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1. Introdución

A rápida evolución das sociedades actuais e as súas múltiples interconexións esixen o desenvolvemento daquelas
competencias que axuden aos individuos para practicar unha cidadanía independente, activa e comprometida coa
realidade contemporánea.

Segundo a OMS "Poderíanse evitar ata 5 millóns de falecementos ao ano cun maior nivel de actividade física da
poboación mundial"; "Máis do 80% dos adolescentes do mundo teñen un nivel insuficiente de actividade física". En
España, "o 36,4% de persoas de 15 e máis anos declarouse sedentaria no seu tempo libre" (Enquisa Nacional de
Saúde, 2020). Dada a precariedade da situación actual, as diferentes institucións nacionais e internacionais elaboran
medidas que contribúan a mellorar este escenario, a maioría das cales coinciden en identificar como un instrumento
efectivo do cambio os centros educativos e en concreto a Educación Física. Por iso a súa inclusión no currículo
educativo queda xustificada ao ser o medio máis efectivo e práctico para resolver unha situación crítica que afecta á
maior parte da poboación.

O xeito de como conseguilo delegase en gran medida na intervención educativa dos docentes.

Con esta programación pretendemos poñer en valor a materia de EF pola súa relación coa prevención e adquisición
de hábitos de vida saudables, polo que intentaremos traballar a promoción e coidado da saúde durante o tempo de
clase, así como antes, durante y despois do horario escolar, xerando hábitos saudables e adherencia ao exercicio.

Máis alá da necesidade de aumentar os niveis de actividade física na poboación infantil e xuvenil, non debemos
esquecer que a EF de Calidade é un dereito fundamental que reporta beneficios para as persoas, as familias, as
comunidades e a sociedade en xeral;  desempeña un papel importante no desenvolvemento dos coñecementos
básicos sobre a actividade física, o benestar e as capacidades físicas; mellora a saúde mental e as capacidades
psicolóxicas; acrecenta as capacidades sociais; contribúe á prevención e á rehabilitación dos que corren o risco de
caer en adiccións, delincuencia, explotación ou pobreza; pode reportar importantes beneficios nos planos da saúde,
social  e  económico.  En definitiva,  a  EF é fundamental  para o desenvolvemento integral  do alumnado.  Por  iso,
debemos garantir que se imparta de forma segura e responsable, para o persoal docente e o alumnado, asegurando
así que adquiran as competencias clave e lles aporte as habilidades e oportunidades de promoción da saúde e
benestar, tan importantes durante estes últimos tempos incertos e difíciles.

Marco normativo

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, regula
no capítulo terceiro do seu título preliminar a definición de currículo e enumera os elementos que o integran, e tamén
establece que o currículo deberá estar orientado a facilitar o desenvolvemento educativo do alumnado, garantindo a
súa formación integral, contribuíndo ao pleno desenvolvemento da súa personalidade e preparándoo para o exercicio
pleno dos dereitos humanos e dunha cidadanía activa e democrática na sociedade actual, sen que en ningún caso
poida supoñer unha barreira que xere abandono escolar ou impida o acceso e o exercicio do dereito á educación.

Así mesmo, coas modificacións  introducidas  pola  citada  Lei  orgánica  3/2020,  do 29 de decembro, realízase unha
nova distribución de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas, e establécese que,  co fin de
asegurar unha formación común e garantir a validez dos títulos correspondentes, o Goberno fixará, en relación cos
obxectivos, as competencias, os contidos e os criterios de avaliación, os aspectos básicos do currículo, que constitúen
as  ensinanzas  mínimas.  Esas  ensinanzas  mínimas  requirirán  o  50  por  cento  dos  horarios  escolares  para  as
comunidades autónomas que teñan lingua cooficial, como é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia.

O Real decreto 217/2022, do 29 de marzo, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da educación
secundaria obrigatoria, aprobou e concretou a nivel estatal as ensinanzas mínimas para a educación secundaria
obrigatoria, determinando os aspectos básicos do currículo, así como outros aspectos da súa ordenación, tales como
a  avaliación,  a  promoción  e  a  titulación,  a  atención  ás  diferenzas  individuais,  a  autonomía  dos  centros  e  os
documentos e informes de avaliación.

A Comunidade Autónoma de Galicia ten atribuída no artigo 31 do Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado pola Lei
orgánica 1/1981, do 6 de abril, competencia plena sobre a regulación e a administración do ensino en toda a súa
extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades. En desenvolvemento do anterior, a Consellería de Cultura,
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Educación, Formación Profesional e Universidades publica o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se
establecen a ordenación  e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. Este
decreto ten por obxecto establecer o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de
Galicia, de acordo co disposto no artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 13 do Real
decreto 217/2022, do 29 de marzo, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da educación
secundaria obrigatoria.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Adoptar  un  estilo  de  vida  activo  e
saudable,  seleccionando  e  incorporando
intencionalmente  act iv idades  f ís icas  e
deportivas nas rutinas diarias,  a  partir  dunha
análise  crítica  dos  modelos  corporais  e  do
rexeitamento  das  prácticas  que  carezan  de
base  científica  para  facer  un  uso  saudable  e
autónomo do seu tempo libre e así mellorar a
calidade de vida.

3 2-3-5 1-4 1-2-3-4 1

OBX2 - Adaptar, con progresiva autonomía na
súa  execución,  as  capacidades  f ís icas,
perceptivo-motrices e coordinativas, así  como
as habilidades e destrezas motrices, aplicando
procesos de percepción, decisión e execución
adecuados á lóxica interna e aos obxectivos de
diferentes  situacións  con dificultade variable,
para  resolver  situacións  de  carácter  motor
vinculadas  con  distintas  actividades  físicas
funcionais, deportivas, expresivas e recreativas
e  para  consolidar  actitudes  de  superación,
crecemento  e  resiliencia  ao  enfrontarse  a
desafíos físicos.

4-5 2-3 3

OBX3 -  Compartir  espazos de práctica físico-
deportiva  con  independencia  das  diferenzas
culturais,  sociais,  de  xénero  e  de  habilidade,
priorizando o respecto entre os participantes e
as regras sobre os resultados, adoptando unha
act i tude  c r í t i ca  ante  comportamentos
antideportivos  ou  contrarios  á  convivencia  e
desenvolvendo  procesos  de  autorregulación
emocional  que  canalicen  o  fracaso  e  o  éxito
nestas  s i tuac ións,  para  contr ibu í r  con
progresiva autonomía ao entendemento social e
ao compromiso ético nos diferentes espazos nos
que se participa.

3-5 3 3 1-3-5 3 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4  -  Practicar,  analizar  e  valorar  distintas
manifestacións da cultura motriz aproveitando
as  posibilidades  e  recursos  expresivos  que
ofrecen o corpo e o movemento, profundando
nas consecuencias do deporte como fenómeno
social  e  analizando  criticamente  as  súas
manifestacións desde a perspectiva de xénero e
desde os intereses económico-políticos  que o
rodean, para alcanzar unha visión máis realista,
contextualizada  e  xusta  da  motricidade  no
marco das sociedades actuais.

