deixada alta e baixa. 
● Saque: corto, largo. 

4. Xogo individual de 1x1, fundamentos técnicos e intencións tácticas básicas.   

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada a cada situación de práctica. 

2. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

3. Resolver situacións motoras individuais sinxelas nunha situación de partido individual aplicando os 

fundamentos técnicos e as habilidades específicas do bádminton, así como o seu regulamento.    

4. Mellorar a execución dos aspectos técnicos individuais segundo o nivel inicial e aceptando o nivel 

alcanzado. 



5. Coñecer o regulamento do bádminton, así como o equipamento e instalación.  

6. Aprender a utilizar de forma segura o material propio da especialidade de bádminton.   

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

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

segura e adecuada 

3. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante coma no de espectador/a, colaborando 

cos compañeiros e respectando as achegas das demais persoas.  

4. Analiza o papel que o bádminton ten na sociedade actual e valora positivamente as vantaxes que o pode 

ter sendo utilizado como deporte recreativo para a mellora da saúde e como medio de utilizar o tempo de ocio. 

5. Aplica as técnicas e habilidades aprendidas as situacións do xogo.  

6. Describe e avalía a realización dos movementos tanto dos propios coma dos compañeiros. 

7. Mellora o seu nivel de execución respecto ao nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, 

autoesixencia e superación.  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS 

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno  

na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

Proba oral na que o alumno terá que identificar in-situ o campo de bádminton e explicar as habilidades 

aprendidas e a súa progresión de aprendizaxe.  

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

 Mediante unha folla de observación das habilidades motoras aprendidas nun xogo 1x1 aplicando o 

regulamento e partindo do nivel inicial do alumno/a. 

 

UD8 Act. Natureza ,  Orientación, Btt. Escalada. 4º ESO 

Preferiblemente traballo individual e pequenos grupos. 
 

OBXECTOS DIDÁCTICOS 

1. Coñecer as posibilidades que ofrecen as actividades naturais como actividade física saudable.  

2. Coñecer o deporte da Orientación nas súas vertentes recreativa, competitiva e preventiva.  

3. Aprender os hábitos de seguridade e prevención de riscos na utilización dunha instalación  natural  

4. Identificar os elementos básicos dos estilos de orientación.  

5. Traballar o desprazamento no medio natural partindo do nivel inicial de cada alumno.  

6. Coñecer as posibilidades de utilización da orientación como actividade saudable e de ocio (atletismo 

popular). 

CONTIDOS 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMUNS 

1. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria. 

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

3. Recoñecementos dos riscos que ofrecen as actividades naturais e coñecementos das normas básicas de 

utilización da instalación.  

4. Utilización da orientación como medio para o desenvolvemento da condición física saudable. 

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

BLOQUE 4: OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1. A orientación como deporte, as súas posibilidades como deporte competitivo, recreativo e preventivo.  

2. Os estilos de orientación. As súas técnicas básicas.  

3. A orientación como medio saudable de mellora da condición física, parámetros para o seu 

desenvolvemento (adestramento)  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria adecuada para as actividades .  



2. Participación e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade didáctica. 

3. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades 

específicas dos distintos estilos de orientación partindo do nivel individual inicial.  

4. Mellorar a execución dos aspectos técnicos individuais aceptando o nivel alcanzado nas actividades 

deseñadas. 

5. A orientación competitiva: Regulamento básico dunha competición.  

6. As actividades naturais como deporte recreativo  e de mellora da condición física, parámetros básicos 

para o seu desenvolvemento: o traballo en series.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

2. Coñece e respectar  as normas de uso e prevención da instalación.  

3. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante coma no de espectador/a, sobre todo 

ante as características especiais que a actividade presenta de indumentaria.   

4. Identifica a estrutura dunha competición de orientación comprendendo o seu regulamento básico e 

desenvolvemento.  

5. Analiza o papel que as actividades naturais aportan para o desenvolvemento da condición física saudable 

e para ocupar o tempo de ocio. Coñecer os parámetros básicos para o seu desenvolvemento. 

