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1. Introdución e contextualización. 

A asignatura de Educación Física ten como finalidade principal desenvolver nas persoas a súa 
competencia motriz, entendida como a integración dos coñecementos, os procedementos, as 

actitudes e os sentimentos vinculados á conducta motora fundamentalmente. Para a súa 
consecución non é suficiente coa mera práctica, senón que é necesario a análise crítica que 
afiance actitudes, valores referenciados ao corpo, ao movemento e á relación coa contorna. 

Deste xeito, o alumnado logrará controlar e dar sentido ás propias accións motrices, comprender 
os aspectos perceptivos, emotivos e cognitivos relacionados con devanditas accións e gestionar 
os sentimentos vinculados ás mesmas ademais de integrar coñecementos e habilidades 

transversales, como o traballo en equipo, o xogo limpo e o respecto ás normas, entre outras. 
  Así mesmo, a Educación Física está vinculada á adquisición de competencias relacionadas 
coa saúde través de accións que axuden á adquisición de hábitos responsables de actividade 

física regular e a adopción de actitudes críticas ante prácticas sociais non saudables. 
A competencia motriz evoluciona ao longo da vida das persoas e desenvolve a intelixencia para 

saber que facer, como facelo, cando e con quen en función dos condicionantes da contorna.  
As situacións ás que responde unha acción motriz, nun proceso de ensino e aprendizaxe, supoñen 

establecer contornas de características diferentes nos que a resposta ten, tamén, significados 
diferentes. Nuns casos tratarase de conseguir un rendemento, noutros a ergonomía, a 
expresividade, e a recreación, entre outros. 

Neste sentido, a Educación Física debe ofrecer situacións e contextos de aprendizaxe variados; 
desde os que únicamente trátese de controlar os movementos propios e coñecer mellor as 
posibilidades persoais, ata outras nas que as accións deben responder a estímulos externos 

variados e coordinarse coas actuacións de compañeiros ou adversarios e nas que as 
características do medio poden ser cambiantes. A lóxica interna das situacións ou actividades 
motrices propostas convértese así nunha ferramenta imprescindible da programación da 

asignatura. 
A proposta curricular da Educación Física debe permitir organizar e secuenciar as aprendizaxes que 

ten que desenvolver o alumnado de Educación Física ao longo do seu paso polo sistema 

educativo tendo en conta o seu momento madurativo do alumnado, a lóxica interna das diversas 
situacións motrices e considerar que hai contidos que afectan de xeito transversal a todos os 
bloques de contido como son as capacidades físicas e as coordinativas, os valores sociais e 
individuais e a educación para a saúde. 

Na etapa de secundaria obligatoria, os estudantes experimentan importantes cambios persoais, e 
sociais. Por unha banda, a Educación Física ten que axudar aos mozos desta idade a adquirir de 
novo referencias de si mesmos, dos demais, e da súa competencia motriz. Isto colabora na 

cimentación dunha autoimagen positiva que, xunto a unha actitude crítica e responsable, 



axúdelles a non sacrificar a súa saúde para adecuarse a uns modelos suxeitos ás modas do 

momento. 
Por outra banda, os estudantes enfróntanse a diversidad e á riqueza de actividades físicas e 

deportivas, deben conseguir novas aprendizaxes que lles permitan maior eficiencia en situacións 

deportivas, creativas, lúdicas ou de superación de retos, xunto coa posibilidade de identificar 
problemas, resolvelos e estabilizar as súas respostas utilizando e desenvolvendo os seus 
coñecementos e destrezas. Ademais, na comprensión e a asimilación progresiva dos 
fundamentos e normas, propios da signatura, deben tamén integrar e transferir os 

coñecementos doutras áreas ou situacións. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
            Características do entorno 
 

              O centro educativo no que se leva a cabo esta Programación Didáctica é o IES Eduardo 

Blanco Amor, o cal está situado no Concello de Ourense, cidade do interior galego situada no 

transcurso do río Miño, e capital da provincia homónima. O contexto é de carácter predominante 

urbano, pese a que moitos dos alumnos pertencen ou teñen familia nas zonas rurales pró ximas á 

cidade. Está situado nun barrio periférico e de clase media da cidada, una das zonas con más 

poboación no que a afluencia de alumnos refirese, pese a que nos últimos anos a ratio de los 

alumnos está en detrimento xunto con la poboación total do Concello. O barrio posúe unha alta 

tasa de inmigración da cidade (en torno al 10%) e tamén cunha de las más baixas en canto a 

criminalidade. Conta con varios centros educativos de carácter público e concertado, así como 

diversas zonas verdes e entornos naturais próximos. Ademáis ten a su dispor numerosas 

instalacións públicas deportivas municipais ao alcance, como pistas de fútbol sala e baloncesto.  

         Características do centro 

           A tipoloxía do centro é de Instituto de Ensino Secundaria (IES), que ademáis conta cun CPI próximo ó 

que  acuden os alumnos de educación infantil y primaria.  Conta cun Proxecto Educativo de Centro (PEC) 

dispoñible ao alumnado e a os pais, o cal é revisado e actualizado anualmente polo consello escolar. En 

canto ás prioridades educativas establecidas no PEC: o entro establece o horario das clases como de 

xornada única, de 08.30 a 14.10, ademáis do luns no que tamén haberá clases de 16.30 a 18.10.  Conta 

con dous recreos polas mañás de 20 minutos.   

        En canto ao desenrrollo da materia de EF, o centro conta con diversas instalacións e material deportivo 

almacenado no departamento de EF. As instalacións deportivas albergan un polideportivo cunha pista 

cuberta de 64 x 42 m de piso de madeira e outra pista exterior semicuberta. Conta con vestiarios 

independentes para o uso dos alumnos e alumnas. Debido á organización dos horarios de ESO e 

Bacharelato os alumnos coinciden no vestiario  con compañeiros doutros cursos. Os tres profesores do 

departamento de EF temos reunións semanais para detalar os contidos que se están a impartir, para 

poder dotar dunha orde lóxica á construcción dos contidos e do propio proceso de ensino-aprendizaxe, 

procurando evitar así solapacións o repetición de contidos o actividades. No ANEXO III se recolle unha 

lista co material deportivo dispoñible para o presente curso. 

         Características do alumnado 
 
       Esta programación se levará a cabo para os cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, así como para 1º de 

Bacharelato ordinario e o 1º Bacharelato de Educación para Adultos . 1º ESO conta con 6 liñas, 2º ESO con 

6 liñas, 3º ESO con 5 liñas, 4º ESO con 4 liñas, 1º Bacharelato con 6 liñas . A media de alumnos por aula é 

de unhos 23 alumnos por clase. En total se realizan duas sesións semanais de 50 minutos para cada curso. 



É importante resaltar que contaremos con alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, os 

cales terán adaptacións de carácter metodolóxico puntuais en determinadas unidades didácticas da 

programación. Para unha correcta secuenciación dos obxectivos, concreción dos contidos e dos criterios 

de avaliación, teremos en conta o estudio do desenrolo evolutivo y das características dos alumnos/as aos 

que vai dirixida esta programación, neste caso ao alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) y 

ESPO, con idades que abarcan entre os 12 e os 17 anos. Neste período prodúcese unha transición 

fisiolóxica y psicolóxica dende a infancia á idade madura, supoñendo un gradual proceso de crecemento y 

desenrolo no que as características do rapaz/a son relevadas polas do adulto. 

2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, 
criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución 
de cada un, competencias clave, elementos transversais, instrumentos de 
avaliación e criterios de cualificación. 

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 

que lles permitan: 

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

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 

no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

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

democrática. 

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

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

persoal. 

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

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

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

manifestación de violencia contra a muller. 

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

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

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

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

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

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

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

experiencia. 

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

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

responsabilidades. 

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

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

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



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

como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 

cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

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

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

medios de expresión e representación. 

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

participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como 

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

dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

             OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  

         Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 1º ESO 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 
 

  1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, 

das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

  2. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal e outros recursos. 

  3. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición, utilizando as 

estratexias máis adecuadas en función dos estímulos relevantes.  

  4. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos de control da intensidade 

da actividade física, aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

  5. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da 

saúde, mostrando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo.  

  6. Desenvolver actividades propias de cada unha das fases da sesión de actividade física, 

relacionándoas coas características destas. 

7. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras persoas 

independentemente das súas características, colaborando cos demais e aceptando as súas achegas.  

  8. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de ocio activo e 

de utilización responsable do contorno. 

  9. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, analizando as características destas e as interaccións motoras que levan consigo, e 

adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 



10. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de aprendizaxe, para buscar, 

analizar e seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, e facendo exposicións e 

argumentacións destes. 

 

 

CURRÍCULO OFICIAL DA ASIGNATURA EN 2º ESO 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

b  

m 

g 

B1.1. Fases de 

activación e 

recuperación na 

práctica da 

actividade física de 

carácter xeral e 

específica, en 

función da 

actividade que se 

realice realizar. 

B1.2. Selección e 

execución de xogos 

e exercicios 

apropiados para 

cada fase da sesión. 

B1.1. Recoñecer e 

aplicar actividades 

propias de cada fase 

da sesión de 

actividade física, en 

relación coas súas 

características. 

EFB1.1.1.Recoñece a estrutura 

dunha sesión de actividade física 

coa intensidade dos esforzos 

realizados. 

CSC 

CMCCT 

EFB1.1.2. Prepara e realiza 

quecementos e fases finais da 

sesión, de xeito básico, tendo en 

conta os contidos que se vaian 

realizar.  

CSC 

CAA 

EFB1.1.3. Prepara e pon en 

práctica actividades para a mellora 

das habilidades motoras en 

función das propias dificultades, 

baixo a dirección do/da docente. 

CSC 

m 

n 

a 

b 

c 

d 

l 

g 

B1.3. Respecto e 

aceptación das 

regras das 

actividades, os 

xogos e os deportes 

practicados. 

B1.4. Papeis e 

estereotipos nas 

actividades físico-

deportivas e 

artístico-expresivas, 

como fenómeno 

social e cultural. 

B1.2. Recoñecer as 

posibilidades das 

actividades físico-

deportivas e 

artístico-expresivas 

como formas de 

inclusión social, 

facilitando a 

eliminación de 

obstáculos á 

participación 

doutras persoas 

independentemente 

das súas 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e 

deportividade tanto no papel de 

participante como no de 

espectador/a. 

CSC 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades 

grupais, respectando as achegas 

das demais persoas e as normas 

establecidas, e asumindo as súas 

responsabilidades para a 

consecución dos obxectivos. 

CSC 

EFB1.2.3. Respecta as demais 

persoas dentro do labor de 

CSC 



 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B1.5. Aceptación do 

propio nivel de 

execución e o das 

demais persoas, e 

disposición positiva 

cara á súa mellora. 

características, 

colaborando elas e 

aceptando as súas 

achegas. 

equipo, con independencia do 

nivel de destreza. 

m 

a 

c 

d 

g 

l 

ñ 

B1.6. Posibilidades 

do contorno 

próximo como lugar 

de práctica de 

actividades físico 

deportivas e 

recreativas. 

B1.7. Aceptación e 

respecto das 

normas para a 

conservación do 

medio urbano e 

natural. 

B1.8. Actividade 

física como 

elemento base dos 

estilos de vida 

saudable. 

B1.9. Estereotipos 

corporais na 

sociedade actual e a 

súa relación coa 

saúde. 

B1.3. Recoñecer as 

posibilidades que 

ofrecen as 

actividades físico-

deportivas como 

formas de lecer 

activo e de 

utilización 

responsable do 

contorno. 

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades 

que ofrece o contorno para a 

realización de actividades físico-

deportivas axeitadas a súa idade. 

CSC 

EFB1.3.2. Respecta o contorno e 

valórao como un lugar común para 

a realización de actividades físico-

deportivas. 

CSC 

EFB1.3.3. Analiza criticamente as 

actitudes e os estilos de vida 

relacionados co tratamento do 

corpo, as actividades de lecer, a 

actividade física e o deporte no 

contexto social actual. 