3 1 2-3 1-2-3-4

OBX5  -  Adoptar  un  estilo  de  vida  sostible  e
ecosocialmente responsable aplicando medidas
de  seguridade  individuais  e  colectivas  na
práctica físico-deportiva segundo a contorna e
d e s e n v o l v e n d o  c o l a b o r a t i v a  e
cooperat ivamente  accións  de  servizo  á
comunidade vinculadas á actividade física e ao
deporte,  para  contr ibuír  act ivamente  á
conservación do medio natural e urbano.

5 3 3-5 3 4 1-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XPresentación1 1Presentación da materia. Normas. Contidos.
Avaliación 2

XTests de Valoración física2 6

Os test de Valoración son unha serie de
probas, que dunha forma obxectiva van
posibilitar medir ou coñecer a condición
física dunha persoa. Faremos tests de
valoración anatómica, tests de valoración
fisiolóxica e tests motores

5

X
Deportes oposición e de
colaboración-oposición con
raqueta: Bádminton II

3 12Profundización na práctica do deporte de
bádminton 15

X
Condición física e saúde
(resistencia, forza e
flexibilidade)

4 9Traballo das cualidades físicas: Resistencia
, Forza e Flexibilidade 10

Xogos populares X5 8

Escolma e práctica de xogos populares
galegos. Cómpre salientar os xogos e os
deportes tradicionais galegos, que, xunto
coas danzas e os bailes propios de Galicia,
supoñen un elemento importante de
transmisión do noso patrimonio artístico e
cultural, ademais de fomentar as relacións
interxeracionais.

10

Expresión corporal X6 4

Traballo de diferentes técnicas de
expresión corporal. A Expresión Corporal é
a forma máis antiga de comunicación entre
os seres humanos, anterior á linguaxe
escrita e falada. É o medio para expresar

8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Expresión corporal X6 4

sensacións, sentimentos, emocións e
pensamentos. Desta forma, o corpo
convértese nun instrumento de expresión
humana que permite poñerse en contacto
co medio e cos demais.

8

Fútbol sala II: regulamento; os
elementos técnico-tácticos
colectivos

X7 10Profundización na práctica do deporte de
Fútbol sala 15

XAs actividades rítmicas: Aeróbic8 4

Traballo do ritmo e expresión corporal a
través de actividades con soporte musical.
O Aeróbic  é un tipo de actividade física que
se realiza ao son da música, e reúne os
beneficios do exercicio aeróbico, ademais
de exercitar capacidades físicas como a
flexibilidade, coordinación, orientación,
ritmo, etc.

10

X
Iniciación aos xogos deportivos
de colaboración-oposición:
Voleibol II

9 10Profundización na práctica do deporte de
Voleibol 15

XActividades na natureza.
Orientación10 2

Practica de carreiras de orientación no
medio natural. As carreiras de orientación
son probas a contrarreloxo nas que hai que
chegar á meta polos teus medios, pasando
unha serie de controis ou balizas.
As carreiras de orientación contan coa
peculiaridade de non ter un trazado
marcado de principio a fin, senón que cada
corredor deseña o seu propio percorrido
baseándose unicamente no mapa que se lle
entrega á saída e coa única axuda dun
compás, para acabar pasando por todos os
puntos de control ou balizas que veñen
sinalados no mapa.

5

XTests de Valoración física II11 4

Os test de Valoración son unha serie de
probas, que dunha forma obxectiva van
posibilitar medir ou coñecer a condición
física dunha persoa. Faremos tests de
valoración anatómica, tests de valoración
fisiolóxica e tests motores.
Tentamos facer os tests ao inicio e ao final
do curso para que o alumnado sexa
consciente da súa evolución

5

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Presentación

Duración

1
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

Rexistro de comportamento

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

2

Título da UDUD

Tests de Valoración física

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

anotación dos resultados dos test

CA1.3 - Adoptar actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados ao ámbito
do corporal, ao xénero e á diversidade sexual e os
comportamentos que poñan en risco a saúde,
contrastando con autonomía e independencia
calquera información en base a criterios científicos
de validez, fiabilidade e obxectividade.

Respecto aos compañeiros/as

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Realización dos test

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realización dos test despois dun
quecemento, valoración dos resultados e
traslado á tarefa solicitada na aula virtual

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Realización correcta das probas propostas

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Actitude de respecto coas demais persoas
na realización das probas
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      Control de resultados e variables fisiolóxicas básicas como consecuencia do exercicio físico.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices:

-      Xestión do risco propio e do dos demais.

-      Medidas colectivas de seguridade.

- Toma de decisións:

-      Procura de adaptacións para resolver eficientemente tarefas de certa complexidade en situacións motrices
individuais.

- Capacidades condicionais: desenvolvemento das capacidades físicas básicas (forza e resistencia).

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Respecto ás regras: xogo limpo nos distintos niveis de deporte e de actividade física.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

3

Título da UDUD

Deportes oposición e de colaboración-oposición con raqueta: Bádminton II

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 15
CA2.4 - Coñecer as normas de seguridade individuais
e colectivas valorando a súa importancia e
aplicándoas na práctica de actividades motrices,
dentro e fóra do centro escolar.

Coñecemento das normas básicas

TI 85

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

Realización das tarefas encomendadas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Adoptar actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados ao ámbito
do corporal, ao xénero e á diversidade sexual e os
comportamentos que poñan en risco a saúde,
contrastando con autonomía e independencia
calquera información en base a criterios científicos
de validez, fiabilidade e obxectividade.

Respecto as demais persoas

CA1.4 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realización de quecemento previo e
uilización de aplicacións vinculadas ao
deporte para o analise do rendemento

CA2.2 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realización de quecemento previo e
uilización de aplicacións vinculadas ao
deporte para o analise do rendemento

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Realización correcta das tarefas
propostas

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realización correcta das tarefas
propostas facendo un correcto uso do
material

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo
e asegurar unha participación equilibrada, incluíndo
estratexias de autoavaliación e coavaliación tanto do
proceso coma do resultado.

Desenvolver correctamente proxectos
motores

CA3.3 - Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada incerteza,
aproveitando eficientemente as propias capacidades
e aplicando de maneira automática procesos de
percepción, decisión e execución en contextos reais
ou simulados de actuación.

Mostrar habilidades suficietes para a
adaptación e a actuación ante situacións
incertas

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Resolución eficaz de problemas motores

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices e proxectos para alcanzar o
logro individual e grupal, participando con autonomía
na toma de decisións vinculadas á asignación de
roles, á xestión do tempo de práctica e á
optimización do resultado final.

Desenvolver correctamente traballo en
grupo

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Mostrar unha actitude correcta na
práctica deportiva10
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante o desenvolvemento de
diversas prácticas motrices con autonomía e facendo
uso efectivo de habilidades sociais de diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade
de competencia motriz e situándose activamente
fronte aos estereotipos e ás actuacións
discriminatorias e fronte a calquera tipo de violencia,
facendo respectar o propio corpo e o dos demais.

Participación colaborativa co equipo

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos
estereotipos de xénero

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e autónoma
medidas específicas para a prevención de lesións
antes, durante e despois da práctica de actividade
física, aprendendo a recoñecer situacións de risco
para actuar preventivamente.