6. Mellora a execución dos aspectos técnicos individuais aceptando o nivel alcanzado nos estilos de 

orientación  

7. Describe de forma sinxela os movementos implicados en cada un dos xestos técnicos aprendidos .  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS 

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno 

 na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

Verbalización das técnicas básicas dun dos estilos de orientacion mediante exposición ante o profesor tras a súa 

realización.  

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

 Mediante unha folla de observación das habilidades motoras aprendidas e a valoración da explicación que 

o alumno/a faga dos movementos realizados na súa execución. 

 

 

 

e como medio de utilizar o tempo de ocio. 

5. Aplica as técnicas e habilidades aprendidas as situacións do xogo.  

6. Describe e avalía a realización dos movementos tanto dos propios coma dos compañeiros. 

7. Mellora o seu nivel de execución respecto ao nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, 

autoesixencia e superación.  

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS ACTITUDINAIS 

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

didáctica valorarase mediante as anotacións realizadas polo profesor no libro do curso recollendo as actitudes e 

nivel de participación e comportamento, respecto ao grupo e profesor e empatía cos compañeiros de cada alumno 



na sesión así como as incidencias destacadas a tal respecto. O alumno deberá demostrar que vai adquirindo 

durante as sesións os contidos relacionados con esta competencia que pretendemos conseguir na U.D. 

REFERIDOS AOS CONTIDOS CONCEPTUAIS:  

Proba oral na que o alumno terá que identificar in-situ o campo de bádminton e explicar as habilidades 

aprendidas e a súa progresión de aprendizaxe.  

 

REFERIDOS AOS CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

 Mediante unha folla de observación das habilidades motoras aprendidas nun xogo 1x1 aplicando o 

regulamento e partindo do nivel inicial do alumno/a. 

 

 

 

 

5 . Grao mínimo de consecución para superar a materia.  

 

Baseándonos nos estándares de aprendizaxe de cada curso e unidade didáctica, establecemos o grao mínimo de 

consecución que o alumno/a terá que conseguir para superar a  materia na convocatoria ordinaria e extraordinaria. 

 

GRAO MÍNIMOS DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

Prerrequisitos: 

Asistencia e puntualidade. Dacordo co R.O.C. 

Roupa e material axeitado. 

Actitude positiva, participativa. 

Respeto polos compañeiros o profesor e o material e instalación. 

 

Tamén compre: 

Superar, cun mínimo da metade da valoración ,tódalas probas da asinatura tanto no apartado práctico coma teórico 

, traballos , etc. 

 

Contidos de carácter práctico, apoiados por material audiovisual: 

 

Condición física: partes da sesión,realizar un quencemento xeral, control pulsaciones, entrenamento básico da 

resistencia aeróbica e anaeróbica, da forza resistencia, exercicios de Stretching ( todo o corpo). 

 

Ximnasia artística:  traballo mínimo de coordinación e equilibrio: control do corpo nos 3 eixes do espazo, execución 

básica de : volteo adelante, atrás, equilibrio brazos (con axuda) iniciación minitramp. 

 

Voleibol: O campo, técnicas básicas: posición básica, toque dedos, antebrazos, saque, nocións mínimas de defensa, 

orden da xugada, ataque básico. Nocións simples da táctica individual e colectiva. 

 

Bádminton: O campo de xogo,Técnicas: Agarre, posición básica, desprazamentos, golpeos básicos, nocións básicas 

sobre a táctica de xogo. 

 

Balonman: O campo, técnicas básicas: posición básica,bote,  pases, tiros , penalti ,defensa individual, nocións 

mínimas de defensa 6:0 ,ataque básico 3:3, traballo básico do porteiro. Nocións simples da táctica individual e 

colectiva. 

 

Baloncesto: O campo, técnicas básicas: posición básica , tipos de botes, tipos de pases, tiros , ,defensa individual, 

nocións mínimas de defensa zona ,ataque básico ,. Nocións simples da táctica individual e colectiva. 

Actividades Expresivas e Xogos Tradicionais. Coñecemento e práctica dos xogos da zona. 

 

Actividades Natureza: A orientación : nocións básicas sobre manexo de plano,compás, orientación natureza,  

A bicicleta de montaña, aspectos de seguridade, mecánica e conducción. 

Escalada deportiva en rocódromo: nocións básicas sobre aseguramento, técnicas de progresión. 