CSC 

m 

n 

g 

B1.10. Prevención 

de riscos nas 

actividades físico-

deportivas e 

artístico-expresivas, 

baseada na análise 

previa das 

B1.4. Controlar as 

dificultades e os 

riscos durante a súa 

participación en 

actividades físico-

deportivas e 

artístico-expresivas, 

EFB1.4.1. Identifica as 

características das actividades 

físico-deportivas e artístico-

expresivas propostas que poidan 

supor un elemento de risco para si 

mesmo/a ou para as demais 

persoas. 

CSIEE 

CSC 



 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

características 

destas. 

B1.11. Protocolo 

básico de actuación 

(PAS) nos primeiros 

auxilios. 

 

B1.12. Emprego 

responsable do 

material e do 

equipamento 

deportivo. 

analizando as 

características 

destas e as 

interaccións 

motoras que levan 

consigo, e 

adoptando medidas 

preventivas e de 

seguridade no seu 

desenvolvemento. 

EFB1.4.2. Describe e pon en 

práctica os protocolos para activar 

os servizos de emerxencia e de 

protección do contorno. 

CSIEE 

EFB1.4.3. Adopta as medidas 

preventivas e de seguridade 

propias das actividades 

desenvolvidas durante o ciclo, 

tendo especial coidado con 

aquelas que se realizan nun 

contorno non estable. 

CSIEE 

h 

i 

g 

e 

b 

m 

ñ 

o 

B1.13. Tecnoloxías 

da información e da 

comunicación para 

procurar, analizar e 

seleccionar 

información 

relacionada coa 

actividade física e a 

saúde.  

B1.14. Elaboración 

e exposición 

argumentada de 

documentos no 

soporte máis 

axeitado. 

B1.5. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación no 

proceso de 

aprendizaxe, para 

procurar, analizar e 

seleccionar 

información 

salientable, 

elaborando 

documentos 

propios, e facendo 

exposicións e 

argumentacións 

destes. 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para elaborar documentos dixitais 

propios adecuados á súa idade 

(texto, presentación, imaxe, vídeo, 

son, etc.), como resultado do 

proceso de procura, análise e 

selección de información 

salientable. 

CD 

CCL 

EFB1.5.2. Expón e defende 

traballos elaborados sinxelos sobre 

temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física 

ou a corporalidade, utilizando 

recursos tecnolóxicos. 

CAA 

CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

n 

m 

b 

g 

B2.1. 

Experimentación de 

actividades 

artístico-expresivas 

utilizando técnicas 

de expresión 

corporal, 

B2.1. Interpretar e 

producir accións 

motoras con 

finalidades artístico-

expresivas, 

utilizando técnicas 

de expresión 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais 

básicas, de forma creativa, 

combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

CCEC 

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica 

unha secuencia de movementos 

CCEC 



 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

l 

d 

ñ 

combinando 

espazo, tempo e 

intensidade. 

B2.2. Creatividade e 

improvisación nas 

actividades 

artístico-expresivas 

de xeito individual. 

B2.3. Realización de 

bailes e danzas 

sinxelas de carácter 

recreativo e 

popular. 

corporal e outros 

recursos. 

corporais axustados a un ritmo 

prefixado de baixa dificultade. 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na 

realización de bailes e danzas 

sinxelas, adaptando a súa 

execución á dos seus compañeiros 

e das súas compañeiras. 

CCEC 

EFB2.1.4. Realiza improvisacións 

de xeito individual como medio de 

comunicación espontánea. 

CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

m 

f 

b 

g 

B3.1. Condición 

física. Capacidades 

físicas e 

coordinativas nas 

actividades físico-

deportivas e 

artístico-expresivas, 

e a súa vinculación 

cos sistemas do 

organismo. 

 

 

B3.2. Efectos sobre 

a saúde da 

actividade física e a 

alimentación. 

B3.3. Capacidade de 

adaptación do 

organismo ante a 

actividade física e a 

práctica deportiva. 

B3.1. Recoñecer os 

factores básicos que 

interveñen na acción 

motora e os 

mecanismos de 

control da 

intensidade da 

actividade física, e 

aplicalos á propia 

práctica, en relación 

coa saúde e a 

alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a 

implicación das capacidades físicas 

e as coordinativas nas actividades 

físico-deportivas e artístico-

expresivas traballadas no ciclo. 

CMCCT 

EFB3.1.2. Relaciona diferentes 

tipos de actividade física e 

alimentación co seu impacto na 

súa saúde. 

CMCCT 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións 

orgánicas principais coa actividade 

física sistemática, así como coa 

saúde e os riscos e as 

contraindicacións da práctica 

deportiva. 

CMCCT 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do 

esforzo controlando a frecuencia 

cardíaca correspondente ás 

marxes de mellora dos principais 

factores da condición física. 

CMCCT 



 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B3.4. Control da 

intensidade do 

esforzo a través da 

frecuencia cardíaca. 

B3.5. 

Procedementos 

para a avaliación 

dos factores da 

condición física 

relacionados coa 

saúde. 

B3.6. A actividade 

física e o seu efecto 

sobre a saúde. 

Criterios de 

selección de 

actividades para a 

realización dun plan 

de mellora da 

saúde. 

EFB3.1.5. Aplica con axuda 

procedementos para autoavaliar 

os factores da condición física. 

CMCCT 

EFB3.1.6. Identifica as 

características que deben ter as 

actividades físicas para ser 

consideradas saudables, 

adoptando unha actitude crítica 

fronte ás prácticas que teñen 

efectos negativos para a saúde. 

CMCCT 

CSC 

m 

g 

f 

b 

B3.7. Métodos 

básicos de 

adestramento para 

a mellora das 

capacidades físicas 

básicas relacionadas 

coa saúde. 

B3.8. Avaliación da 

condición física 

saudable e 

realización de 

actividades para a 

mellora desta, 

tendo en conta as 

súas características 

individuais. 

B3.2. Desenvolver as 

capacidades físicas 

máis salientables 

desde a perspectiva 

da súa saúde de 

acordo coas 

posibilidades 

persoais e dentro 

das marxes da 

saúde, amosando 

unha actitude de 

autoexixencia no 

seu esforzo. 

EFB3.2.1. Participa activamente na 

mellora das capacidades físicas 

básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os métodos 

básicos para o seu 

desenvolvemento. 

CAA 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de 

condición física saudable acordes 

ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas 

posibilidades. 

CAA 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos 

de hixiene postural na práctica das 

actividades físicas como medio de 

prevención de lesións. 

CAA 

CSIEE 



 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B3.9. Ergonomía e 

hixiene postural na 

práctica de 

actividades físicas. 

B3.10. Actividade 

física habitual e 

outros hábitos de 

vida saudables, e o 

seu efecto sobre a 

calidade de vida. 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da 

práctica habitual de actividade 

física para a mellora da propia 

condición física saudable, 

relacionando o efecto desta 

práctica coa mellora da calidade 

de vida. 

CAA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

a 

b 

g 

m 

B4.1. Execución e 

avaliación de 

habilidades 

motrices vinculadas 

ás accións 

deportivas, 

respectando os 

regulamentos 

específicos. 

 

 

B4.2. Práctica de 

actividades e xogos 

para a aprendizaxe 

dos deportes 

individuais. 

B4.3. Adquisición de 

técnicas de 

progresión e 

orientación no 

medio natural, a 

súa aplicación en 

diferentes 

contornos. 

B4.1. Resolver 

situacións motoras 

individuais aplicando 

os fundamentos 

técnicos e as 

habilidades 

específicas, das 

actividades físico-

deportivas 

propostas, en 

condicións 

adaptadas. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos 

básicos das técnicas e habilidades 

específicas adaptadas, 

respectando as regras e as normas 

establecidas. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.2. Autoavalía a súa 

execución de xeito básico con 

respecto ao modelo técnico 

formulado. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.3. Describe a forma de 

realizar os movementos implicados 

nos modelos técnicos adaptados. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na 

execución e aplicación das accións 

técnicas respecto ao seu nivel de 

partida, amosando actitudes de 

esforzo e superación. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica 

técnicas de progresión nos 

contornos non estables e técnicas 

básicas de orientación, regulando 

o esforzo en función das súas 

CAA 

CSIEE 



 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

posibilidades. 

a 

b 

d 

g 

m 

B4.4. Execución de 

habilidades 

motrices técnico-

tácticas facilitadas 

vinculadas aos 

deportes colectivos 

en distintas 

situacións, 

respectando os 

regulamentos 

específicos. 

B4.5. Práctica de 

actividades e xogos 

para a aprendizaxe 

dos deportes 

colectivos. 

B4.2. Resolver 

situacións motoras 

de oposición, 

colaboración ou 

colaboración-

oposición facilitadas, 

utilizando as 

estratexias máis 

axeitadas en función 

dos estímulos máis 

relevantes. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos 

técnicos e tácticos para obter 

vantaxe na práctica das actividades 

físico-deportivas de oposición ou 

de colaboración-oposición 

facilitadas. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.2. Describe 

simplificadamente e pon en 

práctica de xeito autónomo 

aspectos de organización de 

ataque e de defensa nas 

actividades físico-deportivas de 

oposición ou de colaboración-

oposición facilitadas. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos 

que cómpre ter en conta na toma 

de decisións nas situacións de 

colaboración, oposición e 

colaboración-oposición facilitadas, 

para obter vantaxe ou cumprir o 

obxectivo da acción. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.4. Reflexiona sobre as 

situacións facilitadas resoltas 

valorando a oportunidade das 

solucións achegadas e a súa 

aplicabilidade a situacións 

similares. 

CAA 

CSIEE 

 
CURRÍCULO DA ASIGNATURA EN 2º ESO 

UNIDADES DIDÁCTICAS 2022-2023 

 

2º E.S.O. 

 

1º trimestre: 22 sesións 



 

UD 1:  INCREMENTAMOS A NOSA CONDICIÓN FÍSICA  
Duración aproximada : 9 sesións 
Contidos: Avaliación previa da condición físico-motora dos novos alumnos. Condición física. Descripción 
xenérica dasapacidades físicas básicas e a súa vinculación cos diferentes sistemas do organismo. Efectos da 
actividade física e a alimentación sobre a saúde. Control da frecuencia cardiaca cara a mellora dos factores 
da condición física. Procedementos para a avaliación dos factores da condición física coa saúde. Quecemento 
básico para o traballo da condición física. Avaliación da condición física saudable e realización de act ividades 
para a súa mellora. Batería Eurofit 
 

UD 2: HABITOS SAUDABLES E PRIMEIROS  AUXILIOS  

Duración aproximada:3 sesións 

Contidos: Postura e hixiene postural. Coñecemento e práctica de hábitos de vida saudable, falsos mitos 
sobre aspectos xenéricos da saude como a postura e a alimentación. A hixiene postural na actividade cotiá. 
Técnicas de relaxación: técnica de Jacobson.  Respiración torácica e abdominal. Actuacións básicas ante 
diferentes tipos de accidentes na vida cotiá. O protocolos RCP, PAS e OVACE 
 
UD 3: O BADMINTON 
Duración aproximada: 10 sesións 

Contidos científicos : regulamento e técnicas básicas. Golpes básicos (clear, drop, drive, smash, deixada e 
saque). Xogo 1x1. 
 
 
2º trimestre: 22 sesións 

 
UD 4: INICIACIÓN ÓS DEPORTES COLECTIVOS  

Duración aproximada: 12 sesións 

Contidos científicos: Coñecemento da lóxica interna dos xogos. Iniciacón á práctica de diferentes 
modalidades deportivas colectivas (Voleibol, Baloncesto, Balonmano, Fútbol). Xestos técnicos básicos e 
iniciación o xogo reducido (2x2, 3x3). Deseño e creación de actividades deportivas e xogos novos.  