Adoptar de maneira autónoma medidas
específicas para a prevención de lesións

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      Autorregulación do adestramento.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

- Saúde mental:

-      Esixencias e presións da competición.

- Elección da práctica física: xestión e enfoque dos diferentes usos e finalidades da actividade física e do deporte en
función do contexto, da actividade e dos compañeiros e compañeiras de realización.

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Toma de decisións:

-      Procura de adaptacións para resolver eficientemente tarefas de certa complexidade en situacións motrices
individuais.

-      Resolución coordinada en situacións motrices cooperativas.

-      Elección dunha resposta óptima en función do movemento do rival, así como da situación do móbil, se o hai.

-      Organización anticipada das accións individuais en función das características do contrario en situacións de
oposición de contacto.

-      Delimitación de estratexias previas de ataque e defensa en función das características dos integrantes do
equipo propio e do rival en situacións motrices de colaboración-oposición, de persecución e de interacción cun
móbil.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
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Contidos

- adecuadamente.

- Capacidades condicionais: desenvolvemento das capacidades físicas básicas (forza e resistencia).

- Habilidades motrices específicas en actividades físico-deportivas: execución, identificación e corrección de erros
máis comúns.

- Creatividade motriz: creación de retos e situacións-problemas con resolución posible de acordo cos recursos
dispoñibles.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Habilidades sociais: estratexias de negociación e mediación en contextos motrices.

- Respecto ás regras: xogo limpo nos distintos niveis de deporte e de actividade física.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Igualdade no acceso ao deporte.

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

-      Exemplos de deportistas de Galicia de diferentes sexos, idades e outros parámetros de referencia.

- Análise e xestión do risco propio e do dos demais nas prácticas físico-deportivas no medio natural e urbano,
medidas colectivas de seguridade.

4

Título da UDUD

Condición física e saúde (resistencia, forza e flexibilidade)

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e dosificación
do esforzo, alimentación saudable, educación
postural, relaxación e hixiene durante a práctica de
actividades motrices, interiorizando as rutinas
propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Coñecemento de normas básicas de
educación postural e alimentación
saudable

CA2.4 - Coñecer as normas de seguridade individuais
e colectivas valorando a súa importancia e
aplicándoas na práctica de actividades motrices,
dentro e fóra do centro escolar.

Coñecer as normas básicas de seguridade
individuais e colectivas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 70

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

Deseño correcto de exercicios para a
práctica de actividade física

CA1.3 - Adoptar actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados ao ámbito
do corporal, ao xénero e á diversidade sexual e os
comportamentos que poñan en risco a saúde,
contrastando con autonomía e independencia
calquera información en base a criterios científicos
de validez, fiabilidade e obxectividade.

Adoptar actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados
ao ámbito do corporal, ao xénero e á
diversidade sexual

CA1.4 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realizar a práctica física con seguridade

CA2.1 - Actuar de acordo cos protocolos de
intervención ante situacións de emerxencia ou
accidentes aplicando medidas específicas de
primeiros auxilios.

Saber aplicar medidas específicas de
primeiros auxilios

CA2.2 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Entrega de tarefas  vinculadas ao ámbito
da actividade física e do deporte pola aula
virtual

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Participación activa

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo
e asegurar unha participación equilibrada, incluíndo
estratexias de autoavaliación e coavaliación tanto do
proceso coma do resultado.

Ser capaz de realizar traballo en grupo
asumindo as súas funcións

CA3.3 - Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada incerteza,
aproveitando eficientemente as propias capacidades
e aplicando de maneira automática procesos de
percepción, decisión e execución en contextos reais
ou simulados de actuación.

Dar respostas apropiadas ante situacións
cunha elevada incerteza

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Participar ética e activamente nas
actividades motrices propostas

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e autónoma
medidas específicas para a prevención de lesións
antes, durante e despois da práctica de actividade
física, aprendendo a recoñecer situacións de risco
para actuar preventivamente.

Adoptar de maneira autónoma medidas
específicas para a prevención de lesións

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Saúde física:

-      Control de resultados e variables fisiolóxicas básicas como consecuencia do exercicio físico.

-      Autorregulación do adestramento.

-      Alimentación saudable e análise crítica da publicidade.

-      Educación postural: movementos, posturas e estiramentos ante dores musculares.

-      Pautas para tratar a dor muscular de orixe retardada.

-      Ergonomía en actividades cotiás.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

-      Prácticas insás, mitos e falsas crenzas arredor do corpo e da actividade física.

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.

- Saúde mental:

-      Esixencias e presións da competición.

-      Tipoloxías corporais predominantes na sociedade e análise crítica da súa presenza nos medios de comunicación
e redes sociais.

-      Efectos negativos dos modelos estéticos predominantes e trastornos vinculados ao culto insán ao corpo.

-      Creación dunha identidade corporal definida e consolidada afastada de estereotipos sexistas.

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Ferramentas dixitais para a xestión da actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices:

- Actuacións críticas ante accidentes:

-      Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) ou semiautomático (DESA).

-      Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar).

-      Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (manobra de Heimlich, sinais de ictus e
similares).

- Capacidades condicionais: desenvolvemento das capacidades físicas básicas (forza e resistencia).

-      Sistemas de adestramento.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

- Respecto ás normas viarias nos desprazamentos activos cotiáns para unha mobilidade segura e sostible.

- Análise e xestión do risco propio e do dos demais nas prácticas físico-deportivas no medio natural e urbano,
medidas colectivas de seguridade.
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5

Título da UDUD

Xogos populares

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

Propón un xogo popular galego

CA1.3 - Adoptar actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados ao ámbito
do corporal, ao xénero e á diversidade sexual e os
comportamentos que poñan en risco a saúde,
contrastando con autonomía e independencia
calquera información en base a criterios científicos
de validez, fiabilidade e obxectividade.

Amosar respecto as demais persoas

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Selecciona a tarefa a propoñer e
especifica as normas de seguridade
básicas

CA3.3 - Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada incerteza,
aproveitando eficientemente as propias capacidades
e aplicando de maneira automática procesos de
percepción, decisión e execución en contextos reais
ou simulados de actuación.

Dar respostas apropiadas ante situacións
cunha elevada incerteza

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Resolver eficazmente problemas motrices
en diferentes situacións

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices e proxectos para alcanzar o
logro individual e grupal, participando con autonomía
na toma de decisións vinculadas á asignación de
roles, á xestión do tempo de práctica e á
optimización do resultado final.

Ser capaz de realizar traballo en grupo
asumindo as súas funcións

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Participar ética e activamente nos xogos
propostos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante o desenvolvemento de
diversas prácticas motrices con autonomía e facendo
uso efectivo de habilidades sociais de diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade
de competencia motriz e situándose activamente
fronte aos estereotipos e ás actuacións
discriminatorias e fronte a calquera tipo de violencia,
facendo respectar o propio corpo e o dos demais.

Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante os xogos
respectando aos demais

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

 Adoptar actitudes críticas ante
comportamentos sexistas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      Importancia das medidas e pautas de hixiene en contextos de práctica de actividade física.

- Saúde mental:

-      Esixencias e presións da competición.