 

 



Este grao mínimo de adquisición dos estándares de aprendizaxe deberá ir progresivamente afianzándose no 

alumnado mediante a repetición de tarefas e variantes. Isto  fara que ditos estándares crecerán en complexidade 

ao largo dos cursos . 

 

 Na convocatoria de setembro, na que o alumno terá que estar provisto de roupa e material de aseo para realizar 

as sesións. En caso de ter algún problema de exención temporal os alumnos/as terán que demostrar a adquisición 

dos contidos conceptuais.  

 

6 . Concrecións metodolóxicas que require a materia.   

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS.     

Seguiremos o modelo de aprendizaxe constructivo-significativo onde o alumno/a sexa activo e que o 

aprendido teña significado, para o cal é necesario: 

● Partir dunha situación inicial detectando as capacidades e os coñecementos previos do alumnado e coñecer 

o seu desenvolvemento psicoevolutivo. 

● Relacionar os contidos e as actividades de aprendizaxe para conseguir que no proceso acaden un grao 

satisfactorio de desenvolvemento das competencias.  

● Garantir a funcionalidade das novas aprendizaxes baseándoas nas anteriores de forma que se constrúan 

pouco a pouco un coñecemento amplo dos contidos.  

● Motivar ao alumnado e aumentar a súa autoestima. 

● Favorecer a actividade do alumnado 

Por iso utilizaremos unha metodoloxía baseada nos seguintes principios metodolóxicos: 

1.- Flexibilidade: axustándose ao alumnado. As propostas de exercicios que teñen que realizar están pensadas para 

todos, sen facer separacións en orde a capacidades, sexo…, nin fixando marcas que non poidan estar ao alcance de 

todos. Pénsase en propostas que admitan calquera tipo de resposta. 

2.- Actividade: intentamos que o alumnado sexa protagonista da súa propia actividade, responsabilizándose das 

súas propias tarefas e desenvolvendo unha actividade en función da súa capacidade.A utilización desta metodoloxía 

require dunha boa organización e sistematización do traballo para evitar tempos de espera. Baséase principalmente 

en actividades como circuítos, programas de adestramentos, asignación de tarefas, etc, pero mantendo sempre o 

criterio de potenciar a creatividade do alumnado, segundo os contidos o permitan e a maduración persoal . 

3.- Participativo: potenciando a cooperación e o compañeirismo por medio dunha organización de grupos e equipos 

heteroxéneos e equilibrados facilitando a integración.  

4.- Integrador: partindo de que a E.F. debe estar en función das capacidades e posibilidades individuais e non en 

resultados alleos. Entendendo que non existe unha resposta motriz única senón unha mellora ou progresión do 

punto de partida motriz, hai que evitar facer diferenzas en función do sexo ou doutros condicionantes como o 

nivel individual ou a capacidade. 

5.- Inductivo: intentando que o alumnado en cada momento saiba que parte do corpo está movendo ou 

desenvolvendo. 

6.- Lúdico: Fundamentamos as actividades nos principios do xogo. 

7.- Progresivo: A progresión nas actividades irá en consonancia coas dificultades de asimilación e comprensión que 

atopen os alumnados. 

 A metodoloxía potenciará os hábitos de esforzo e responsabilidade no traballo e estudio e favorecerase a 

interacción alumno-profesor e alumno-alumno. Potenciarase o pensamento reflexivo e crítico, a elaboración de 

xuízos persoais e a creatividade. 

A metodoloxía didáctica será activa e participativa e desenvolverá a capacidade dos alumnos para aprender 

por si mesmos (aprender a aprender). Utilizarase o traballo en equipo e favorecerase a adquisición dos principios 



básicos do método científico. Os contidos presentaranse cunha estruturación clara e plantexar a interrelación 

entre distintos contidos dunha  e de distintas materias. 

Realizaranse actividades complementarias e extraescolares que favorezan o desenvolvemento dos 

contidos, que impulsen a utilización de espazos educativos diversos no centro e no contorno. 

TÉCNICAS, MÉTODOS E ESTRATEXIAS. 

