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EDUCACIÓN FÍSICA 1º de ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterios de avaliación Criterios de avaliación 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

▪ B1.1. Recoñece e aplica actividades 
propias de cada fase da sesión de actividade 
física, tendo en conta ademais as 
recomendacións de aseo persoal necesarias 
para esta. 

▪ EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a 
estrutura dunha sesión de actividade física coa 
intensidade dos esforzos realizados. 

▪ EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e 
fases finais da sesión de acordo cos contidos que 
se vaian realizar, seguindo as orientacións dadas. 

▪ EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo 
persoal en relación á saúde e a actividade física. 

▪ B1.2. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas como formas de inclusión social, 
e a participación doutras persoas 
independentemente das súas 
características, colaborando con elas e 
aceptando as súas achegas. 

▪ EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade 
tanto no papel de participante como no de 
espectador/a. 

▪ B1.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación no proceso 
de aprendizaxe, para procurar, analizar e 
seleccionar información salientable, 
elaborando documentos propios, e facendo 
exposicións e argumentacións destes 
adecuados á súa idade. 

▪ EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para elaborar 
documentos dixitais propios adecuados á súa 
idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información salientable. 

▪ EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos 
sobre temas vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física ou a 
corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

▪ B2.1. Interpretar e reproducir accións 
motoras con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas sinxelas de 
expresión corporal. 

▪ EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, 
combinando espazo, tempo e intensidade. 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

▪ B3.1. Recoñecer e aplicar os principios ▪ EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o 
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de alimentación e da actividade física 
saudable, e recoñecer os mecanismos 
básicos de control da intensidade da 
actividade física para a mellora da súa 
saúde. 

impacto que pode ter a alimentación nun estilo de 
vida saudable. 

▪ EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo 
controlando a frecuencia cardíaca 
correspondente ás marxes de mellora da 
condición física. 

▪ EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as 
características que deben ter as actividades físicas 
para ser consideradas saudables, e lévaas á 
práctica. 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

▪ B4.1. Resolver situacións motoras 
individuais sinxelas aplicando os 
fundamentos técnicos e as habilidades 
específicas, das actividades físico-deportivas 
adaptadas propostas. 

▪ EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das 
técnicas e das habilidades específicas adaptadas 
máis sinxelas, respectando as regras e as normas 
establecidas. 

▪ EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os 
movementos implicados nos modelos técnicos 
adaptados máis sinxelos. 

 
 

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 
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▪ 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 
- Resumos e/ou resolución de actividades sobre a parte teórica. 

 

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. 

 

 