- Toma de decisións:

-      Procura de adaptacións para resolver eficientemente tarefas de certa complexidade en situacións motrices
individuais.

-      Resolución coordinada en situacións motrices cooperativas.

-      Elección dunha resposta óptima en función do movemento do rival, así como da situación do móbil, se o hai.

-      Organización anticipada das accións individuais en función das características do contrario en situacións de
oposición de contacto.

-      Delimitación de estratexias previas de ataque e defensa en función das características dos integrantes do
equipo propio e do rival en situacións motrices de colaboración-oposición, de persecución e de interacción cun
móbil.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
adecuadamente.

- Habilidades motrices específicas en actividades físico-deportivas: execución, identificación e corrección de erros
máis comúns.

- Creatividade motriz: creación de retos e situacións-problemas con resolución posible de acordo cos recursos
dispoñibles.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Habilidades sociais: estratexias de negociación e mediación en contextos motrices.

30/11/2022 18:50:54 Páxina 36de15



Contidos

- Respecto ás regras: xogo limpo nos distintos niveis de deporte e de actividade física.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

6

Título da UDUD

Expresión corporal

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Amosar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos
estereotipos de xénero

CA5.1 - Practicar actividades rítmico-musicais con
carácter artístico-expresivo, valorando as súas
orixes, e relacionándoas coa cultura propia, coa
tradicional ou coas procedentes doutros lugares do
mundo.

Participar activamente nas actividades
rítmico-musicais e naquelas con carácter
artístico-expresivo propostas

CA5.2 - Crear e representar composicións individuais
ou colectivas con e sen base musical e de maneira
coordinada, utilizando intencionadamente e con
autonomía o corpo e o movemento como ferramenta
de expresión e comunicación a través de diversas
técnicas expresivas específicas e axudando a
difundir e a compartir estas prácticas culturais entre
compañeiros ou outros membros da comunidade.

Crear e representar unha composición de
expresión corporal colectiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

- Usos comunicativos da corporalidade: técnicas específicas de expresión corporal.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.
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7

Título da UDUD

Fútbol sala II: regulamento; os elementos técnico-tácticos colectivos

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 10
CA2.4 - Coñecer as normas de seguridade individuais
e colectivas valorando a súa importancia e
aplicándoas na práctica de actividades motrices,
dentro e fóra do centro escolar.

Coñecemento das normas básicas

TI 90

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

Realización das tarefas encomendadas

CA1.3 - Adoptar actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados ao ámbito
do corporal, ao xénero e á diversidade sexual e os
comportamentos que poñan en risco a saúde,
contrastando con autonomía e independencia
calquera información en base a criterios científicos
de validez, fiabilidade e obxectividade.

Respecto as demais persoas

CA1.4 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realización de quecemento previo e
utilización de aplicacións vinculadas ao
deporte para o analise do rendemento

CA2.2 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realización de quecemento previo e
utilización de aplicacións vinculadas ao
deporte para o analise do rendemento

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Realización correcta das tarefas
propostas

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realización correcta das tarefas
propostas

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo
e asegurar unha participación equilibrada, incluíndo
estratexias de autoavaliación e coavaliación tanto do
proceso coma do resultado.

Desenvolver correctamente proxectos
motores

CA3.3 - Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada incerteza,
aproveitando eficientemente as propias capacidades
e aplicando de maneira automática procesos de
percepción, decisión e execución en contextos reais
ou simulados de actuación.

Mostrar habilidades suficientes para a
adaptación e a actuación ante situacións
incertas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Resolución eficaz de problemas motores

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices e proxectos para alcanzar o
logro individual e grupal, participando con autonomía
na toma de decisións vinculadas á asignación de
roles, á xestión do tempo de práctica e á
optimización do resultado final.

Desenvolver correctamente traballo en
grupo

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Mostrar unha actitude correcta na
práctica deportiva

CA4.2 - Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante o desenvolvemento de
diversas prácticas motrices con autonomía e facendo
uso efectivo de habilidades sociais de diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade
de competencia motriz e situándose activamente
fronte aos estereotipos e ás actuacións
discriminatorias e fronte a calquera tipo de violencia,
facendo respectar o propio corpo e o dos demais.

Participación colaborativa co equipo

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos
estereotipos de xénero

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e autónoma
medidas específicas para a prevención de lesións
antes, durante e despois da práctica de actividade
física, aprendendo a recoñecer situacións de risco
para actuar preventivamente.

Adoptar de maneira autónoma medidas
específicas para a prevención de lesións

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      Autorregulación do adestramento.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

- Saúde mental:

-      Esixencias e presións da competición.
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Contidos

- Elección da práctica física: xestión e enfoque dos diferentes usos e finalidades da actividade física e do deporte en
función do contexto, da actividade e dos compañeiros e compañeiras de realización.

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Toma de decisións:

-      Procura de adaptacións para resolver eficientemente tarefas de certa complexidade en situacións motrices
individuais.

-      Resolución coordinada en situacións motrices cooperativas.

-      Elección dunha resposta óptima en función do movemento do rival, así como da situación do móbil, se o hai.

-      Organización anticipada das accións individuais en función das características do contrario en situacións de
oposición de contacto.

-      Delimitación de estratexias previas de ataque e defensa en función das características dos integrantes do
equipo propio e do rival en situacións motrices de colaboración-oposición, de persecución e de interacción cun
móbil.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
adecuadamente.

- Capacidades condicionais: desenvolvemento das capacidades físicas básicas (forza e resistencia).

- Habilidades motrices específicas en actividades físico-deportivas: execución, identificación e corrección de erros
máis comúns.

- Creatividade motriz: creación de retos e situacións-problemas con resolución posible de acordo cos recursos
dispoñibles.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Habilidades sociais: estratexias de negociación e mediación en contextos motrices.

- Respecto ás regras: xogo limpo nos distintos niveis de deporte e de actividade física.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Igualdade no acceso ao deporte.

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

-      Exemplos de deportistas de Galicia de diferentes sexos, idades e outros parámetros de referencia.

- Análise e xestión do risco propio e do dos demais nas prácticas físico-deportivas no medio natural e urbano,
medidas colectivas de seguridade.

8

Título da UDUD

As actividades rítmicas: Aeróbic

Duración

4
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 10

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

Coñecer os beneficios do aeróbic para a
saúde

TI 90

CA1.2 - Incorporar de forma autónoma os procesos
de activación corporal, autorregulación e dosificación
do esforzo, alimentación saudable, educación
postural, relaxación e hixiene durante a práctica de
actividades motrices, interiorizando as rutinas
propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

Preparar unha coreografía de aeróbic

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Facer escolma para o desenvolvemento
dunha coreografía

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Participar activamente nas tarefas
propostas

CA4.2 - Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante o desenvolvemento de
diversas prácticas motrices con autonomía e facendo
uso efectivo de habilidades sociais de diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade
de competencia motriz e situándose activamente
fronte aos estereotipos e ás actuacións
discriminatorias e fronte a calquera tipo de violencia,
facendo respectar o propio corpo e o dos demais.

Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante a elaboración da
coreografía respectando aos demais

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Adoptar actitudes críticas ante
comportamentos sexistas

CA5.1 - Practicar actividades rítmico-musicais con
carácter artístico-expresivo, valorando as súas
orixes, e relacionándoas coa cultura propia, coa
tradicional ou coas procedentes doutros lugares do
mundo.