Como técnicas empregaremos dúas fundamentais: 

A reprodución de modelos naquelas actividades nas que a aprendizaxe precise dun rendemento mecánico 

como factor vital para que o obxectivo proposto se poida alcanzar de forma eficaz. 

As técnicas de busca nas actividades que nos interese que os alumnos desenvolvan os procesos dedutivos 

e de enriquecemento. Non existen solucións mellores, senón percepción de formas de actuación. 

En canto aos métodos, partimos de que non existe ningún que sexa perfecto e aplicable a todas as situacións 

e, polo tanto, empregaremos o máis axeitado a cada situación, dende os máis reprodutivos como o Mando Directo, 

ata os máis produtivos e creativos como Descubrimento Guiado e Resolución de Problemas. 

Na Estratexia na Práctica  empregaremos tarefas globais e  analíticas, dependendo da natureza do 

traballo a realizar. 

 

7 . Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  

 

En xeral sempre que sexa posible traballaremos sen material ou material individual, cando se use material 

compartido se hixienizará antes e despois por parte do profesor. En E.F. ocupan un papel importante dado o 

carácter procedimental da materia. 

 Como criterios de elección e utilización teremos en conta que deben posuír un carácter multifuncional, 

non ser perigosos sen que por iso deban ser sofisticados, facilmente trasladables sen que supoñan riscos, e o máis 

versátiles posible.   

 

 Materiais impresos: apuntes elaborados polo profesor, libros, fichas, prensa escrita, revistas 

especializadas, folletos, etc. 

 Materiais audiovisuais: equipos de reprodución sonora, canon de proxección.  

 Recursos materiais: Todo o material propio da práctica de educación física, (móbiles, aros, cordas, 

etc.), os implementos propios dos deportes (colchonetas, quitamedos, redes, canastras, etc…) e outro  

 que poida ser creado ou aproveitado para a súa utilización nas sesións (de desfeito, de construción 

propia).  

 Materiais informáticos: O ordenador considerado como medio didáctico abarca as experiencias que 

supoñen aprender a través do ordenador e có ordenador. Equipos informáticos. Canón de proxección, 

Escáner, Sofware específico e Web´s. 

 O contorno como recurso: contorno natural, outras instalacións. 
 

8. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

 

Os principios que deberán orientar a toma de decisións na avaliación son: 

 Carácter procesual e continuo, que lle permita estar presente, de forma sistemática, no 

desenvolvemento de todo tipo de actividades e non só en momentos puntuais e illados. 

 Considerar a totalidade de elementos que entran a formar parte do feito educativo e atenderá 

globalmente a todos os ámbitos da persoa. 

 Terá en conta a singularidade de cada individuo/a analizando o seu propio proceso de aprendizaxe, as 

súas características e necesidades específicas.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Están especificados en cada un dos cursos. Para poder realizar correctamente a avaliación de cada un destes 

criterios e necesario realizar avaliacións en diferentes momentos do proceso de ensino-aprendizaxe, polo que 

teremos:  

Av. inicial: avaliarase as capacidades e coñecementos previos dos alumnos, en relación cos contidos a tratar na 

U.D. 



Av. Procesual: durante o desenvolvemento das U.D. a través de probas específicas, pero sobre todo na 

execución das actividades previstas. 

Av. Final: realizada ao final das U.D. pretenderá comprobar os resultados obtidos en relación cos obxectivos 

propostos. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Son o conxunto de técnicas e documentos que nos facilitan a recollida e procesamento de informacións e 

datos sobre as aprendizaxes dos alumnos. Utilizaremos: 

Para a obsevación de condutas ou aprendizaxes:  

-Rexistro anecdótico: Descrición dalgún feito concreto 

 -Listas de control: Presenza ou ausencia dunha conduta (si, non, R) 

 -Escalas de clasificación: Valoración dunha tarefa: Cualitativa ou  cuantitativa 

 -Diario de clase: anotacións de condutas o aprendizaxes. 

Contidos conceptuais Test 

-Probas escrita (con distintos tipos de pregunta) 

-Traballos investigación e exposición 

-Probas de desenvolvemento (preguntas longas, curtas, comentarios texto..) 

-Busca de información, indagación enquisas… 

Contidos procedimentais Probas de execución 

-Baterías de C.F., probas de habilidade motora. 