 
UD 5: MANTEMOS A CONDICIÓN FÍSICA I 
Duración aproximada: 4 sesións 
Contidos: sesións de traballo específico de mantemento da condición física,  traballando as cualidades físicas 

básicas de xeito exclusivo en cada sesión ou de maneira combinada. Nestas sesións o alumnado se distribuirá 

en grupos de niveis distintos, cada alumno valorará en cal de eles pensa que poderá acadar os obxectivos da 

UD. 

 

UD 6:  OS XOGOS POPULARES GALEGOS 
Duración aproximada: 6 sesións 
Contidos científicos: Tipos de xogos (populares, tradicionais…) Xogos esquecidos da nosa cultura popular 
 

 

3º trimestre: 23 sesións 

 
UD 7: ACTIVIDADES CON SOPORTE MUSICAL:  
Duración aproximada: 7 sesións 
Contidos: coñecemento do espacio, ocupación espacial (individual e grupal). Acercamento ós bailes como 

actividades dirixidas con soporte musical. Actividades dirixidas con soporte musical como método de 

desenvolvemento da condición física e as capacidades físicas e motrices. Coreografías grupais axustando a 

práctica ao soporte musical elixido. Valoración do traballo propio e o dos compañeiros de xeito crítico e 

construtivo. 

 
UD 8:  A ORIENTACIÓN 
Duración aproximada: 5 sesións 



Contidos científicos: sinalización de percorridos 

Práctica de xogos de pistas. Os mapas de orientación. Uso do compás, os rumbos. Deseño de percorridos 
sinxelos. Coñecemento das posibilidades do entorno natural como medio para a realización de 
actividades físicas 
 
UD 9: MANTEMOS A CONDICIÓN FÍSICA II 
Duración aproximada: 4 sesións 
Contidos: sesións de traballo específico de mantemento da condición física,  traballando as cualidades físicas 

básicas de xeito exclusivo en cada sesión ou de maneira combinada. Nestas sesións o alumnado se distribuirá 

en grupos de niveis distintos, cada alumno valorará en cal de eles pensa que poderá acadar os obxectivos da 

UD. 

 
UD 10:  DEPORTES RECREATIVOS: KInball, Ultimate e Softball 
Duración aproximada: 6 sesións 
Contidos: coñecemento de deportes non institucionalizados (kinball, ultimate, e softball). Normas e práctica 
dos xogos. 
 

TABOA DE CALIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA 2º ESO 

Unidades 

Didácticas 

UD.1 
Cond 
Fisica 
 
3’5 puntos 

 

UD.2 
Prim. 
Auxi e 
Hab. 
Saude 
 
1 punto 
 

UD.3 
Badminton 
 
 
2’5 puntos 
 
 

2º ESO. PRIMEIRO TRIMESTRE.  
                Estándares evaluables 

EFB1.1.1 0.3   Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa 

intensidade dos esforzos realizados  

EFB1.2.2   0,4 
Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais 

persoas e as normas establecidas, e asumindo as súas 

responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

  EFB1.4.1  

0.2 

 

 

 Identifica as características das actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas propostas que poidan supor un elemento de 

risco para si mesmo/a ou para as demais persoas. 

EFB1.4.2  0.4  Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de 

emerxencia e de protección do contorno. 

EFB1.4.3  0.4  
Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das 

actividades desenvolvidas durante o ciclo, tendo especial coidado 

con aquelas que se realizan nun contorno non estable.  

EFB2.1.4    Realiza improvisacións de xeito individual como medio de 

comunicación espontánea  

EFB3.1.1 0.7   
Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as 

coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas traballadas no ciclo. 

EFB3.1.4 0.3   
Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia 

cardíaca correspondente ás marxes de mellora dos principais 

factores da condición física. 



EFB3.1.5 0.3   Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores da 

condición física  

EFB3.2.1 1   
Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas 

desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o 

seu alcance. 

EFB3.2.2 0.9   Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu 

momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades.  

EFB4.1.1   0.5 
Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades 

específicas adaptadas, respectando as regras e as 

normas establecidas. 

 

EFB4.1.2   0.6 Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto 

ao modelo técnico formulado. 

 

EFB4.1.4    
Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas 

respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e 

superación 

 

EFB4.2.2   1 

Describe simplificadamente e pon en práctica de xeito 

autónomo aspectos de organización de ataque e de 

defensa nas actividades físico-deportivas de oposición 

ou de colaboración-oposición facilitadas 

 

 

Unidades 

Didácticas 

UD.5 
Cond 
Fisica I 
 
1.5 puntos 

UD.6 
Xogos 
Popular
es. 
1.5 puntos 

UD.4 
Dep 
Colectivos 
 
4 puntos 

2º ESO. SEGUNDO TRIMESTRE 
Estándares evaluables 

 

EFB1.1.3 

0.1 0.1 

0.3 Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das 

habilidades motoras en función das propias dificultades, 

baixo a dirección do/da docente. 

 

EFB1.2.1 
 0.2 

0.4 Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 

participante como no de espectador/a. 

 

EFB1.2.2 

 0.4 

0.3 Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas 

das demais persoas e as normas establecidas, e 

asumindo as súas responsabilidades para a consecución 

dos obxectivos. 

 

EFB1.2.3 
 0.2 

0.3 Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, 

con independencia do nivel de destreza. 

 



EFB1.3.2  0.1 
 Respecta o contorno e valórao como un lugar común 

para a realización de actividades físico-deportivas 

 

EFB1.3.3 0.2 0.1 

 Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 

relacionados co tratamento do corpo, as actividades de 

lecer, a actividade física e o deporte no contexto social 

actual. 

 

EFB1.5.1  0.2 

 Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 

para elaborar documentos dixitais propios adecuados á 

súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 

como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información salientable. 

 

EFB1.5.2  0.2 

 Expón e defende traballos elaborados sinxelos sobre 

temas vixentes no contexto social, relacionados coa 

actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

 

EFB3.1.2 0.1   Relaciona diferentes tipos de actividade física e 

alimentación co seu impacto na súa saúde. 

 

EFB3.1.3 0.1  

 Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa 

actividade física sistemática, así como coa saúde e os 

riscos e as contraindicacións da práctica deportiva 

 

EFB3.1.6 0.2   Identifica as características que deben ter as actividades 

físicas para ser consideradas saudables, adoptando 

unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen 

efectos negativos para a saúde. 

 

EFB3.2.3 0.2  
 Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica 

das actividades físicas como medio de prevención de 

lesións. 

 

EFB3.2.4 0.6  

 
Analiza a importancia da práctica habitual de actividade 

física para a mellora da propia condición física saudable, 

relacionando o efecto desta práctica coa mellora da 

calidade de vida. 

 

EFB4.1.1   
1 Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades 

específicas adaptadas, respectando as regras e as 

normas establecidas. 

 

EFB4.1.2   
0.7 Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto 

ao modelo técnico formulado. 

 



EFB4.2.2 

 

 

0.7 
Describe simplificadamente e pon en práctica de xeito 

autónomo aspectos de organización de ataque e de 

defensa nas actividades físico-deportivas de oposición 

ou de colaboración-oposición facilitadas 

 

EFB4.2.3 

 

 

0.2 
Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma 

de decisións nas situacións de colaboración, oposición e 

colaboración-oposición facilitadas, para obter vantaxe 

ou cumprir o obxectivo da acción. 

 

EFB4.2.4 

 

 

0.1 
Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas 

valorando a oportunidade das solucións achegadas e a 

súa aplicabilidade a situacións similares 

 

 

Unidades 
Didácticas 

UD.9 
Cond Fis II 
 
1.5 puntos 

UD.8 
Orientación 

 

1 punto 

UD.10 
Dep 
Recreativos 
 
1 punto 

UD 7 
Activd con 
soporte 
musical 
 
2.5 puntos 

 
   2º ESO. TERCEIRO TRIMESTRE 
        Estándares evaluables 

EFB1.1.2 
0.2    

Prepara e realiza quecementos e fases 

finais da sesión, de xeito básico, tendo en 

conta os contidos que se vaian realizar. 

EFB1.1.3 

  0,2 
0.2 

Prepara e pon en práctica actividades para 

a mellora das habilidades motoras en 

función das propias dificultades, baixo a 

dirección do/da docente. 

EFB1.2.1 
 0.1 0,2 0.2 

Amosa tolerancia e deportividade tanto no 

papel de participante como no de 

espectador/a. 

EFB1.2.2 

 0.1 0,2 0.2 

Colabora nas actividades grupais, 

respectando as achegas das demais 

persoas e as normas establecidas, e 

asumindo as súas responsabilidades para 

a consecución dos obxectivos. 

EFB1.2.3 
 0.1 0,1 0.2 

Respecta as demais persoas dentro do 

labor de equipo, con independencia do 

nivel de destreza. 

EFB1.3.1  0.3   
Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu 

contorno próximo para a realización de actividades 

físico-deportivas. 

EFB1.3.2  0.2   Respecta o seu controno e a valora como un lugar 

común para a realización de actividades físico-



deportivas. 

EFB1.3.3  0.1   

Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 

relacionados co tratamento do corpo, as 

actividades de lecer, a actividade física e o deporte 

no contexto social actual. 

EFB2.1.1    
0.2 

Utiliza técnicas corporais básicas, de forma 

creativa, combinando espazo, tempo e 

intensidade 

EFB2.1.2    
0.5 

Crea e pon en práctica unha secuencia de 

movementos corporais axustados a un 

ritmo prefixado de baixa dificultade. 

EFB2.1.3    
0.5 

Colabora no deseño e na realización de 

bailes e danzas sinxelas, adaptando a súa 

execución á dos seus compañeiros e das 

súas compañeiras 

EFB2.1.4    
0.5 

Realiza improvisacións de xeito individual 

como medio de comunicación 

espontánea 

EFB3.1.2 0.2   
 

Relaciona as adaptacións orgánicas 

principais coa actividade física 

sistemática, así como coa saúde e os 

riscos e as contraindicacións da práctica 

deportiva 

EFB3.1.3 0.2   
 

Identifica as características que deben ter 

as actividades físicas para ser 

consideradas saudables, adoptando unha 

actitude crítica fronte ás prácticas que 

teñen efectos negativos para a saúde. 

EFB3.1.6 0.2   
 

Aplica os fundamentos de hixiene postural 

na práctica das actividades físicas como 

medio de prevención de lesións. 

EFB3.2.3 1   
 

Analiza a importancia da práctica habitual 

de actividade física para a mellora da 

propia condición física saudable, 

relacionando o efecto desta práctica coa 

mellora da calidade de vida. 

EFB4.1.1  0.2  
 

Aplica os aspectos básicos das técnicas e 

habilidades específicas adaptadas, 

respectando as regras e as normas 

establecidas. 



EFB4.1.2   0.1 
0.25 

Autoavalía a súa execución de xeito básico 

con respecto ao modelo técnico 

formulado. 

EFB4.1.3   0.1 
0.25 

Describe a forma de realizar os 

movementos implicados nos modelos 

técnicos adaptados. 

EFB4.1.4  0.4 0.1 
0.25 

Mellora o seu nivel na execución e 

aplicación das accións técnicas respecto 

ao seu nivel de partida, amosando 

actitudes de esforzo e superación. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Instrumentos 

Avaliación 

 AVALIACIÓN DO ALUMNO 

Devandita avaliación indícanos se se conseguiron os obxectivos inicialmente suscitados. Este tipo 

de avaliación deberá ir dirixida a todo tipo de competencias (conceptuais,  procedimentales e 

actitudinales), intereses, motivaciones, etc., nos diferentes ámbitos.  

Os aspectos a evaluar nos alumnos serán: 

- Nivel de adquisición de competencias. 

- Capacidade de análise e aplicación dos competencias adquiridos.  

- Capacidade de síntese. 

- Participación dos alumnos nas clases teóricas e prácticas.  

- Colaboración nas clases. 

- Iniciativas dos alumnos. 

Actitude positiva cara á práctica de actividade física. Participación e colaboración en traballos 

colectivos. 

- Capacidade para elaborar proxectos, traballos. Utilización de fontes bibliográficas.  