Practicar a coreografía elaborada

CA5.2 - Crear e representar composicións individuais
ou colectivas con e sen base musical e de maneira
coordinada, utilizando intencionadamente e con
autonomía o corpo e o movemento como ferramenta
de expresión e comunicación a través de diversas
técnicas expresivas específicas e axudando a
difundir e a compartir estas prácticas culturais entre
compañeiros ou outros membros da comunidade.

Representar a coreografía elaborada

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Saúde física:

-      Control de resultados e variables fisiolóxicas básicas como consecuencia do exercicio físico.

- Capacidades condicionais: desenvolvemento das capacidades físicas básicas (forza e resistencia).

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Habilidades sociais: estratexias de negociación e mediación en contextos motrices.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

- Usos comunicativos da corporalidade: técnicas específicas de expresión corporal.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

9

Título da UDUD

Iniciación aos xogos deportivos de colaboración-oposición: Voleibol II

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 15
CA2.4 - Coñecer as normas de seguridade individuais
e colectivas valorando a súa importancia e
aplicándoas na práctica de actividades motrices,
dentro e fóra do centro escolar.

Coñecemento das normas básicas

TI 85

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

Realización das tarefas encomendadas

CA1.3 - Adoptar actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados ao ámbito
do corporal, ao xénero e á diversidade sexual e os
comportamentos que poñan en risco a saúde,
contrastando con autonomía e independencia
calquera información en base a criterios científicos
de validez, fiabilidade e obxectividade.

Respecto as demais persoas

CA1.4 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realización de quecemento previo e
utilización de aplicacións vinculadas ao
deporte para o análise do rendemento

CA2.2 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realización de quecemento previo e
utilización de aplicacións vinculadas ao
deporte para o análise do rendemento

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Realización correcta das tarefas
propostas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realización correcta das tarefas
propostas facendo un correcto uso do
material

CA3.2 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, establecendo
mecanismos para reconducir os procesos de traballo
e asegurar unha participación equilibrada, incluíndo
estratexias de autoavaliación e coavaliación tanto do
proceso coma do resultado.

Desenvolver correctamente proxectos
motores

CA3.3 - Mostrar habilidades para a adaptación e a
actuación ante situacións cunha elevada incerteza,
aproveitando eficientemente as propias capacidades
e aplicando de maneira automática procesos de
percepción, decisión e execución en contextos reais
ou simulados de actuación.

Mostrar habilidades suficientes para a
adaptación e a actuación ante situacións
incertas

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Resolución eficaz de problemas motores

CA3.5 - Colaborar na práctica de diferentes
producións motrices e proxectos para alcanzar o
logro individual e grupal, participando con autonomía
na toma de decisións vinculadas á asignación de
roles, á xestión do tempo de práctica e á
optimización do resultado final.

Desenvolver correctamente traballo en
grupo

CA4.1 - Practicar e participar activamente nunha
gran variedade de actividades motrices valorando as
implicacións éticas das prácticas antideportivas,
adoptando estratexias de superación, evitando a
competitividade desmedida e actuando con
deportividade ao asumir os roles de público,
participante ou outros.

Mostrar unha actitude correcta na
práctica deportiva

CA4.2 - Relacionarse e entenderse co resto de
participantes durante o desenvolvemento de
diversas prácticas motrices con autonomía e facendo
uso efectivo de habilidades sociais de diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade
de competencia motriz e situándose activamente
fronte aos estereotipos e ás actuacións
discriminatorias e fronte a calquera tipo de violencia,
facendo respectar o propio corpo e o dos demais.

Participación colaborativa co equipo

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos
estereotipos de xénero
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e autónoma
medidas específicas para a prevención de lesións
antes, durante e despois da práctica de actividade
física, aprendendo a recoñecer situacións de risco
para actuar preventivamente.

Adoptar de maneira autónoma medidas
específicas para a prevención de lesións

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

-      Autorregulación do adestramento.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

- Saúde mental:

-      Esixencias e presións da competición.

- Elección da práctica física: xestión e enfoque dos diferentes usos e finalidades da actividade física e do deporte en
función do contexto, da actividade e dos compañeiros e compañeiras de realización.

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Toma de decisións:

-      Procura de adaptacións para resolver eficientemente tarefas de certa complexidade en situacións motrices
individuais.

-      Resolución coordinada en situacións motrices cooperativas.

-      Elección dunha resposta óptima en función do movemento do rival, así como da situación do móbil, se o hai.

-      Organización anticipada das accións individuais en función das características do contrario en situacións de
oposición de contacto.

-      Delimitación de estratexias previas de ataque e defensa en función das características dos integrantes do
equipo propio e do rival en situacións motrices de colaboración-oposición, de persecución e de interacción cun
móbil.

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración do esquema corporal, toma de decisións na
realización dunha actividade motriz acerca dos mecanismos coordinativos, espaciais e temporais para resolvela
adecuadamente.

- Capacidades condicionais: desenvolvemento das capacidades físicas básicas (forza e resistencia).

- Habilidades motrices específicas en actividades físico-deportivas: execución, identificación e corrección de erros
máis comúns.

- Creatividade motriz: creación de retos e situacións-problemas con resolución posible de acordo cos recursos
dispoñibles.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Habilidades sociais: estratexias de negociación e mediación en contextos motrices.

- Respecto ás regras: xogo limpo nos distintos niveis de deporte e de actividade física.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices.
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Contidos

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Igualdade no acceso ao deporte.

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

-      Exemplos de deportistas de Galicia de diferentes sexos, idades e outros parámetros de referencia.

- Análise e xestión do risco propio e do dos demais nas prácticas físico-deportivas no medio natural e urbano,
medidas colectivas de seguridade.

10

Título da UDUD

Actividades na natureza. Orientación

Duración

2

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.2 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Deseñar con seguridade unha saída do
centro elaborada con unha aplicación
dixital

CA6.1 - Adoptar de maneira responsable e autónoma
medidas específicas para a prevención de lesións
antes, durante e despois da práctica de actividade
física, aprendendo a recoñecer situacións de risco
para actuar preventivamente.

Amosar unha actuación  responsable e
autónoma  de medidas específicas para a
prevención de lesións

CA6.2 - Participar en actividades físico-deportivas en
contornas urbanas e naturais, terrestres ou
acuáticos, gozando destes de maneira sostible,
minimizando o impacto ambiental que estas poidan
producir, sendo conscientes da súa pegada ecolóxica
e desenvolvendo actuacións intencionadas dirixidas
á conservación e á mellora das condicións dos
espazos nos que se desenvolvan.

Participar activa e éticamente nas
actividades físico-deportivas en contornas
urbanas e naturais propostas, de xeito
sostible

CA6.3 - Participar en actividades físico-deportivas no
medio natural e urbano asumindo responsabilidades
e aplicando normas de seguridade individuais e
colectivas.

Participar activa e responsablemente nas
actividades físico-deportivas en contornas
urbanas e naturais propostas,  aplicando
normas de seguridade

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Respecto ás normas viarias nos desprazamentos activos cotiáns para unha mobilidade segura e sostible.