-Realización dunha actividade ou habilidade previamente verbalizada polo profesor ou polo alumno. 

-Resolución de problemas motores 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 A nota final do alumno/a determinará o seu progreso no proceso de ensino-aprendizaxe e a adquisición das 

competencias e estándares de aprendizaxe pensados para ese curso, haberá tres avaliacións e en cada unha de 

elas estableceremos unha cualificación que tentará valorar os aprendizaxes das unidades didácticas establecidas 

na temporalización.  

A cualificación sairá dunha media ponderada que se establecerá en base a os tres ámbitos nos que baseamos 

as actividades de avaliación: os conceptos, os procedementos e as actividades e valores. Debido ao carácter 

eminentemente práctico da nosa materia, os procedementos son os que terán maior peso á hora de obter a 

cualificación do alumno, pero para evitar o abandono de os demais ámbitos do aprendizaxe, o alumno terá que 

superar en un 50% a nota de cada un dos ámbitos.  

                    2º e 4º     ESO                                

CONCEPTUAIS                      30%                                           

PROCEDIMENTAIS           50%                                           

ACTITUDINAIS           20%                                            

PARA ACADAR CUALIFICACIÓN SUFICIENTE TERÁ QUE SUPERARSE O 50% DA NOTA EN CADA UN DOS 

ÁMBITOS  

Observación: e imprescindible acudir ás sesións prácticas coa roupa e calzado apropiado para á realización 

de actividade física e útiles de aseo para o remate da mesma. O no cumprimento de esta norma implica o 

suspenso na materia (4 faltas de material por avaliación) xa que denota unha falta total de interese. Por 



outra banda a persistencia de faltas sen xustificar suporán a perda de dereito a avaliación continua (recollido 

no NOFC) 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 A cualificación pode ser negativa en algunha das avaliacións, polo que o departamento establece unha serie 

de mecanismos de recuperación e reforzo que permitan poder acadar os estándares de aprendizaxe antes do 

remate do curso.  

 Aqueles alumnos que non superen algunha avaliación positivamente terán a oportunidade de recuperar 

mediante a realización novas probas antes da avaliación ordinaria. Estas probas irán determinadas polos estándares 

de aprendizaxe non superados.  

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

O alumno que non consiga superar a materia na convocatoria de xuño, terá outra oportunidade en setembro, na 

que se aplicarán probas para a obtención do grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe por curso 

e unidade didáctica.  

 

9. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.  

Para poder determinar e avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, o departamento realizará as 

seguintes accións que fomentarán a mellora continuada na adquisición dos aprendizaxes e a suba do nivel no seu 

grao de consecución.  

Estas accións que permitirán avaliar serán:  

● Test de valoración do alumnado sobre as actividades propostas, o proceso de ensino e a práctica 

docente: Estes test, anónimos, tentarán recoller información sobre o nivel de satisfacción do alumnado. 
● Evolución do propio alumnado ao longo dos ciclos: recolleremos os test e resultados das probas 

realizadas durante todos os cursos. Este permitirá, tanto ao alumno como ao profesor comprobar se 

as aprendizaxes teñen unha continuidade no tempo e o nivel mellora.  
● Enquisa ás familias sobre a materia e a súa docencia. Permitirá comprender como o alumno interpreta 

as aprendizaxes fora do ámbito escolar e como ven as familias a súa evolución.  
 

10.Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente.  

Aos alumnos que non superaron a materia de educación física e teñen que recuperala durante o seguinte 

ano, terán un seguimento constante polo profesor que imparte clase e recibirá actividades para poder realizar a 

correctamente a adquisición do grao mínimo dos estándares de aprendizaxe do curso non superado. 

Debido ao carácter continua da maioría dos contidos da nosa materia, aqueles que sexan traballados no 

curso no que estea matriculado o alumno/a serán avaliados polo profesor correspondente.  

Para o resto dos contidos, se aplicarán as actividades de avaliación correspondentes aos estándares de 

aprendizaxe das unidades didácticas non impartidas e realizarse unha proba de carácter xeral que terá lugar no 

mes de maio do presente curso. 