- Implicación dos alumnos en traballos de investigación ou estudos de campo propostos.  

- Sentido crítico ou reflexivo. 

Os INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN a utilizar son os seguintes: 

- Cuestionarios, entrevistas. 

- Traballos de síntese. 

- Traballos realizados en pequenos grupos e exposición dos mesmos en clase.  

- Confección e aplicación de persoais de observación. 

- Probas obxectivas. (controis escritos) 

- Caderno de clase. 

- Planilla de autoavaliación do alumno. 

 

Precisando un pouco máis en función do tipo de contidos, os instrumentos de avaliación do 

alumno que se propoñen son: 

1.- Para as competencias de tipo conceptual: 

- Preguntas en clase sobre o traballo que se está desenvolvendo. 

- Probas obxectivas e cuestionarios de opción múltiple. 



 

2.- Para as competencias de tipo procedimental: 

a) Condición Física: 

- Test para medir a capacidade fisiolóxica e motora:  Test mediante baremo realizado a partir dos 

resultados medios para o grupo de idade, 

b) Habilidades específicas: Xogos e deportes, actividades no medio natural, cualidades motrices e 

ritmo, e expresión corporal: 

- Planilla de observación de realización de tarefas específicas e xestos e tarefas combinados, 

mediante a realización dun circuíto. 

- Codificación de habilidades. 

- Determinación de accións básicas. 

- Establecemento de niveis de execución. 

- Rexistro de datos. 

Este instrumento responde a unha avaliación cualitativa, baseada nunha sistematización de 

puntos de observación que nos serve para a detección e corrección de erros individualizando o 

ensino. 

- Planilla de observación, confeccionada con arranxo aos seguintes apartados: 

- Codificación de habilidades. 

- Táboas de rendementos: máximos e mínimos, número/porcentaxes de acertos.  

- Rexistro de datos. 

Este instrumento responde a unha avaliación cuantitativa que nos permite comprobar o 

resultado da acción. 

 

3.- Para as competencias de tipo actitudinal: 

- Escalas de actitudes e planillas de observación.   

 

Para evitar malentendidos á hora de recibir as cualificacións en cada avaliación, os profesores da 

asignatura queremos deixar claros desde un principio os baremos parámetros e todas aquelas 

especificaciones que sexan oportunas para que o alumno coñeza os seus dereitos e deberes á 

hora de ser avaliado nunha asignatura tan especial como é a Educación Física. Imos centrarnos 

exclusivamente nos instrumentos de avaliación, que á fin e ao cabo é o que máis interesa ao 

alumno; aínda así, calquera alumno que desexe consultar os criterios de avaliación en función 

dos obxectivos xerais de área e etapa poderá solicitar do profesor a programación anual da 

área de E.F para o curso actual. 

Unha vez aclarado o anterior pasamos a expresar en modo de porcentaxes os distintos contidos, 

procedementos e actitudes a avaliar polo profesor. 

a) Conceptos. Terán xeralmente un valor do 20% da nota e serán avaliados mediante exame 

teórico, traballos, apuntes, etc.  

 

USO DE MATERIAIS OU MEDIOS ILÍCITOS 

1. Para a realización dos controis ou das probas de avaliación non está permitido outro 

material que o distribuído polo profesorado e aquel que expresamente autorice.  

2. Nas probas escritas, o uso ou a tenencia de medios ilícitos, tanto documentais como 

electrónicos, detectados de forma flagrante polo profesorado, implicarán a anulación da proba. 

3. Cando se trate de traballos individuais ou grupais ou de prácticas entregadas polo 



alumnado, o uso fraudulento do traballo doutros como se dun mesmo se tratara e coa 

intención de aproveitalo en beneficio propio acarreará as sancións previstas no seguinte 

apartado. 

4. Deberá constar documentalmente un informe da incidencia elaborado polo profesorado 

que inclúa as circunstancias do feito e a actuación levada a cabo.  

 

CUALIFICACIÓN DA PROBA FRAUDULENTA 

A realización fraudulenta de calquera control ou proba de avaliación implicará a cualificación de 

0 (en Bacharelato) ou 1 (na ESO)  na proba correspondente e o suspenso na avaliación en curso, 

eventualidade que será anotada ademáis no seu boletín de calificacións por parte do t itor, iso 

con independencia de outras responsabilidades en que o estudante poida incorrer.  

No caso de ter copiado nun exame final de xuño, a recuperación haberá de efectuarse en 

setembro. Esta calificación deberá basearse na constancia indubitada da fraude e non na 

sospeita non confirmada do uso de medios ilícitos. 

 

EFECTOS DISCIPLINARIOS 

O profesor que detectara unha irregularidade deberá comunicalo a xefatura, entregando o 

informe elaborado, aos efectos de instar, de ser necesario, á apertura dun expediente 

disciplinario. 

 

APARTADOS E VALORACIÓN TOTAL 

a) Competencias referidas aos conceptos desenrolados en probas escritas ou en traballos escritos 

xa sea de maniera individual o grupal se valorarán ata un 20% da nota final en función da táboa 

de estándares que figura a continuación do programa de contidos para cada trimestre  

 

b) Procedementos.  Se valorarán sobre un valor do 70% (tendo en conta que as competencias 

relacionadas coa condición física chegarÍan a un 20% do total de este apartado de 70%) da nota 

en función da táboa de estándares que figura a continuación do programa de contidos para 

cada trimestre . Os valores van en función de peso da unidade didáctica na avaliación e do peso 

do propio estándar na unidade didáctica. Son a parte fundamental da nosa asignatura, e como 

tal o seu valor será do 70% da nota. Serán avaliados mediante probas de carácter práctico que 

poderán ser: 

Tests mais ou menos tipificados mediante baremos para a media da idade, para medir sobre 

todo contidos de condición física. 

Probas deseñadas polo profesor para avaliar habilidades, destrezas, técnicas (no caso de xogos, 

deportes, habilidades motrices) e tamén probas para medir a creatividade, imaxinación e 

espontaneidade (é o caso da expresión corporal e actividades na natureza).  

* Na avaliación dos contidos procedimentales terase en conta tanto o rendemento ou 

puntuación obtida en devandita proba como a mellora ou evolución observada polo profesor.  

 

c) Actitudes. O seu valor será do 10% da nota e nela inclúense os contidos actitudinais así como 

todos os comportamentos que o profesor considera importantes para a boa marcha do alumno 

e á súa vez contribúan ao bo funcionamento da clase como poden ser: a participación, actitude 

positiva, afán de superación, grado de colaboración, trato do material, respecto a l@s 

compañer@s, etc. 

 



- Asistencia: Non valorarase positivamente xa que é obligatoria, do mesmo xeito si se valorará de 

forma negativa, de maneira que aquel alumno que presente 4 ou máis faltas inxustificadas 

nunha mesma avaliación pasará automáticamente a ser cualificado de insuficiente en devandita 

avaliación. 

Os alumnos de baja da asignatura por motivos médicos xustificados oficialmente: 

Só estará exento da parte práctica. Para solicitar a exención deberá acreditarse o certificado 

médico correspondente, sinalando aquelas prácticas que o alumno non poida ou deba realizar.  

A avaliación dependerá do nivel de exención (total ou parcial) e segundo isto se evaluará normal-

mente aquelas actividades nas que non exista tal exención. Ademais valorarase especialmente 

a adquisición de conceptos teóricos e a realización de traballos por parte dos  alumnos / as 

impli-cados 

- Terán que facer un diario escrito das sesiones impartidas na avaliación mediante o uso dunha 

planilla de sesión. 

- Si a baixa e duradera presentarán un traballo monográfico sobre un tema proposto polo 

profesor. 

- Participarán, na medida do posible, axudando o profesor e os compañeiros cando sexan 

requeridos. 

Esta calificación se aplicará no apartado de competenciaso procedimentais cunha nota máxima 

de 8’5 sobre 10 

Os alumnos que non xustifiquen de xeito apropiado (oficial) unha falta de asistencia serán 

penalizados con -0,3 na nota media da avaliación e o doble cada vez que o caso se repita (0,60, 

1,20...).  

Se a falta non é xustificada de maneira oficial e coincide cunha proba práctica ou exame teórico 

programado e anunciado con anterioridade o alumnado non terá dereito á súa repetición e 

valorarase cunha nota de cero puntos. 

Se se dese o caso de que un alumno/a chegará a un número de 4 faltas non xustificadas isto 

supoñerá o suspenso na avaliación cunha nota de 4, con 5 faltas a nota será dun 3, con 6 faltas 

a nota será dun 2, con 7 faltas a nota será dun 1. Neste tipo de situación o alumnado suspenso 

terá ocasión de recuperar o suspenso durante a seguinte evaluacíón mediante un traballo e un 

exame sobre a parte conceptual e a repetición dos controis prácticos requiridos polo profesor 

do curso. 

As faltas de puntualidade penalizarán con -0,1 na nota media da avaliación e o doble cada vez 

que o caso se repita (0,2, 0¿4...).  

 Os alumnos alumnos-as que de maneira reiterada e sen xustificación oficial algunha, presenten 

ausencia de material deportivo, en concreto roupa (chandal, pantalón corto¿) calzado 

deportivo Oou material propio para desenvolver as actividades da unidade didáctica en 

cuestión, serán penalizados directamente sobre a nota da avaliación correspondente, a 

primeira falta de material será de aviso e non descontará nota del total da avaliación, a partires 

desta primeira cada vez que o alumno/a volva  vir sen roupa serán descontados 0,3 puntos da 

nota da avaliación e cada vez que volva a ocurrir se descontara o doble da vez anterior. (0.6, 

1.2…) A falta de roupa ou calzado deportivo impedirá a ditos alumnos-as desenrolar a parte 

práctica da respectiva sesión, e Haberá, ademais, traballos optativos, lecturas optativas¿tanto 

de carácter práctico como conceptual para optar a subir nota nos apartados conceptuais e 

prácticos. Terán que facer un diario escrito das sesión impartida mediante o uso dunha planilla 

de sesión e o profesor valorará en función do traballo entregado se aplica a penalización por 

falta de roupa ou material, advertindo ao alumno/a para que non volva ocorrer.  

 



Criterios 

Cualificación – Nota de avaliación final: media aritmética dos tres trimestres 
 

 

 

 

Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado, para acadar os 
estándares de aprendizaxe, así como a adquisición das competencias clave. Materiais e recursos 
didácticos. 

Co criterio de seguir un ensino no que o alumno aprenda a coñecerse mellor, adoptaremos o lema de que o 

alumno aprenda a aprender, mediante o ensino activo, no cal deba mobilizar as súas capacidades de 

percepción cognitivas, de toma de decisión e execución, mediante un ensino emancipatorio. Debemos 

tender a conceder responsabilidade ao alumno, deixándolle que tome decisións acorde coa súa 

maduración e desenvolvemento. 

Na práctica pode comprobarse que non hai un método de ensino único, nin existe tampouco unha 

xerarquía de estilos. Nunha mesma sesión podemos utilizar un ou varios estilos á vez en función dos 

contidos a impartir, as características do alumnado ou as circunstancias do momento.  

Dentro da metodoloxía baseada no constructivismo, realizarase a que se derive da aplicación dos métodos 

deductivos e inductivos, fixándonos máis no proceso que no resultado, aínda que sen menosprezar 

ningún. 

Seguindo as directrices que nos marca a aprendizaxe significativa utilizaremos os diferentes estilos 

baseados na procura e resolución de problemas; nas sesións de máis dificultade ou risco non deixaremos 

de lado estilos directivos como a instrución directa. 

A metodoloxía en xeral estará deseñada de tal forma que o alumno reflexione máis sobre o porqué e para 

qué das actividades que realiza, logrando un maior autoconocimiento e autoafirmación de sí mesmo.  

Secuenciación. 

As secuencias de contidos están condicionadas pola lóxica interna dos propios contidos. O nivel de 

consecución estará delimitado polo grado de desenvolvemento e maduración dos alumnos. 