- Actitude crítica ante barreiras arquitectónicas e obstáculos da contorna que impidan ou dificulten a actividade
física autónoma e saudable no espazo público e viario.

- O uso da bicicleta como medio de transporte habitual.
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Contidos

- Análise e xestión do risco propio e do dos demais nas prácticas físico-deportivas no medio natural e urbano,
medidas colectivas de seguridade.

- Consumo responsable: uso sostible e mantemento de recursos urbanos e naturais para a práctica da actividade
física.

- Deseño de actividades físicas no medio natural e urbano.

- Coidado e mantemento da contorna próxima como servizo á comunidade durante a práctica de actividade física en
contornas naturais e urbanas, facendo un uso sostible e responsable.

11

Título da UDUD

Tests de Valoración física II

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Autorregular a práctica de actividade física
orientada ao concepto integral de saúde e ao estilo
de vida activo, segundo as necesidades e os
intereses individuais e respectando a propia
realidade e identidade corporal.

Anotación dos resultados dos test

CA1.3 - Adoptar actitudes comprometidas que
rexeiten os estereotipos sociais asociados ao ámbito
do corporal, ao xénero e á diversidade sexual e os
comportamentos que poñan en risco a saúde,
contrastando con autonomía e independencia
calquera información en base a criterios científicos
de validez, fiabilidade e obxectividade.

Respecto aos compañeiros/as

CA2.3 - Participar activamente nunha gran variedade
de actividades motrices asumindo responsabilidades
na organización, xestión e preparación destas.

Realización dos test

CA3.1 - Desenvolver e compartir con seguridade a
práctica física cotiá manexando recursos e
aplicacións dixitais vinculados ao ámbito da
actividade física e do deporte.

Realización dos test despois dun
quecemento, valoración dos resultados e
traslado á tarefa solicitada na aula virtual

CA3.4 - Evidenciar control e dominio corporal ao
empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa, resolvendo problemas en todo tipo de
situacións motrices transferibles ao seu espazo
vivencial con autonomía.

Realización correcta das probas propostas

CA4.3 - Adoptar actitudes comprometidas e
conscientes acerca dos distintos estereotipos de
xénero e comportamentos sexistas que se seguen
producindo nalgúns contextos da motricidade,
identificando os factores que contribúen ao seu
mantemento e axudando a difundir referentes de
distintos xéneros no ámbito físico-deportivo.

Actitude de respecto coas demais persoas
na realización das probas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Saúde física:

-      Control de resultados e variables fisiolóxicas básicas como consecuencia do exercicio físico.

-      Coidado do corpo: quecemento específico autónomo.

- Preparación da práctica motriz: disposición, mantemento e reparación de material deportivo.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices:

-      Xestión do risco propio e do dos demais.

-      Medidas colectivas de seguridade.

- Toma de decisións:

-      Procura de adaptacións para resolver eficientemente tarefas de certa complexidade en situacións motrices
individuais.

-      Elección dunha resposta óptima en función do movemento do rival, así como da situación do móbil, se o hai.

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo e estratexias de xestión do fracaso en situacións motrices.

-      Capacidades volitivas e de superación.

- Respecto ás regras: xogo limpo nos distintos niveis de deporte e de actividade física.

- Deporte e perspectiva de xénero: historia do deporte desde a perspectiva de xénero.

-      Estereotipos de competencia motriz percibida segundo o xénero, a idade ou calquera outra característica.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A finalidade do ensino da Educación Física é contribuír a que o alumnado acade os obxectivos xerais e facilitar o seu
desenvolvemento competencial, incidindo no traballo das capacidades plasmadas nos obxectivos da materia.

Os  avances  técnicos  e  tecnolóxicos  tenden a  reducir  o  gasto  enerxético  das  persoas  na  realización  das  súas
actividades diarias. As horas de práctica de actividade física para compensar un sedentarismo crecente son escasas.
Neste marco, o enfoque metodolóxico debe contribuír a afianzar a autonomía plena do alumnado para satisfacer as
súas propias necesidades motoras, a facilitarlle a adquisición dos procedementos necesarios para planificar, organizar
e dirixir as súas propias actividades. Así, débese favorecer a competencia do alumnado para aplicar os coñecementos
de forma autónoma, creativa, responsable e crítica tanto no plano persoal coma no social.

As estratexias metodolóxicas que se propoñen para desenvolver o currículo desta materia son as seguintes:

- Atender a diversidade seleccionando actividades con diferente grao de complexidade, de tal maneira que poidan ser
realizadas partindo de distintos niveis.

- Propiciar unha aprendizaxe significativa a partir dunhas experiencias previas que permita a transferencia a outras
situacións posteriores. Para iso debemos secuenciar as actividades de forma coherente buscando a funcionalidade.

- Impulsar as relacións entre iguais fomentando a cooperación coa organización de tarefas estimulantes en grupo,
distribuíndo as responsabilidades individuais e evitando calquera tipo de discriminación.

- Fomentar a autonomía, a iniciativa persoal, a creatividade, a responsabilidade, a actitude crítica e a competencia de
aprender a aprender a través da planificación de programas de actividade física partindo dun estado inicial valorado
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e tendo en conta os condicionantes do contorno.

- Favorecer o desenvolvemento persoal e social a través da actividade física e do deporte buscando actividades
significativas e satisfactorias para as persoas.

- Fomentar a adquisición de sensibilidade e respecto polo medio natural mantendo unha actitude responsable cara á
súa protección a través da realización de actividades na natureza.

- Promover a utilización das novas tecnoloxías para informarse, comunicarse e avanzar nos coñecementos propios
das ciencias da actividade física e do deporte.

- Promover a aprendizaxe desde un punto de vista construtivista, activo, levado a cabo polos propios alumnos e
alumnas como principais protagonistas e co persoal docente como guía.

En resumo, tratamos de que o alumnado desenvolva aquelas competencias que lle permitan constituírse en persoas
autónomas, capaces de aprender por si mesmas, contribuíndo á súa capacidade de tomar decisións responsables
sobre cuestións relacionadas coa actividade física e a saúde e a xestión activa do tempo libre.

En relación aos métodos de ensino, sinalar que se corresponden cos obxectivos que se pretendan en cada unidade
didáctica.  Isto  non  quere  dicir  que  en  cada  unidade  se  utilice  un  método  único,  senón  que,  polo  contrario,
normalmente se combinarán, sendo os obxectivos didácticos propostos os que determinen a conveniencia de que
predomine a utilización dun ou outro método.

Así, tomando como punto de partida a idea de que non se pretende buscar a toda costa un rendemento deportivo
concreto,  cando se  trata  da  ensinanza e  aprendizaxe de  modelos,  usaremos o  método de instrución  directa¿
aconsellable naquelas actividades que teñen solucións ben definidas polo seu probado rendemento, cuxa execución
requira uns programas motores específicos. Non se debe esquecer que é moito máis sinxelo aprender correctamente
unha técnica dende o principio que intentar corrixila cando se aprendeu erroneamente.