A información sobre os contidos, os criterios de avaliación, as actividades de avaliación así como a data da 

proba seranlles entregadas persoalmente aos alumnos e o seguimento das actividades propostas será levado a cabo 

polo profesor que lle imparte clase durante o curso 

A cualificación final será determinada polo resultado acadado na proba de maio e as cualificacións obtidas 

nas unidades didácticas de avaliación continua (condición física, actividades de expresión, natación, etc.) nas que 

a adquisición dos estándares de aprendizaxe dun curso superior supoñan a superación dos do curso anterior.  

Ademais, excepcionalmente, por tratarse dunha etapa educativa de carácter terminal, os alumnos que 

superen a avaliación final de 4º de ESO daráselle por superada a materia pendente de calquera nivel anterior. 

11.Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 

consecuencia dos seus resultados.  

Debido ás características especiais da nosa materia, non pode ser deseñada unha avaliación inicial para toda a 

materia, xa que os contidos teñen moi diferente consideración.  



Por ese motivo haberá unha avaliación inicial por unidade didáctica que será deseñada para medir o nivel de 

execución e dominio dos contidos a traballar, e poderán ser : circuítos de técnica, test o probas físicas, xogos 

adaptados…  

Os resultados da avaliación inicial darán información ao profesor do nivel inicial do grupo e individual de cada 

alumno e permitiran adoptar medidas xerais ou individuais de adaptación como son:  

ADAPTACIÓN XERAIS:  

● Variar os estándares de aprendizaxe ao nivel xeral do grupo (tanto por arriba como por abaixo). 
● Se o desfase non é demasiado grande como para unha modificación da programación, pódense deseñar 

criterios de avaliación máis axustados ao nivel ou realizar adaptacións facilitadoras o dificultadoras 

das aprendizaxes.  
● Aumentar ou diminuír a exixencia no grao de cumprimento dos estándares de aprendizaxe adaptándoos 

ao nivel xeral do grupo 
ADAPTACIÓN INDIVIDUAIS:  

● Ante lesiones ou enfermidades que impidan a realización de parte dos contidos (a parte procedimental), 

realizarase unha adaptación non significativa do curriculum ao alumno en concreto (para todo o curso  
● ou durante o tempo da lesión). Esta será concreta e adaptada a cada caso en particular e reflectida 

debidamente no departamento. 
● Ante alumnado que presente desfase no nivel acadado na proba inicial,recibirá por parte do profesor 

reforzo ou ampliación mediante actividades deseñadas para eles, nos que os alumnos implicados poidan, 

dependendo do caso, conseguir acadar o grao mínimo de aprendizaxe ou mellorar igualmente o seu nivel.  
En todos os casos, estas adaptacións terán que ser recollidas polo departamento para poder tomar medidas 

correctoras da programación e modificala adecuadamente no futuro.  

 

12. Medidas de atención á diversidade. 

A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de atención 

a diversidade, as medidas de atención a diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder ás necesidades  

concretas do alumnado e á consecución das competencias básicas. A intención do Departamento é tratar 

de garantir a atención á diversidade mediante o ensino individualizado. As adaptacións curriculares están 

presentes  

de forma explícita e implícita na programación xa que se desexa e pídese a  cada alumno que traballe 

sempre segundo o seu nivel e as súas capacidades. 

Na educación física, é unha materia na que as diferenzas son moito máis acusadas que noutras xa que o 

desenvolvemento motriz presenta é moito máis irregular que outros. Temos dúas grandes áreas dentro da materia  

nas que aparecen diferenzas significativas entre o alumnado:  

Grao de desenvolvemento motor: aparecen notables diferenzas de desenvolvemento evolutivo entre os 

alumnos e alumnas que afectan en gran medida ao grao de desenvolvemento motriz, tanto entre mozos e mozas  

como entre persoas do mesmo sexo. Hai que diferenciar entre a idade biolóxica e o desenvolvemento 

fisiolóxico e psíquico. 

Características individuais: existen factores xenéticos que dotan de xeito desigual a uns e outros alumnos. 

En definitiva, existen constitucións físicas e características motrices innatas de difícil superación que limitan aos 

alumnos, polos que debemos evitar a sensación de fracaso ou de que este aumente. Por conseguinte, tenderemos  

 

cara á individualización do ensino, favorecendo o reforzo nas aprendizaxes naqueles casos con dificultades 

e evitaremos, deste xeito, o estancamento dos alumnos menos favorecidos. 