Cada unha das sesións iniciarase cun quentamento con todas as súas fases, logo vén a parte de información 

seguida da parte principal onde se cumprirán os obxectivos de cada sesión, e finalmente a volta á calma e 

a análise de resultados seguindo o modelo de sesión de Sánchez Bañuelos. 

Como xa sinalamos ao longo desta guía os contidos de carácter conceptual intentaremos explicalos en 

periodos de descanso para intentar dar á nosa área o carácter eminentemente práctico que lle é 

inherente. 

Seguridade e hixiene. 

O risco redúcese cunha correcta progresión de aprendizaxe. Teremos como premisas as seguintes.  

- Avaliar o perigo obxectivo e subxectivo. 

- Situacións progresivas de risco. 

- Familiarización previa do alumno cos elementos dos que depende a súa seguridade. 

- Valoración das posibilidades físicas e psíquicas do alumno.    . 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

1 proxector de video 

- 1 pantalla de proxeccioón 

- 1 xogo de porterías de fútbol sala. 

-  xogos de postes móbiles para canastas de baloncesto e reedes de voleibol 



- 1 xogo de canastras de baloncesto. 

- 4 balas de lanzamento de peso 

- 4 xabalinas de espuma para lanzamento atlético 

- 5 discos de goma para lanzamento atlético 

- 1 xogo de salto de altura. 

- 8 espaldeiras de dobre corpo. 

- 6 bancos suecos (algúns en mal estado) 

- 2 bancos de vestiario. 

- 1 plinto. 

- 1 trampolín. 

- 2 minitramp (un en mal estado) 

- 5 valas de atletismo, máis 4 en mal estado. 

- 3 colchonetas quitamedos (unha en mal estado) 

- 16 colchonetas finas (seis en mal estado) 

- 10 aros de cores. 

- 1 xogo de picas e conos multiusos. 

- 17 picas de madeira. 

- 1 xabalina. de metal 

- 10 cordas finas e 1 soga grosa. 

- 1 cinta métrica. 

- 2 redes de badminton. 

- 1 xogo de indiacas. 

¿ 1 xogo de palas de plástico. 

- 15 bólas multiusos de espuma. 

- 14 balóns de baloncesto. 

- 17 balóns de voleibol. 

- 3 balóns de fútbol sala. 

- 15 petos de cores 

- 9 conos e 8 "setas" 

- Un pack de badminton (16 volantes nylon, 1 kit de reaparación de raquetas, 1 rede de badminton, 1 rede 
elástica, 50 m de cordaxe) 

- 1 xogo de balóns medicinais de 2,3 e 5 quilos. 

- 6 redes para balóns. 

- 2 silbatos. 

- 1 pizarra e 1 taboleiro de corcho. 

- 1 papeleira. 

- 3 mesas de ping pong plegable (unha en mal estado). 

- 1 báscula e 1 botiquín. 

- 2 cronómetros 

3. Procedemento para a avaliación inicial 



A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento achega do grupo como conxunto, senón que tamén nos 
proporciona información achega de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela 
poderemos:  
 
- Identificar aos alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimiento ou personalización de 
estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención 
específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).  
- Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, ubicación de espazos, xestión de 
tempos grupales para favorecer a intervención individual). 
- Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se van a 
empregar. 
- Analizar o modelo de seguimiento que se vai a utilizar con cada un deles.  
- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 
- Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 
docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.   

 

4. Procedemento de avaliación final 

Media das tres avaliacións  

A nota da cualificación final de curso obterase da media aritmética das cualificacións parciais do curso.  
As cualificacións parciais veñen determinadas como media xeral nas unidades didácticas por tres apartados 
co seu valor total correspondente:  
 
* Probas e controles prácticos das competencias de tipo procedimental nas unidades didácticas 
correspondentes a cada avaliación cun valor total sobre a nota dun 70%  
 
* Exposicións grupais, traballos individuais e probas escritas sobre competencias de tipo teórico das unidades 
didácticas correspondentes a cada avaliación cun valor sobre a nota dun 20%  
   
* Actitudes, valores e implicación no traballo diario cun valor sobre a nota dun 10% 

 

5. Procedemento de avaliación extraordinaria (ESO e BAC) 

EXAME DE MAIO E EXTRAORDINARIO DO MES DE XUÑO 

En base á nova orde de avaliación do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación 
nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria o departamento de educación física decide facer unha 
modificación á programación didáctica para adecuarse esta a o novo marco lexislativo.  
 
A modificación da programación céntrase no período que describe a orde neste apartado:  
 
O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de 
apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado que teña materias ou 
ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará 
un breve informe de avaliación individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes 
actividades de recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na 
avaliación final de curso 
 
Unha vez determinado o alumnado que non superou os obxectivos do curso ofréceselle as súas 
correspondentes actividades de recuperación para ter a  opción de aumentar a cualificación obtida na 
terceira avaliación para ter a posibilidade de superar os obxectivos de curso. Asi mesmo aos alumnos que 
superaron os obxectivos de curso ofréceselles unha opción de mellora desa cualificación.  
 
 
5.1 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS COA MATERIA NON SUPERADA 
  



* Exame práctico cunha ou dúas probas non superadas das realizadas ao longo do curso e cun valor do 70% 
da cualificación final 
 
* Exame teórico global referente a contidos conceptuais vistos ao longo do curso e cun valor do 30% da nota 
final 
 
NO CASO DE ALUMNADO CON EXENCIÓN MÉDICA PARA A PRÁCTICA DE ACTIVIDADE FÍSICA QUE I MPIDA A 
REALIZACIÓN DAS PROBAS PRÁCTICAS, ESTE TERÁ COMO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN AS SEGUINTES: 
 
* Exame teórico global referente a contidos conceptuais vistos ao longo do curso e cun valor do 60% da nota 
final. 
 
* Un traballo escrito de temática escollida de entre varios contidos vistos no curso e cun valor do 40% da 
nota final. 
 
5.2 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS COA MATERIA SUPERADA 
 
O alumnado que superou a materia e desexe mellorar a súa cualificación terá a opción de entregar un 
traballo escrito sobre unha unidade didáctica vista ao longo do curso coa posibilidade de aumentar ata en 
tres décimas de punto a súa nota final. 

 
 

6. Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes (ESO e 
BAC). 

Para a recuperación da materia pendente deberá ser avaliado nas probas ordinarias teóricas e prácticas, 

tendo en conta que cada profesor no seu curso correspondente pode controlar e valorar si presenta unha 

evolución positiva do alumno/a  no curso superior. 

Para ter o dereito ó exame de Maio e imprescindible o normal seguimento das actividades de aprendizaxe 

que o alumno/a do nivel que cursa ademais da entrega de dous traballos teóricos, uno no primeiro 

trimestre  e o outro no segundo trimestre 

 

7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

Os indicadores de logro non son máis que unha serie de preguntas que nos servirán sobre a nosa actuación 
cos nosos alumnos para comprobar o funcionamento correcto da programación e valorar a nosa propia 
actuación como docentes. 

Diseñaremos un procedemento axeitado para recoller os datos correspondentes que nos permitan valorar 
a situación e propoñer e incorporar a medidas de mellora que puideran ser necesarias.  

Indicadores de logro: 

- sobre os materiais que utilizamos: permiten a manipulación, son accesibles para os alumnos, atractivos, 
suficientes... 

- si a planificación foi a máis axeitada: número e duración das actividades, nivel de dificultade, interés para 
os alumnos, significatividade para o proceso de aprendizaxe, basados nos intereses dos alumnos, con 
obxectivos ben definidos, propostas de aprendizaxe colaborativo...  

- si fumos capaces de motivar ós nosos alumnos, despertar a súa curiosidade, xenerar conflitos cognitivos, 
colocalos na sua zona de desenvolvemento próximo e ofrecerlles a axuda axeitada para facerlles 
progresar, si todos participan activamente....  

-  se tivemos en conta a participación das familias, as medidas de atención á diversidade necesarias, uso 
que lle dimos as TIC, tivemos en conta os temas transversais, actividades de carácter interdisciplinar.... 

Instrumentos de recollida de datos: 

- Follas de rexistro, onde anotar os aspectos máis cuantificables 



- Diario de aula, onde recoller situacións acontecidas na aula 

- Cuestionarios 

- Encuestas 

 

 

 

 
1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   
                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

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

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do 
grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

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

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

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade         

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

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

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         
5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e 

expresión oral?         

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

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         
8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 

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

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

fallos?         

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

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

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

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



ampliaciÓn,..  ? 

 

 

 

 

 

Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

O criterio principal sera a adecuación da adquisición do alumnado das competencias temporalizadas. 

Debemos avaliar ademais dos aprendizaxes dos alumnos a nosa práctica docente sobre todo no grao a 

adquisición das competencias por parte do alumnado e coñocer as dimensións das competencias que 

mellor haxan adquirido e detectar as que haxan obtido menor grao de adquisición. Isto riflíctese na 

memoria final de curso cara a temporalización das actividades de aprendizaxe.  

Ademais mes a mes na última reunión de departamento analizamos o desenvolvemento das actividades de 

aprendizaxe xa traballadas para adecuar a temporalización cara ó propio trimestre.  

1.- Mecanismo revisión 

 

Con que periodicidade se revisará 
 
Que medidas se adoptarán en caso de desfase? 
 
 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

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

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

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

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

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

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

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

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

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

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

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

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

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o 

alumnado?         

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

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

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

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

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



20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         

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

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

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

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

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  

instrumentos?         

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

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

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

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         
 

Observacións: 
 

Accións previstas de acordo co proxecto lector. 
Tendo  en conta que a asignatura de Educación Física e eminentemente práctica e que mediante a 

manipulación de diferentes obxectos e móviles poderemos acadar os obxectivos propostos para este 

área, cabe destacar a importancia que ten unha boa comprensión lectora e unha posterior posta en 

práctica das distintas tarefas e actividades que a través das diferentes indicacións (escritas ou verbais) 

posibilitan o alumnado o desenrolo autónomo das habilidades, competencias motrices e manipulativas. 

O Departamento de Educación Física traballará no reforzo das medidas de estímulo á lectura e a expresión.  

Sobre todo fomentarase a lectura mediante a utilización de  artigos xornalísticos de actualidade e 

recopilacións de escritos curtos relacionados con temas como: 

 Biografías de deportistas 

 Superación personal 
 Actividade física e saúde 

 Nutrición (alimentación axeitada e problemas nutricionais) 
 Terminoloxía específica deportiva (elaboración de diccionarios da materia) 

 Implicacións sociais e afectivas do deporte e a actividade física 

Ademáis dende o Departamento recomendaremos a adquisición de literatura, axeitada ós distintos niveis,  

referente ós temas anteriormente mencionados e plantexaremos o alumnado a lectura voluntaria de 

estes libros e a realización de traballos e incluilos na avaliación do logro de obxectivos por parte de este 

alumnado.     

LISTA DE LIBROS RECOMENDADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

Título Libro: Autor/a/s     PORTADA    



 

 

     HIJOS DEL FÚTBOL 

 

Galder Reguera 

   

 

11 CIUDADES,  

VIAJES DE UN PERIODÍSTA  DEPORTIVO 

 

Axel Torres 

   

  

RETRATO DEL DEPORTISTA ADOLESCENTE 

 

Valentín Roma 

 

  

ASÍ LIDERAS, ASÍ COMPITES 

Patricia Ramirez  

    

 

 
EL FÚTBOL FEMENINO EN 20 TOQUES 

David Menayo  

 
NOSOTRAS,  
HISTORIAS DEL OLVIDADO DEPORTE 
FEMENINO 

 
Rubén Guerrero 

 

 
 

EL FACTOR HUMANO  

 
Jhon Carlin 

 



 
REMANDO COMO UN SOLO HOMBRE 

 
Daniel James Brown 

 

  

 

 

 
NACIDOS PARA CORRER 

 
Christopher  
McDougall 

 

 
CATORCE VECES OCHO MIL 

 
Edurne Pasaban 

 

 
 
LAGRIMAS POR UNA MEDALLA 

 
 
Cristina Gallo 

 

 
 

 
TODA LA VERDAD 

Mike 
Tyson 

 

 

 
CORRER O MORIR 

 
Kilian 
Jornet 

 



 
LO ÚNICO IMPARABLE SON LAS GANAS DE VIVIR 

 
Desirée  
Vila  Bargiela 

 

 

 

 

 
LA PEQUEÑA CIENCIA DE LA SALUD 

 

 
Valentín Fuster 

 

 
 
MUJERES EN EL DEPORTE 

 
 

Rachel Ignotofsky 

 

 

 
DE NIÑAS A LEYENDAS 

 

 
VVAA 

 

 
 

 

 

 
 

EL VESTUARIO DE COLOR ROSA 

 

 
Patricia Nell 
Warren 

 



 

 
SLAM! 

