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EDUCACIÓN FÍSICA 4º de ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterios de avaliación Criterios de avaliación 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

▪ 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. 

▪ 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.  

▪ 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. 

▪ B1.3. Analizar criticamente o fenómeno 
deportivo discriminando os aspectos 
culturais, educativos, integradores e 
saudables dos que fomentan a violencia, a 
discriminación ou a competitividade mal 
entendida. 

▪ 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. 

▪ EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos 
comportamentos antideportivos, tanto desde o papel de 
participante como desde o de espectador/a. 

▪ 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. 

▪ B1.5. Demostrar actitudes persoais 
inherentes ao traballo en equipo, 
superando as inseguridades e apoiando as 
demais persoas ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 

▪ 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. 

▪ EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras nos traballos en grupo. 

▪ 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.  

▪ EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para afondar sobre contidos do curso, 
realizando valoracións críticas e argumentando as súas 
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conclusións.  

▪ EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos 
soportes e nos contornos apropiados. 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

▪ B2.1. Compor e presentar montaxes 
individuais ou colectivas, seleccionando e 
axustando os elementos da motricidade 
expresiva. 

▪ 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. 

▪ EFB2.1.2. 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. Colabora no deseño e na realización das montaxes 
artístico-expresivas, achegando e aceptando propostas. 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

▪ 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. 

▪ B3.2. Mellorar ou manter os factores da 
condición física, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas ao seu nivel e 
identificando as adaptacións orgánicas e a 
súa relación coa saúde. 

▪ EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades 
físicas na realización dos tipos de actividade física. 

▪ EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma 
actividades físicas co fin de mellorar as condicións de saúde 
e calidade de vida. 

▪ EFB3.2.3. 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. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións 
anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa saúde. 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

▪ B4.1. Resolver situacións motrices 
aplicando fundamentos técnicos nas 
actividades físico-deportivas propostas, 
con eficacia e precisión. 

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

▪ EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou 
desprazamento aos cambios do medio, priorizando a súa 
seguridade persoal e colectiva. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as situacións 
formuladas e valorar as súas posibilidades de éxito, en 
relación con outras situacións. 

▪ EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das 
actividades e recoñece os procesos que están implicados 
nelas. 

▪ EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para 
resolver problemas motores, valorando as características de 
cada participante e os factores presentes no contorno. 
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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. 

 

 