Para adaptar o currículo a todos os alumnos tendo en conta as súas diferenzas teremos en conta unhas 

medidas ordinarias como poden ser as seguintes actividades de reforzo ou de ampliación. 

 

1.- Utilizar metodoloxía e estratexias máis individualizadas. O método de ensino mediante a procura 

permitirá ao alumno unha maior toma de conciencia e intervención, á vez que será máis motivador. 



2.- Non establecer criterios normativos pechados de avaliación, que encasillen ao alumno en niveis ou 

parámetros fixos. Dicir a este respecto que na nosa materia temos que contemplar tamén a figura do alumnado 

con altas capacidades no ámbito motriz. 

3.- Os alumno 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 quecemento individualizado segundo vaian avanzado os niveis, 

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

5.- Ofrécense actividades distintas para o desenvolvemento da resistencia aerobia. 

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.  

9.- O alumnado pode adaptar individualmente a intensidade da actividade ao seu nivel de partida. O 

profesor tende a prestar maior axuda a aqueles que máis o precisen sobre todo aos de integración. 

10.- Atenderemos tamén aos alumnos que presentan altas capacidades intelectuais no plano cognitivo 

atendendo as súas inquedanzas a través da metodoloxía da busca en relación cos contidos que esteamos 

traballando. 

 E ante grandes desfases ou problemas físicos (lesións ou enfermidades)  medidas extraordinarias que son 

o Reforzo educativo e as Adaptacións Curriculares Significativas que pasamos a explicar.  

 

REFORZO EDUCATIVO 

Ten que ser aplicado cando as medidas ordinarias non son efectivas, ou algún alumno non acada os 

estándares de aprendizaxe no período indicado e son accións ou conxunto de accións que se realizan para que un 

 alumno/a con dificultades de aprendizaxe acade o maior desenvolvemento posible das súas capacidades, 

poden concretarse en: tarefas facilitadas por material, medios ou espazo, dividir as tarefas en secuencias máis 

pequenas  

para facilitalas, adecuación de tempo ou formato nas probas escritas, realizar tarefas fora do horario 

lectivo deixando material para realizalas.  

 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

 Aplicaranse a aqueles alumnos que polas súas características físicas ou psíquicas teñen necesidades 

educativas especiais diagnosticadas e implementadas no seu expediente. Neste caso o departamento realizará una 

adaptación do currículo dependendo do caso concreto para conseguir que o alumno acada o grao mínimo de  

estándares de aprendizaxe do nivel e etapa determinado. Esta adaptación será enviada as autoridades educativas 

para a súa aprobación.  

ALUMNADO  CON DISCAPACIDADE FÍSICA TRANSITORIA OU PERMANENTE. 

Todos os alumnado que están exentos de forma parcial actuarán do mesmo xeito que os que, por calquera 

circunstancia, non poidan realizar a práctica que corresponda nun momento determinado, teñen que acudir a clase, 

tomar nota dos contidos teóricos que se expoñan, facer unha ficha diaria das actividades que se realizan e que, 

 posteriormente, teñen que entregar ao profesor. Han de colaborar coa clase nos momentos que precisen 

axudas para a utilización do material, anotacións, encargarse da música..., sempre que sexa necesario. 

Este alumnado serán cualificados mediante a entrega e valoración  correspondente de todos os traballos 

que se lles encargue, así como a través das fichas diarias de clase que deberán realizar durante o curso. Tamén 

deberán realizar os controis teóricos. 



Todos aqueles alumnos/as con lesións nas que a prescrición sexa a de realizar exercicios de rehabilitación 

terán que facelos durante as sesións prácticas, sendo avaliables como adaptación do currículo da unidade didáctica.  

Os exentos totais da parte práctica deben entregar Certificación Médica Oficial, acreditando a lesión ou 

enfermidade e o tempo de permanencia en devandita situación e terán una adaptación curricular significativa.  

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.  

Dentro dos distintos cursos e a través do desenvolvemento das unidades didácticas se traballarán os elementos 

transversais que dotarán ao alumno de elementos claves para a súa educación.  