 

 
Veronica Fish e Pamela 
Ribon 

 
 
 

AÑOS SALVAJES 

 
 

William Finnegan 

 
 

 
 

EL FÚTBOL A SOL Y SOMBRA 

 
 

Eduardo Galeano 

 
 
 

PIONEIRAS DO DEPORTE EN GALICIA 

 

 
Cristina López 
Villar 

 
 

 
 

SALIDA Y META.  

HISTORIAS DE CICLISMO  

CONTADAS POR FRAY 
BICICLETA 

 
 

 
Garper, J 

 



 
 

 
EL NACIEMIENTO  
DEL MARTINEZ BALOMPIÉ 

 
 

 
Trullas, J. 

 
 

 

 

 
 
 
EL ÚLTIMO SET 

 
 
 

Sierra y Fabra, J 

 
 
 

CUENTOS DE FÚTBOL 

 
 

Varios Autores 

 
 

 
LA COLUMNA DE ANDRÓPOLIS 

 
 

 
Lastra, T. 

 



 

 
NOVELA DE AJEDREZ 

 

 
Zweig, S 

 

 
 

 
LOS CONQUISTADORES DE LO INUTIL 

 
 

 
Lionel Terray 

 

Accións previstas de acordo co plan de integración das TICs 
As accións previstas serían entre outras as seguintes: 

* Visualización de videos en diferentes formatos: 
 
- Grabaciones feitas na aula sobre as actividades realizadas 
 
- Videos explicativos sobre as materias tratadas 
 
- Controles para avaliar a capacidade de observación en vídeos  dos patrones motores das distintas técnicas 

deportivas. 
 
* Análisis do proxectado e aplicación na práctica  
 
* Consulta e búsqueda de información en  páxinas web 
 
- buscadores sobre educación física e deportes 
 
- enlaces a paxinas relacionadas cos contidos conceptuales 
 
- bibliotecas virtuais 
 

* Material audiovisual referente á materia 

Así mesmo o departamento de educación física recomendará unha serie de películas e documentais para a súa 

visualización voluntaria ou para a realización de traballos optativos ou obrigatorios por exención da materia. 

A temática será variada: biografías de deportistas, superación personal, actividade física e saúde, nutrición, 
implicacións sociais e afectivas do deporte e a actividade física.  

 

 

 

 



 

LISTA DE PELÍCULAS RELACIONADAS CO DEPORTE/ ACT.FÍSICA 

 

TÍTULO GÉNERO ESPECIALIDAD CARTEL 

 

 

INVICTUS 

 

 

DRAMA 

 

 

RUGBY 

 

 

 

UN DOMINGO 

CUALQUIERA 

 

 

DRAMA 

 

 

FUTBOL AMERICANO 

 

 

 

GIGANTES HACIA LA 

VICTORIA 

 

 

DRAMA 

 

 

FÚTBOL AMERICANO 

 

 

 

LA VIDA EN JUEGO 

 

 

DRAMA 

 

 

FÚTBOL AMERICANO 

 

 

 

 

MILLION DOLLAR BABY 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

BOXEO 
 

 

 

THE KARATE KID (2010) 

 

 

DRAMA/ ACCIÓN 

 

 

ARTES MARCIALES 

 



 

 

 

COACH CARTER 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

BALONCESTO 

 

 

 

 

CAMPEONES 

 

 

 

COMEDIA - 

DRAMA 

 

 

 

BALONCESTO 

 

 

 

 

UNA TRIBU EN LA 

CANCHA 

 

 

 

COMEDIA 

 

 

 

BALONCESTO 
 

 

 

QUIERO SER COMO 

BECKHAM 

 

 

COMEDIA - 

DRAMA 

 

 

 

FÚTBOL 

 

 

 

UN ENTRENADOR 

GENIAL 

 

 

COMEDIA 

 

 

FÚTBOL 

 

 

 

 

UNIDOS POR UN SUEÑO 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

FÚTBOL 

 



 

 

RIVALES 

 

 

COMEDIA 

 

 

FÚTBOL 

 

 

 

MIRACLE 

 

 

DRAMA 

 

 

HOCKEY SOBRE 

HIELO 

 

 

 

 

EL JUEGO PERFECTO 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

BEISBOL 

 

 

 

 

PISANDO FIRME (STICK 

IT) 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

GIMNASIA 
 

 

 

FULL OUT 

 

 

DRAMA 

 

 

GIMNASIA 

 

 

 

SALTA (JUMP IN) 

 

 

COMEDIA 

 

 

BOXEO Y SALTO 

CUERDA  
 



 

 

SOÑANDO SOÑANDO, 

TRIUNFÉ PATINANDO 

(ICE PRINCESS) 

 

 

 

COMEDIA/ 

DRAMA 

 

 

 

PATINAJE ARTÍSTICO 

 

 

 

 

A GANAR 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

VOLEIBOL 

 

 

 

 

A CONTRACORRIENTE 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

NATACIÓN 

 

 

 

 

ELEGIDOS PARA EL 

TRIUNFO (COOL 

RUNNING) 

 

 

 

COMEDIA 

 

 

 

CARRERAS 

 

 

 

 

Mc FARLAND 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

ATLETISMO/ 

CARRERAS 
 

 

 

100 METROS 

 

 

COMEDIA 

DRAMÁTICA 

 

 

SUPERACIÓN 

 



 

 

 

CARROS DE FUEGO 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

ATLETISMO 

 

 

 

EVEREST 

 

 

DRAMA/ 

AVENTURA 

 

 

MONTAÑISMO 

 

 

 

LÍMITE VERTICAL 

 

 

AVENTURA 

 

 

ALPINISMO 

 

 

 

 

RUSH 

 

 

 

DRAMA/ ACCIÓN 

 

 

 

FÓRMULA 1 

 

 

 

 

BILLY ELLIOT 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

BAILE 
 

 

 

FAMA (2009) 

 

 

DRAMA MUSICAL 

 

 

BAILE/ MUSICA/ 

TEATRO 

 



 

 

BALLERINA 

 

 

ANIMACIÓN/ 

DRAMA 

 

 

BALLET 

 

 

 

 

BLACK SWAN (CISNE 

NEGRO) 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

 

 

BALLET 

 

 

 

 

STREET DANCE 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

BAILE 
 

 

 

 

LISTA DE CURTAS, DOCUMENTAIS E OUTROS 

VÍDEOS DE INTERESE RELACIONADOS CO 

DEPORTE/ ACT.FÍSICA 

TÍTULO DURACIÓN ENLACE 

CAPITANA MARVEL. MARVEL 

CON EL DEPORTE FEMENINO 

#MujerTeníaQueSer 

1’ https://youtu.be/8_CZlJp2Ry8 



“Deportistas LGTBI denuncian 

que deporte y la diversidad 

aún no van de la mano: el 

deporte está asociado con la 

masculinidad” 

1’54’’ https://goo.gl/7M5z9S 

EVASIÓN: Viajando con Zaid 

Ait Malek 
13’51’’ https://youtu.be/Q8tMjKR_xHU 

Documental “ODA”, por el 

deporte inclusivo 
19’27’’ https://youtu.be/6fnS6KArZ9Q 

 

 

 

Medidas de atención á diversidade 
Nesta etapa é importante a atención á diversidade dos alumnos, pois a partir dos 12 anos empézanse a 

reflectir de forma notable as diferenzas entre os alumnos respecto de as súas capacidades, intereses e 

motivaciones. 

Atendendo a esa diversidad o papel do profesor será centrar o seu labor educativo no alumno, e satisfacer as 

súas necesidades educativas especiais ou non por medio de actividades de reforzo e ata medidas de 

adaptación e diversifícación. 

Actividades complementarias e extraescolares 
Nesta situación de pandemia as actividades complementarias e extraescolares quedan anuladas e a 

expensas da evolución da situación. 

 

 

 

4º ESO 

 

Materia Educación Física Código 017 

Curso e 
Grupo(s) 

A, B, C e D 

Profesor/a (s) ERNESTO LARREA MURUETA-GOYENA 

 

1. Introdución e contextualización. 

Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO 

 

https://goo.gl/7M5z9S


CONTEXTUALIZACIÓN 

Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO 

 

2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, 
criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de 
cada un, competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e 
criterios de cualificación. 

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

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

lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos norespecto ás demais 

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 

diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 

como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

persoal. 

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

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

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

manifestación de violencia contra a muller. 

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

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

resolver pacificamente os conflitos. 

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

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

información e a comunicación. 

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

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

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

persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

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

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

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

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

como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 

cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en 



toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado 

dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

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

medios de expresión e representación. 

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

participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito 

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

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

da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 

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

lusófona. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 

 

  1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, 

das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

  2. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal e outros recursos. 

  3. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición, utilizando as 

estratexias máis adecuadas en función dos estímulos relevantes.  

  4. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos de control da intensidade da 

actividade física, aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

  5. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, 

mostrando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

  6. Desenvolver actividades propias de cada unha das fases da sesión de actividade física, relacionándoas 

coas características destas. 

  7. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras persoas independentemente 

das súas características, colaborando cos demais e aceptando as súas achegas.  

  8. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de ocio activo e de 

utilización responsable do contorno. 

  9. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, analizando as características destas e as interaccións motoras que levan consigo, e 

adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

10. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de aprendizaxe, para buscar, 

analizar e seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, e facendo exposicións e 

argumentacións destes. 

CURRÍCULO DA ASIGNATURA EN 4º ESO 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compe

tencias 

clave 



 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compe

tencias 

clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

b 

g 

m 

B1.1. Deseña e 

realiza as fases 

de activación e 

recuperación, 

logo da análise 

da actividade 

física que se vaia 

realizar. 

B1.2. Fases de 

activación e 

recuperación 

como medio de 

prevención de 

lesións. 

B1.1. Deseñar e 

realizar as fases de 

activación e 

recuperación na 

práctica de 

actividade física 

considerando a 

intensidade dos 

esforzos. 

EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da 

sesión para establecer as características que deben 

ter as fases de activación e de volta á calma. 

CSC 

EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas de 

activación e de volta á calma dunha sesión, 

atendendo á intensidade ou á dificultade das 

tarefas da parte principal.  

CSC 

EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases 

inicial e final de algunha sesión, de xeito autónomo, 

acorde co seu nivel de competencia motriz. 

CSC 

a 

b 

c 

d 

g 

m 

B1.3. 

Planificación e 

organización de 

eventos e 

campionatos nos 

que se utilicen 

sistemas que 

potencien as 

actitudes, os 

valores e o 

respecto das 

normas, 

asumindo 

diferentes 

papeis e 

funcións. 

B1.2. Colaborar na 

planificación e na 

organización de 

eventos, 

campionatos ou 

torneos 

deportivos, 

prevendo os 

medios e as 

actuacións 

necesarias para a 

súa celebración e 

relacionando as 

súas funcións coas 

do resto de 

implicados/as. 

EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na 

organización de actividades grupais. 

CSC 

EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na 

planificación e posta en práctica de actividades 

grupais fose coordinada coas accións do resto das 

persoas implicadas. 

CSC 

EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de 

utilización de materiais e de planificación para 

utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. 

