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EDUCACIÓN FÍSICA 1º DE BAC 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterios de avaliación Criterios de avaliación 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

▪ B1.2. Controlar os riscos que pode xerar a 
utilización dos equipamentos, o contorno e 
as propias actuacións na realización das 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, actuando de forma responsable 
no seu desenvolvemento, tanto 
individualmente como en grupo. 

▪ EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás actividades 
e os derivados da propia actuación e da do grupo. 

▪ EFB1.2.2. Usa os materiais e os equipamentos 
atendendo ás súas especificacións técnicas. 

▪ EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como 
un elemento de risco na realización de 
actividades que requiren atención ou esforzo. 

▪ B1.3. Amosar un comportamento persoal e 
social responsable respectándose a si 
mesmo/a, ás outras persoas e o contorno, 
no marco da actividade física. 

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

▪ EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas 
nas actividades de grupo, animando á súa 
participación e respectando as diferenzas. 

▪ B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información 
e da comunicación para mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, aplicando criterios 
de fiabilidade e eficacia na utilización de 
fontes de información e participando en 
ámbitos colaborativos con intereses 
comúns. 

▪ EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de 
información que garantan o acceso a fontes 
actualizadas e rigorosas na materia. 

▪ EFB1.4.2. Comunica e comparte a información 
coa ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa 
discusión ou a súa difusión. 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

▪ B2.1. Crear e representar composicións 
corporais individuais ou colectivas con 
orixinalidade e expresividade, aplicando as 
técnicas máis apropiadas á intencionalidade 
da composición. 

▪ EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e 
desenvolvemento das composicións ou montaxes 
artísticas expresivas. 

▪ EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes 
de expresión corporal individuais ou colectivas, 
axustándose a unha intencionalidade de carácter 
estética ou expresiva. 
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Bloque 3. Actividade física e saúde 

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

 

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

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

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

▪ B3.2. Planificar, elaborar e pór en práctica 
un programa persoal de actividade física 
que incida na mellora e no mantemento da 
saúde, aplicando os sistemas de 
desenvolvemento das capacidades físicas 
implicadas, tendo en conta as súas 
características e nivel inicial, e avaliando as 
melloras obtidas. 

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

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

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

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

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

▪ EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades 
específicas aos condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, e polas persoas 
adversarias, nas situacións colectivas. 

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

▪ EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas específicas das 
actividades en ámbitos non estables, analizando 
os aspectos organizativos necesarios. 
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▪ B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións 
de oposición, colaboración ou 
colaboración-oposición en contextos 
deportivos ou recreativos, adaptando as 
estratexias ás condicións cambiantes que se 
producen na práctica. 

▪ EFB4.2.1. Desenvolve accións que conduzan a 
situacións de vantaxe con respecto á persoa 
adversaria, nas actividades de oposición. 

▪ EFB4.2.2. Colabora con participantes nas 
actividades físico-deportivas nas que se produce 
colaboración ou colaboración-oposición, e explica 
a achega de cadaquén. 

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

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

▪ EFB4.2.5. Formula estratexias ante as situacións 
de oposición ou de colaboración-oposición, 
adaptándoas ás características das persoas 
participantes. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores . 

O alumnado con algunha avaliación pendente terá que facer un traballo 
relacionado coa parte suspensa para poder recuperala. 

O alumnado poderá ver mellorada a súa nota en función do seu traballo 
durante este trimestre. 

Instrumentos: 

Actividades de repaso e reforzo a través do correo electrónico. 

Vídeos do alumnado executando destrezas físicas. 

Cualificación final 

▪ Alumnado coa 1ª e/ou a 2ª avaliación suspensas: atendendo á diversidade, 
realizarán tarefas específicas e individualizadas para recuperar aquelas 
partes da materia que teñan suspensas. Finalmente, determinarase de novo 
a nota media da/s avaliación/s suspensa/s empregando no cálculo as notas 
das tarefas de recuperación que sexan maiores que as orixinais. 

▪ A cualificación de cada avaliación será sobre un máximo de 10 puntos 

▪ A: cualificación da primeira avaliación, calculada segundo consta na 
programación didáctica 

▪ B: cualificación da segunda avaliación, calculada segundo consta na 
programación didáctica 

▪ C: cualificación das tarefas de ampliación de contidos da terceira avaliación 

▪ Cualificación final: ((A+B)/2) + (C x 0,1) 

 

Todo o alumnado poderá ver mellorada a nota obtida das dúas primeiras 
avaliacións ou como mínimo mantela. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro será, en principio, presencial e versará, exclusivamente, 
sobre os estándares de aprendizaxe da primeira e segunda avaliación recollidos 
no apartado 1 deste documento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Resolución de actividades sobre a parte teórica. 

- Execución de vídeos prácticos sobre aspectos teóricos. 

- Execución de sesións prácticas diferenciando ben as súas partes. 

- Execución de destrezas físicas, que serán presentadas como retos. 
Para a súa valoración terán que enviar unha foto ou un vídeo en 
función do que se precise. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade . 

A través do correo electrónico do dominio electrónico do centro podemos 
establecer unha comunicación bidireccional entre profesor/a alumnado. 

Se é necesario para explicar dúbidas o profesor/a poñerase en contacto co 
alumnado a través dunha chamada telefónica ou vídeo conferencia. 

Materiais e recursos 
Correo electrónico 

Vídeo conferencia 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será trasladada ao alumnado a 
través de correo electrónico 

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro, dentro da sección do 
departamento de E.F. 

 

 