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as TICs, o emprendemento, 

e a educación cívica e constitucional: a pesar do carácter eminentemente práctico da materia, o alumnado  

2. terá que realizar traballos, exposicións, verbalizacións e utilizar as TICs como fonte de información nas 

que fomentaremos  estas capacidades, ademais a actividade física e o deporte fomentan de forma clara a  

3. educación cívica e os valores democráticos. No centro existe un proxecto lector no que o departamento 

participará de forma activa para favorecer os hábitos de lectura no alumnado.  

 

4. En todas as accións educativas levadas a cabo nas sesións o profesorado terá especial atención en amosar 

actitudes que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres (tarefas conxuntas, axustes de nivel,  

 

5. plantexar actividades de convivencia entre sexos), e a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 

con discapacidade intelectual 

 

6. Na nosa sociedade o xogo e o deporte son un caldo de cultivo de orixe de conflitos, polo que nas sesión de 

educación física o profesorado terá especial coidado en previr a violencia e favorecer a resolución pacífica  

 

7. de conflitos que poidan xurdir entre os alumnos e transmitir a importancia dos valores de liberdade, 

xustiza, igualdade, pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos valores humanos.  

 

8. Fomentarase nas sesións o espírito emprendedor do alumnado mediante o deseño de tarefas de resolución 

de problemas, organización de actividades de forma autónoma e creativa queden ao alumno competencias 

de aprender por sé mesmo.  

 

9. No ámbito da seguridade vial realizaranse en todas as situacións posibles accións que promovan a mellora 

da convivencia e prevención de accidentes de tráfico, dando ao alumno pautas para a realización de  

 

10. actividades físicas con seguridade no medio urbano, dando a coñecer as sinais que favorecen a seguridade 

e fomentando actitudes de tolerancia e prudencia.  
 

9. Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico.  

 

 

 As actividades complementarias e extraescolares este ano serán as seguintes: 

 

 

Departamento de Educación Física 
 

ACTIVIDADE 

A REALIZAR 

TEMPORALIZ. 

CON  DATAS 

NIVEIS 

 

OBXECTIVOS 

 

RESPONSABLE 

 

PRESUPOSTO 

Xogade 2º Avalicación 1º,2º,3º,4º ESO 

               Practicar as carreiras 
de Orientación. 

Departamento de 

E.F. 

Gratuito 

Actividade na 

Natureza 

3º Avalicación ( 

último día) 
Tódolos niveis 

 Coñecer o entorno do 

Concello 

Departamento de 

E.F. 

Gratuito 



 

    

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora. 

A programación terá que ser revisada e retocada de forma constante segundo vaian evolucionando os 

cursos, esta revisión estará baseada en varios aspectos, a propia experiencia do profesorado respecto ao nivel dos 

grupos e evolución dos contidos, a opinión do alumnado recollida a través das enquisas e observacións e polos 

resultados académicos obtidos ao remate das avaliacións. 

1. En canto a experiencia docente, temos reunións periódicas nas que o profesorado indicará o grao de 

cumprimento da programación, as dificultades dos grupos ou de determinados alumnos nos 

aprendizaxes e as adaptacións que tiveran que facer con respecto á avaliación inicial. Estes aspectos 

serán recollidos nas actas do departamento e utilizados para modificar no futuro a programación nos 

aspectos desexables. 

2. Durante o curso recolleranse enquisas realizadas ao alumnado así como as impresións das titorías das 

familias e se estudará a necesidade de modificar aspectos da programación que puideran mellorar. 

3. Os resultados académicos serán estudados por avaliacións sendo indicadores dos progresos do 

alumnado na nosa materia. Cando estes resultados sexan insatisfactorios en porcentaxes elevados 

obrigará a toma de decisión de cambios na programación, ben nos contidos, ben nas estratexias ou nos 

estándares de aprendizaxe.  

Ao remate do curso, a través dunha estatística, establecerase o grao de aproveitamento do alumnado 

durante os cursos e indicaremos as pautas que permitan mellorar a programación. 

 

Palas de Rei a 18 de Setembro 2022 

O xefe de Departamento: 

Francisco Varela Lorenzo. 