CSC 

a 

b 

c 

d 

e 

B1.4. Valoración 

das actividades 

físicas, 

deportivas e 

tradicionais na 

sociedade 

actual, 

destacando os 

B1.3. Analizar 

criticamente o 

fenómeno 

deportivo 

discriminando os 

aspectos culturais, 

educativos, 

integradores e 

EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións 

das persoas participantes nas actividades, 

recoñecendo os méritos e respectando os niveis de 

competencia motriz, e outras diferenzas. 

CSC 

EFB1.3.2. Valora as actividades físicas distinguindo 

as achegas que cada unha ten desde o punto de 

vista cultural, para a satisfacción e o 

CSC 

CCEC 



 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compe

tencias 

clave 

g 

m 

ñ 

comportamento

s axeitados tanto 

desde o papel de 

participante 

como desde o de 

espectador/a. 

saudables dos que 

fomentan a 

violencia, a 

discriminación ou 

a competitividade 

mal entendida. 

enriquecemento persoal, e para a relación coas 

demais persoas. 

EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos 

comportamentos antideportivos, tanto desde o 

papel de participante como desde o de 

espectador/a. 

CSC 

a 

b 

g 

m 

B1.5. Primeiras 

actuacións ante 

as lesións máis 

comúns que 

poden 

manifestarse na 

práctica 

deportiva. 

B1.6. Protocolos 

básicos de 

primeiros 

auxilios.  

B1.7. Medidas 

preventivas 

sobre os riscos 

ou as lesións na 

realización de 

actividades 

físico-deportivas. 

B1.8. Manexo e 

utilización do 

material e do 

equipamento 

deportivo. 

B1.4. Asumir a 

responsabilidade 

da propia 

seguridade na 

práctica de 

actividade física, 

tendo en conta os 

factores 

inherentes á 

actividade e 

prevendo as 

consecuencias que 

poidan ter as 

actuacións pouco 

coidadosas sobre 

a seguridade das 

persoas 

participantes. 

EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura 

usando convenientemente o equipamento persoal, 

e os materiais e os espazos de práctica. 

CSIEE 

EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes 

derivadas da práctica de actividade física. 

CSIEE 

EFB1.4.3. Describe os protocolos que deben 

seguirse ante as lesións, os accidentes ou as 

situacións de emerxencia máis frecuentes 

producidas durante a práctica de actividades físico-

deportivas. 

CSIEE 

a 

b 

c 

d 

g 

B1.9. Aceptación 

das normas 

sociais e 

democráticas 

que rexen nun 

traballo en 

equipo. 

B1.5. Demostrar 

actitudes persoais 

inherentes ao 

traballo en 

equipo, 

superando as 

inseguridades e 

apoiando as 

EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as 

súas achegas nos traballos de grupo, e admite a 

posibilidade de cambio fronte a outros argumentos 

válidos. 

CSC 

EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas 

enriquecedoras dos compañeiros e das 

CSC 



 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compe

tencias 

clave 

m B1.10. Técnicas 

de traballo en 

equipo. 

B1.11. Técnicas 

de traballo 

colaborativo. 

B1.12. Xogo 

limpo como 

actitude social 

responsable. 

demais persoas 

ante a resolución 

de situacións 

descoñecidas. 

compañeiras nos traballos en grupo. 

b 

e 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B1.13. 

Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación no 

proceso de 

aprendizaxe, 

para procurar, 

seleccionar e 

valorar 

informacións 

relacionadas 

coas actividades 

físico-deportivas 

e as relacionas 

coa saúde. 

B1.6. Utilizar 

eficazmente as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación no 

proceso de 

aprendizaxe, para 

procurar, 

seleccionar e 

valorar 

informacións 

relacionadas cos 

contidos do curso, 

comunicando os 

resultados e as 

conclusións no 

soporte máis 

adecuado. 

EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente 

informacións actuais sobre temáticas vinculadas á 

actividade física e a corporalidade, utilizando 

recursos tecnolóxicos.  

CD 

CCL 

EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para afondar sobre contidos do 

curso, realizando valoracións críticas e 

argumentando as súas conclusións.  

CD 

CCL 

EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas 

nos soportes e nos contornos apropiados. 

CD 

CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

b 

d 

g 

l 

m 

B2.1. Creación 

de composicións 

artístico-

expresivas 

individuais ou 

colectivas, con 

ou sen apoio 

dunha estrutura 

musical, 

B2.1. Compor e 

presentar 

montaxes 

individuais ou 

colectivas, 

seleccionando e 

axustando os 

elementos da 

motricidade 

EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter 

artístico-expresivo, seleccionando os elementos de 

execución e as técnicas máis apropiadas para o 

obxectivo previsto, incidindo especialmente na 

creatividade e na desinhibición. 

CCEC 

EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade 

das montaxes artístico-expresivas, combinando os 

compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, 

CCEC 



 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compe

tencias 

clave 

n 

ñ 

incluíndo os 

elementos para 

a súa 

sistematización: 

espazo, tempo e 

intensidade. 

expresiva. de interacción coas demais persoas. 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das 

montaxes artístico-expresivas, achegando e 

aceptando propostas. 

CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

b 

f 

g 

h 

m 

B3.1. Efectos 

negativos que 

determinados 

hábitos de vida e 

consumo teñen 

sobre a 

condición física e 

a saúde. 

B3.2. Actividade 

física e saúde. 

B3.3. Realización 

de exercicios 

para a 

consecución 

dunha óptima 

hixiene postural. 

B3.4. 

Alimentación: 

repercusión na 

saúde e na 

actividade física. 

B3.1. Argumentar 

a relación entre os 

hábitos de vida e 

os seus efectos 

sobre a condición 

física, aplicando os 

coñecementos 

sobre actividade 

física e saúde. 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as 

características que deben cumprir as actividades 

físicas cun enfoque saudable e os beneficios que 

proporcionan á saúde individual e colectiva. 

CMCCT 

EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e 

flexibilización coa compensación dos efectos 

provocados polas actitudes posturais inadecuadas 

máis frecuentes.  

CMCCT 

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo 

ou o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas 

cos seus efectos na condición física e a saúde.  

CMCCT 

EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de 

hidratación para a realización de diferentes tipos de 

actividade física. 

CMCCT 

b 

g 

m 

B3.5. Valoración 

e toma de 

conciencia da 

propia condición 

física e da 

predisposición a 

mellorala. 

B3.2. Mellorar ou 

manter os 

factores da 

condición física, 

practicando 

actividades físico-

deportivas 

EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das 

capacidades físicas na realización dos tipos de 

actividade física. 

CMCCT 

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e 

autónoma actividades físicas co fin de mellorar as 

condicións de saúde e calidade de vida. 

CMCCT 



 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compe

tencias 

clave 

B3.6. 

Elaboración e 

posta en práctica 

dun plano de 

traballo que 

integre as 

capacidades 

físicas 

relacionadas coa 

saúde.  

B3.7. Valoración 

e aplicación de 

técnicas e 

métodos de 

relaxación e 

respiración de 

xeito autónomo, 

co fin de 

mellorar as 

condicións de 

saúde e calidade 

de vida. 

B3.8. Métodos 

de avaliación da 

condición física 

en relación coa 

saúde. 

adecuadas ao seu 

nivel e 

identificando as 

adaptacións 

orgánicas e a súa 

relación coa 

saúde. 

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar 

nos programas de actividade física a mellora das 

capacidades físicas básicas, cunha orientación 

saudable e nun nivel adecuado ás súas 

posibilidades. 

CMCCT 

EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas 

dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, 

relacionándoas coa saúde. 

CMCCT 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

a 

b 

g 

m 

B4.1. Traballo 

dos 

fundamentos 

técnicos das 

actividades 

físico-deportivas 

propostas, tendo 

en consideración 

diversos 

B4.1. Resolver 

situacións 

motrices 

aplicando 

fundamentos 

técnicos nas 

actividades físico-

deportivas 

propostas, con 

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades 

específicas aos requisitos técnicos nas situacións 

motrices individuais, preservando a súa seguridade 

e tendo en conta as súas propias características.  

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades 

específicas aos condicionantes xerados polos 

compañeiros e as compañeiras, e as persoas 

adversarias, nas situacións colectivas. 

CAA 

CSIEE 



 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compe

tencias 

clave 

condicionantes 

xerados polos 

compañeiros e 

as compañeiras, 

as  persoas 

adversarias, os 

regulamentos e 

o contorno da 

práctica. 

eficacia e 

precisión. 

EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou 

desprazamento aos cambios do medio, priorizando 

a súa seguridade persoal e colectiva. 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

c 

d 

g 

m 

B4.2. Traballo 

das situacións 

motrices de 

oposición, 

colaboración ou 

colaboración-

oposición 

propostas, tendo 

en consideración 

diversos 

condicionantes 

xerados polos 

compañeiros e 

as compañeiras, 

as persoas 

adversarias, os 

regulamentos e 

o contorno da 

práctica. 

B4.3. 

Coñecemento e 

práctica de 

xogos e de 

deportes 

tradicionais de 

Galicia e da 

propia zona, así 

como do seu 

regulamento. 

Procura de 

información 

sobre variacións 

B4.2. Resolver 

situacións 

motrices de 

oposición, 

colaboración ou 

colaboración-

oposición nas 

actividades físico 

deportivas 

propostas, 

tomando a 

decisión máis 

eficaz en función 

dos obxectivos. 

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as 

estratexias específicas das actividades de oposición, 

contrarrestando ou anticipándose ás accións da 

persoa adversaria. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno e eficaz as 

estratexias específicas das actividades de 

cooperación, axustando as accións motrices aos 

factores presentes e ás intervencións do resto de 

participantes. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e eficaz as 

estratexias específicas das actividades de 

colaboración-oposición, intercambiando os papeis 

con continuidade e perseguindo o obxectivo 

colectivo de obter situacións vantaxosas sobre o 

equipo contrario. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as 

situacións formuladas e valorar as súas 

posibilidades de éxito, en relación con outras 

situacións. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica 

das actividades e recoñece os procesos que están 

implicados nelas. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles 

solucións para resolver problemas motores, 

valorando as características de cada participante e 

os factores presentes no contorno. 

CAA 

CSIEE 



 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compe

tencias 

clave 

locais. 

f 

g 

m 

B4.4. Relación 

entre a 

actividade física, 

a saúde e o 

medio natural. 

B4.5. Toma de 

conciencia do 

impacto que 

teñen algunhas 

actividades 

físico-deportivas 

no medio 

natural. 

B4.6. Realización 

de actividades 

deportivas e/ou 

recreativas, 

preferentement

e desenvolvidas 

no medio 

natural. 

B4.3. Recoñecer o 

impacto 

ambiental, 

económico e 

social das 

actividades físicas 

e deportivas, 

reflexionando 

sobre a súa 

repercusión na 

forma de vida no 

contorno. 

EFB4.3.1. Compara os efectos das actividades físicas 

e deportivas no contorno en relación coa forma de 

vida nel. 

CSC 

CMCCT 

EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na 

natureza coa saúde e a calidade de vida. 

CSC 

CMCCT 

EFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de 

conservación e protección ambiental. 

CSC 

CMCCT 

 

Instrumentos 
avaliación 

AVALIACIÓN DO ALUMNO 

Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da 

programación de 2º ESO 

 

 

Criterios cualificación CUALIFICACiÓN DO ALUMNO 

Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da 
programación de 2º ESO 

 
PROGRAMA ANUAL DE CONTIDOS 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 2022-2023 

 



4º E.S.O. 

