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EDUCACIÓN FÍSICA 2º de ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterios de avaliación Criterios de avaliación 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

▪ 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. 

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

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

▪ 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. 

▪ EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do 
labor de equipo, con independencia do nivel de 
destreza. 

▪ B1.3. Recoñecer as posibilidades que 
ofrecen as actividades físico-deportivas 
como formas de lecer activo e de 
utilización responsable do contorno. 

▪ EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un 
lugar común para a realización de actividades 
físico-deportivas. 

▪ B1.4. Controlar as dificultades e os riscos 
durante a súa participación en 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, analizando as características 
destas e as interaccións motoras que 
levan consigo, e adoptando medidas 
preventivas e de seguridade no seu 
desenvolvemento. 

▪ EFB1.4.1. Identifica as características das 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 
propostas que poidan supor un elemento de risco 
para si mesmo/a ou para as demais persoas. 

▪ 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. 

▪ 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. 
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Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

▪ B2.1. Interpretar e producir accións 
motoras con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal e outros recursos. 

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

▪ EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un ritmo 
prefixado de baixa dificultade. 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo 
controlando a frecuencia cardíaca correspondente 
ás marxes de mellora dos principais factores da 
condición física. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 
saudable acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

▪ EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 
postural na práctica das actividades físicas como 
medio de prevención de lesións. 
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Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

▪ 4.1. 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. 

▪ EFB4.1.2. 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións facilitadas 
resoltas valorando a oportunidade das solucións 
achegadas e a súa aplicabilidade a situacións 
similares. 
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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 

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

- 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. 

 

 