 

1º trimestre: 22 sesións 

 

UD 1:  INCREMENTAMOS A NOSA CONDICIÓN FÍSICA  
Duración aproximada: 10 sesións 
Contidos: Avaliación previa da condición físico-motora dos novos alumnos. Condición física. Descripción 
xenérica dasapacidades físicas básicas e a súa vinculación cos diferentes sistemas do organismo. Efectos da 
actividade física e a alimentación sobre a saúde. Control da frecuencia cardiaca cara a mellora dos factores da 
condición física. Procedementos para a avaliación dos factores da condición física coa saúde. Quecemento 
básico para o traballo da condición física. Avaliación da condición física saudable e realización de actividades 
para a súa mellora. Batería Eurofit 
 

UD 2: HABITOS SAUDABLES E PRIMEIROS  AUXILIOS  

Duración aproximada: 2 sesións 
Contidos: Postura e hixiene postural. Coñecemento e práctica de hábitos de vida saudable, falsos mitos sobre 
aspectos xenéricos da saude como a postura e a alimentación. A hixiene postural na actividade cotiá. Técnicas 
de relaxación: técnica de Jacobson.  Respiración torácica e abdominal. Actuacións básicas ante diferentes tipos 
de accidentes na vida cotiá. O protocolos RCP, PAS e OVACE 
 
UD 3: O BADMINTON 
Duración aproximada: 10 sesións 

Contidos científicos : regulamento e técnicas básicas. Práctica dos golpes básicos (clear, drop, drive, smash, 
deixada e saque). Xogo 1x1 e Xogo 2x2 
didáctica na nota final.  

 
 
2º trimestre: 22 sesións 

 
UD 4:  DEPORTES COLECTIVOS 

Duración aproximada: 13 sesións 
Contidos científicos: Coñecemento da lóxica interna dos xogos. Iniciación á práctica de diferentes modalidades 
deportivas colectivas (Voleibol, Baloncesto). Xestos técnicos básicos e práctica do xogo. Coñecemento das 
situacións tácticas básicas en fases de defensa e ataque. Organización (cuadros de encontros, arbitraxe…) de 
torneos. 
 

UD 5: MANTEMOS A CONDICIÓN FÍSICA I 

Duración aproximada: 4 sesións 
Contidos: sesións de traballo específico de mantemento da condición física, traballando as cualidades físicas 

básicas de xeito exclusivo en cada sesión ou de maneira combinada. Nestas sesións o alumnado se distribuirá en 

grupos de niveis distintos, cada alumno valorará en cal de eles pensa que poderá acadar os obxectivos da UD.  

 

 

 

 

UD 8:  A  ORIENTACIÓN  NO  MEDIO  NATURAL 
Duración aproximada: 5 sesións 

Contidos científicos: Utilización do compas e o plano. A triangulación en situación de pérdida.  Elaboración de 
percorridos de orientación. Elaboración de planos do centro escolar con e sen utilización de fotografías aéreas. 
Práctica de carreiras de orientación no centro.  

 
 
3º trimestre: 23 sesións 

 



UD 7:  O ACROSPORT  

Duración aproximada: 7 sesións 
Contidos científicos: Orixe e modalidades da ximnasia acrobática. Figuras grupais con soporte musical. 
Actitudes propias de traballo grupal. A seguridade na execuación, as axudas. Crear unha coreografía grupal con 
soporte musical. Aprender a improvisar movementos acrobático-artísticos acompañando ao soporte musical 
 
 
UD 6:  MALABARES 

Duración aproximada: 7 sesións 
Contidos científicos: Coñecemento e práctica de malabares con pelotas, aros e mazas. Construcción do propio 
material. Rondas básicas con 2 e 3 elementos. Execución e deseño de exercicios de dificultade.  
 
UD 9: MANTEMOS A CONDICIÓN FÍSICA II 
Duración aproximada: 4 sesións 
Contidos: sesións de traballo específico de mantemento da condición física,  traballando as cualidades físicas 

básicas de xeito exclusivo en cada sesión ou de maneira combinada. Nestas sesións o alumnado se distribuirá en 

grupos de niveis distintos, cada alumno valorará en cal de eles pensa que poderá acadar os obxectivos da UD.  

 
UD 10: DEPORTES RECREATIVOS: KIngball, Ultimate, e Softball 
Duración aproximada: 5 sesións. 
Contidos científicos: práctica de deportes non institucionalizados (kingball, ultimate e softball). Organización de torneos de 
xogo. 
 
 

TÁBOAS DE CUALIFICACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA 4º ESO 

Unidades 

Didácticas 

UD.1 

Condición 

Física 

UD.2 

Bailes 

Urbanos 

UD.3 

Primeros 

Auxilios 

 

UD.4 

Orientación 

4º ESO. PRIMEIRO TRIMESTRE.           

Estándares evaluables 

EFB1.1.1 0,1    Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as 

características que deben ter as fases de activación e de volta á 

calma 

EFB1.1.2 0,1    Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á 

calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade das 

tarefas da parte principal 
EFB1.1.3 0,2    Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de 

algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de 

competencia motriz. 

EFB1.3.2  0,2     Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada 

unha ten desde o punto de vista cultural, para a satisfacción e o 

enriquecemento persoal, e para a relación coas demais persoas.  
EFB1.4.2   0.3  Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de 

actividade física. 

EFB1.4.3   0.3 

 

 Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, os 

accidentes ou as situacións de emerxencia máis frecuentes 

producidas durante a práctica de actividades físico-deportivas. 

EFB2.1.1  0,6   Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, 

seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis 

apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na 

creatividade e na desinhibición. 
EFB2.1.2  0,5   Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes 

artístico-expresivas, combinando os compoñentes espaciais, 

temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais persoas 

EFB2.1.3  0,2   Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-

expresivas, achegando e aceptando propostas. 



EFB3.1.1 0,2    Demostra coñecementos sobre as características que deben 

cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable e os beneficios 

que proporcionan á saúde individual e colectiva.  

EFB3.1.2 0,2    Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa 

compensación dos efectos provocados polas actitudes posturais 

inadecuadas máis frecuentes 

EFB3.1.3 0,2    Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco 

e de bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición física e a 

saúde EFB3.1.4 0,2    Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a 

realización de diferentes tipos de actividade física. 

EFB3.2.1 0,2    Valora o grao de implicación das capacidades físicas na 

realización dos tipos de actividade física. 

EFB3.2.2 0,2    Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades 

físicas co fin de mellorar as condicións de saúde e calidade de vida 

EFB3.2.3 0,2   
 Aplica os procedementos para integrar nos programas de 

actividade física a mellora das capacidades físicas básicas, 

cunha orientación saudable e nun nivel adecuado ás súas 

posibilidades. 
EFB3.2.4 0,2    Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, 

fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa saúde. 

EFB4.1.3    0.2 Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos 

cambios do medio, priorizando a súa seguridade persoal e 

colectiva 

EFB4.3.1    0.2 Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no 

contorno en relación coa forma de vida nel. 

EFB4.3.2    0.3 Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a 

calidade de vida. 

EFB4.3.3    0.3 

 

Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección 

ambiental. 

 

 

Unidades 

Didácticas 

UD. 5 

Badminton 

UD.6 

Xogos 

Populares 

UD.7 

Deportes 

Colectivos 

4º ESO. SEGUNDO TRIMESTRE.              

Estándares evaluables 

EFB1.2.1 0,4   Asume as funcións encomendadas na organización de 

actividades grupais. 

EFB1.2.2 0,4  
 Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en 

práctica de actividades grupais fose coordinada coas 

accións do resto das persoas implicadas. 

EFB1.3.1   

0.2 Valora as actuacións e as intervencións das persoas 

participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e 

respectando os niveis de competencia motriz, e outras 

diferenzas. 

EFB1.4.1   

0.4 Verifica as condicións de práctica segura usando 

convenientemente o equipamento persoal, e os materiais 

e os espazos de práctica. Identifica as lesións máis 

frecuentes derivadas da práctica de actividade física. 



EFB1.5.1  0,3 
 Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos 

traballos de grupo, e admite a posibilidade de cambio 

fronte a outros argumentos válidos 

EFB1.5.2  0,3  Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos 

compañeiros e das compañeiras nos traballos en grupo. 

EFB1.6.1  0,3 
 Procura, procesa e analiza criticamente informacións 

actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

EFB1.6.2  0,3 
 Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 

para afondar sobre contidos do curso, realizando 

valoracións críticas e argumentando as súas conclusións. 

EFB1.6.3  0,3  Comunica e comparte información e ideas nos soportes e 

nos contornos apropiados. 

EFB4.1.1 0.2  

0.3 Axusta a realización das habilidades específicas aos 

requisitos técnicos nas situacións motrices individuais, 

preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas 

propias características. 

EFB4.2.1 0,4  
0.3 Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas 

das actividades de oposición, contrarrestando ou 

anticipándose ás accións da persoa adversaria 

EFB4.2.2 0.2  

0.3 Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas 

das actividades de cooperación, axustando as accións 

motrices aos factores presentes e ás intervencións do 

resto de participantes. 

EFB4.2.3   

0.3 Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas 

das actividades de colaboración-oposición, 

intercambiando os papeis con continuidade e 

perseguindo o obxectivo colectivo de obter situacións 

vantaxosas sobre o equipo contrario 

EFB4.2.4 0,4  
0.3 Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e 

valorar as súas posibilidades de éxito, en relación con 

outras situacións 

 

Unidades 

Didácticas 

UD.8 

Atletismo 

UD.9 

Respiración 

e Relaxación 

autónomas 

 

UD.11 

Softball 
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Estándares evaluables 

EFB1.1.2  
0.3  Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de 

volta á calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou 

á dificultade das tarefas da parte principal 



EFB1.1.3  
0.3  Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de 

algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel 

de competencia motriz. 

EFB1.3.1 1 

  Valora as actuacións e as intervencións das persoas 

participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e 

respectando os niveis de competencia motriz, e outras 

diferenzas. 

EFB1.4.1 1 

  Verifica as condicións de práctica segura usando 

convenientemente o equipamento persoal, e os 

materiais e os espazos de práctica. Identifica as lesións 

máis frecuentes derivadas da práctica de actividade 

física. 

EFB1.4.2    Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica 

de actividade física. 

EFB3.1.1  

0.3    Demostra coñecementos sobre as características que 

deben cumprir as actividades físicas cun enfoque 

saudable e os beneficios que proporcionan á saúde 

individual e colectiva. 

EFB3.2.2  
0.1  Practica de forma regular, sistemática e autónoma 

actividades físicas co fin de mellorar as condicións de 

saúde e calidade de vida 

EFB4.1.1 0.5 

  Axusta a realización das habilidades específicas aos 

requisitos técnicos nas situacións motrices individuais, 

preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas 

propias características. 

EFB4.1.3 0.3 
  Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos 

cambios do medio, priorizando a súa seguridade persoal 

e colectiva 

EFB4.2.1  

 0.4 

 

Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas 

das actividades de oposición, contrarrestando ou 

anticipándose ás accións da persoa adversaria 

EFB4.2.2  

 0.4 Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas 

das actividades de cooperación, axustando as accións 

motrices aos factores presentes e ás intervencións do 

resto de participantes. 

EFB4.2.3  

 0.4 Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas 

das actividades de colaboración-oposición, 

intercambiando os papeis con continuidade e 

perseguindo o obxectivo colectivo de obter situacións 

vantaxosas sobre o equipo contrario. 

EFB4.2.4  
 0.1 Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e 

valorar as súas posibilidades de éxito, en relación con 

outras situacións 

EFB4.2.5   0.1 Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades 

e recoñece os procesos que están implicados nelas. 



EFB4.2.6  
 0.1 Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver 

problemas motores, valorando as características de 

cada participante e os factores presentes no contorno. 

 

3. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado, 
para acadar os estándares de aprendizaxe, así como a adquisición das competencias 
clave. Materiais e recursos didácticos. 

Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO 

4. Procedemento para a avaliación inicial 

Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO 

5. Procedemento de avaliación continua. 

Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO 

7. Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes (ESO e 
BAC). 

Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO 

 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO 

9. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO 

Accións previstas de acordo co proxecto lector. 
Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO  

Accións previstas de acordo co plan de integración das TICs 
Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO 

Medidas de atención á diversidade 
Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO 

Actividades complementarias e extraescolares 
Neste apartado remitimosnos ao esposto no mesmo apartado da programación de 2º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