Pero de igual forma que a instrución directa resulta moi interesante en certas actividades, non ten ningún sentido
noutras.  Aínda que o exemplo máis  claro disto  témolo na expresión corporal,  hai  outras  moitas  actividades e
situacións nas que é máis enriquecedor utilizar un ensino mediante a busca, o propoñela en forma de resolución de
problemas, como pode ser o caso dalgúns deportes alternativos, a proposta de posibles solucións tácticas nos
deportes máis convencionais, ou, tamén, cando se queira introducir elementos lúdicos nos deportes tradicionais.

Un dos procedementos metodolóxicos que vai ser utilizado con maior frecuencia, ao longo do curso, é a asignación de
tarefas, xa que facilita enormemente a individualización do ensino ao propiciar que cada alumno/a ou grupo de
alumnos/as  realice  aquelas  actividades  que  son  máis  adecuadas  á  súa  competencia  motriz.  Ademais,  este
procedemento axuda a que o/a profesor/a poda axustar mellor as súas intervencións durante o proceso de ensino e
aprendizaxe ás necesidades específicas de cada alumno/a nun momento determinado.

Así mesmo, tamén se proporán situacións de ensino recíproco, xa que o feito de que un alumno teña que corrixir ao
seu compañeiro ou compañeiros non só axuda ao que está executando a acción, senón que tamén, o que fai as veces
de ensinante, adquire unha idea máis clara da actividade que tamén el debe realizar, ao verse obrigado a analizar a
execución do seu compañeiro e a detectar os erros que comete. Por outro lado, o ensino recíproco supón, en si
mesmo, unha boa forma de desenvolver algúns contidos actitudinais.

Aínda que a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no currículo básico, o alumnado
deberá tamén desenvolver actitudes conducentes á reflexión e análise sobre as achegas da Educación Física e o
deporte á nosa saúde e ocupación do lecer e o tempo libre. Para iso necesitamos combinar a práctica de actividade
física co proceso reflexivo.

Nalgúns aspectos da área o traballo en grupo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais
básicas e enriquecemento persoal desde a diversidade, unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos
e destrezas fundamentais desta área.

Na área de Educación Física  é  indispensable  a  vinculación a  contextos  reais,  así  como xerar  posibilidades de
aplicación  dos  contidos  adquiridos.  Para  iso,  as  tarefas  competenciais  facilitan  este  aspecto,  que  se  podería
complementar con proxectos de aplicación dos contidos.
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Os criterios de agrupamento poderán variar:

- Agrupacións de alumnos de nivel motriz heteroxéneo: para lograr que os alumnos de maior nivel sirvan de
estímulo aos de nivel inferior e para propoñer situacións de "microensino", para o desenvolvemento de determinados
contidos actitudinais, e como elemento de integración.

- Agrupacións de alumnos de nivel  motriz  homoxéneo:  para a  realización de pequenas adaptacións dos
contidos, non significativas; para establecer secuencias de aprendizaxes comúns para o grupo, e para establecer
situacións competitivas máis igualadas en cada un dos deportes traballados, pois non hai que descartar o valor
educativo da competición.

- Agrupacións heteroxéneas: en canto a capacidades e potencialidades, para aproveitar a variabilidade do
grupo na resolución de problemas e desenvolvemento de traballos con metodoloxía cooperativa.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Para acadar os obxectivos propostos empregaremos as instalacións (pavillón, patios exteriores...) e materiais de que
dispón o IES Eduardo Pondal, principalmente os asignados ao departamento de Educación Física e que se enumeran
no  inventario  do  departamento.  No  relativo  aos  contidos  de  carácter  conceptual  (e  secundariamente  aos
procedimentais e actitudinais), apoiarémonos fundamentalmente en ferramentas TIC, a través da Aula Virtual.

Opcionalmente, para aquel alumnado con dificultades para acceder a estes medios, facilitaremos material impreso ou
se adaptarán os recursos en liña,  ofrecendo recursos offline (cos que necesitan pouca conexión a internet) ou
potenciando contidos adaptados a móbiles (dispositivos máis presentes en todas as familias).

No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, intentarase establecer canles estables de comunicación
entre o profesorado e as familias deste colectivo.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Tal como establece a Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional,
pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022-2023, a avaliación inicial  realizarase
durante as primeiras semanas do curso escolar.  Este proceso comprenderá as seguintes accións que permitan
identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa:

a) Análise dos informes do curso anterior.

b) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación educativa co fin de tomar as decisións profesionais de
actuación por parte do profesorado.

O profesorado fixo do departamento de E.F. do IES Eduardo Pondal é o mesmo que o curso anterior polo que ten un
bo coñecemento do alumnado,  agás o de nova incorporación principalmente no 1º curso da ESO. A partir  dos
informes individualizados elaborados á finalización do curso 2021/2022 e da avaliación inicial levada a cabo durante
as primeiras semanas de curso, obteremos información sobre o nivel de coñecementos, motivacións, actitudes,
intereses, expectativas, dificultades, etc. do alumnado. Sen dúbida, permítenos reorganizar o programa formativo co
fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe, de xeito realista e operativo.

Por  outra  banda,  a  través da análise  da Memoria  de Departamento do curso 2021/2022 extraeremos aquelas
aprendizaxes non adquiridas polo alumnado. Ditas aprendizaxes serán incorporadas na programación do novo curso
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escolar.

Para afondar no coñecemento do alumnado e da súa situación emocional, de cara á toma de decisións didácticas, e,
principalmente no caso de alumnado novo no centro, o departamento estará en contacto estreito co Departamento
de Orientación estudando informes e solicitando os datos que considere necesarios; ademais, ao comezo do curso
escolar, entregarase unha ficha individual ao alumnado na que se pretenden recoller as referencias específicas de
cada persoa e a súa casuística particular en relación á materia de Educación Física.

Con carácter xeral, estruturaremos a avaliación inicial en dous bloques de actividades:

A.- Preguntas sobre aspectos como:

- Nivel de hábitos físico-deportivos e grao de empatía ante a actividade física

- Idea preestablecida da materia

- Nivel de coñecementos ante bloques de contidos previstos na secuenciación para a 1ª avaliación: condición física
(quecemento, análise do movemento, calidades físicas e test), actividades deportivas (regulamentos) e cultura
deportiva xeral.

B.- Probas físicodeportivas

- Test de condición física: -batería proposta polo departamento

- Test de habilidade motriz: -referentes á actividade motora (deporte, expresión,...) proposta por cada profesor na 1ª
avaliación.

Ao  mesmo  tempo  solicitaremos  dos  pais  e  dos  propios  alumnos  información  referida  a  datos  de  saúde,
antropométricos, etc. que debamos ter en conta á hora de realizar actividades físicas e adaptar así os procedementos
á realidade do alumnado. enfermidades padecidas, se precisa atención especial (tomar medicamentos), problemas
auditivos, visuais, motores...

Durante  os  primeiros  momentos  do  curso,  a  observación das  características  da  clase:  número de alumnos,  o
funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...), as fortalezas en canto ao desenvolvemento
de contidos curriculares e competencias clave servirá para identificar necesidades e pensar como se poden abordar
(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.)

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento do grupo como conxunto, senón que tamén nos proporciona
información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:

- Identificar aos alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento 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, localización de espazos, xestión de tempos
grupais 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 seguimento que se vai a utilizar con cada un deles.

- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a 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.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

2

UD 2

5

UD 3

15

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

8

UD 7

15

UD 8

10

UD 9

15

UD 10

5

Proba
escrita 0 0 15 30 0 0 10 10 15 0

Táboa de
indicadores 100 100 85 70 100 100 90 90 85 100

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

5

Total

100

Proba
escrita 0 10

Táboa de
indicadores 100 90

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Os resultados da avaliación expresaranse mediante unha cualificación numérica, do 1 ao 10 sen decimais, que será o
resultado do cálculo da media ponderada de todas as notas recollidas cos instrumentos de avaliación. Tendo en conta
que os estándares están vinculados ao contidos establecidos na programación e utilizados en cada unidade didáctica,
podemos  agrupalos  en  tres  ámbitos  relacionados  co  carácter  deses  contidos.  A  cualificación,  polo  tanto,
establecerase atendendo á seguinte ponderación:

E s t á n d a r e s  v i n c u l a d o s  a o  á m b i t o  c o n c e p t u a l
40% (30% examens ou probas escritas - 10% producións do alumnado, traballos)

E s t á n d a r e s  v i n c u l a d o s  a o  á m b i t o  p r o c e d i m e n t a l
30% (20% probas prácticas - 10% producións motrices dos alumnado)

E s t á n d a r e s  v i n c u l a d o s  a o  á m b i t o  a c t i t u d i n a l
30% (20% participación activa nas actividades da materia - 10% actitude positiva)

- Para os alumnos lesionados ou con algunha enfermidade ou indisposición  temporal, que lles impida a realización
dos exercicios prácticos, as porcentaxes de cualificación corresponderán nun 70% ao ámbito conceptual, dado que a
parte práctica se traballará tamén mediante producións non motrices, e nun 30%  ao actitudinal.

-  As  cualificacións  de  cada avaliación  expresaranse,  como establece  a  normativa,  con números  enteiros,  sen
decimais, non obstante cando a media resultante ao final do proceso de avaliación leve decimais, se o primeiro
decimal é igual ou maior a 5, a cualificación final redondearase ao número enteiro inmediatamente superior. Para o
cálculo da nota final teranse en conta ata dous decimais, acadados nas diferentes probas e nas avaliacións.

-  Para a  superación da materia  de Educación Física os  alumnos e alumnas deberán acadar  unha cualificación
numérica de cinco puntos. Os indicadores de logro, cuxo alcance significará a consecución do grao mínimo dos
estándares, serán os seguintes:

- Ter realizado e presentado, dun xeito aceptable, as tarefas e actividades propostos ao longo do curso, na forma e

Criterios de cualificación:
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soporte axeitado.

- Ter ao día as tarefas na Aula Virtual de EF ou en soporte físico, segundo se solicite, tendo reflectido as prácticas e
anotacións que sinalara o profesorado.

- Ter asistido regularmente (máximo de catro faltas de asistencia sen xustificar por avaliación), as sesións de clase,
aínda que non se poida facer a práctica, en cuxo caso terá que realizar o traballo proposto polo profesorado. Isto é así
posto que a consecución dalgúns dos estándares de aprendizaxe implica a participación activa nas actividades físicas
e deportivas e o feito de non asistir implica a non participación nesas tarefas realizadas na aula.

-  Realizar as probas dos diferentes bloques de contidos,  subliñando que se debe ter acadado unha progresión
individual suficiente e tomando como referencia os estándares básicos para o curso.

- Cumprir as normas de funcionamento expostas nas primeiras clases en canto a puntualidade, roupa e material
axeitado, comportamento, actitude activa e positiva, respecto, hixiene e aseo, etc. Estas normas están directamente
relacionadas co desenvolvemento de boa parte dos contidos da Educación Física e co logro de moitos estándares de
aprendizaxe.

- Comportamentos e actitudes inapropiadas reiteradas, que inciden no desenvolvemento das clases, na práctica
segura e saudable de actividades físicas, nos valores sociais, etc. e que se relacionan cos estándares de aprendizaxe,
serán rexistrados por medio do instrumento de avaliación correspondente. Os rexistros suporán un desconto na nota
vinculada aos estándares do ámbito actitudinal.

- Terase en conta a ortografía na presentación das producións escritas, podendo restar ata 0,05 puntos por cada falta
ortográfica, ata un máximo de 1 punto na cualificación numérica de cada unha delas.

- O alumnado que aprobe todas as avaliacións obterá a súa nota da media aritmética das tres avaliacións (contando a
nota numérica con decimais acadada en cada avaliación), e será condición necesaria telas aprobadas ou recuperadas
todas. A cualificación final expresarase, como establece a normativa, con números enteiros, sen decimais, non
obstante cando a media resultante leve decimais, se o primeiro decimal é igual ou maior a 5, a cualificación final
redondearase ao número enteiro inmediatamente superior.

-  O  alumnado con  algunha avaliación  suspensa  terá  obrigatoriamente  que realizar  unha serie  de  actividades
complementarias de recuperación. As actividades deberán presentarse correctamente no prazo de tempo esixido. De
non ser así, o alumno/a non poderá aprobar a materia de Educación Física na convocatoria ordinaria. O alumnado que
non  acadara  unha  cualificación  positiva  nas  actividades  de  recuperación  das  avaliacións  suspensas,  terá  a
cualificación de insuficiente na convocatoria ordinaria.

Criterios de recuperación:

Considerando que as aprendizaxes motrices, actitudinais e conceptuais  vinculadas á Educación Física teñen un
carácter progresivo, a cualificación positiva no curso presente implicará a superación da materia pendente. Os
criterios de avaliación para o alumnado pendente son os mesmos que para o alumnado que está a cursar a área no
curso no que se atopa actualmente.

Por todo o dito anteriormente, o departamento de Educación Física considera que un alumno ou alumna que teña a
materia de Educación Física pendente do curso anterior superará dita materia se supera a mesma no curso no que
está  matriculado,  aplicando  os  mesmos  criterios  de  avaliación  e  promoción  que  aparecen  na  programación.
Realizaranse probas extraordinarias para o alumnado que, nas datas de realización destas en todo o centro (mes de
maio), non teña aprobada a materia nas dúas primeiras avaliacións no curso no que se atopa.
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5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Considerando que as aprendizaxes motrices, actitudinais e conceptuais  vinculadas á Educación Física teñen un
carácter progresivo, a cualificación positiva no curso presente implicará a superación da materia pendente. Os
criterios de avaliación para o alumnado pendente son os mesmos que para o alumnado que está a cursar a área no
curso no que se atopa actualmente.

Por todo o dito anteriormente, o departamento de Educación Física considera que un alumno ou alumna que teña a
materia de Educación Física pendente do curso anterior superará dita materia se supera a mesma no curso no que
está  matriculado,  aplicando  os  mesmos  criterios  de  avaliación  e  promoción  que  aparecen  na  programación.
Realizaranse probas extraordinarias para o alumnado que, nas datas de realización destas en todo o centro (mes de
maio), non teña aprobada a materia nas dúas primeiras avaliacións no curso no que se atopa.

Este curso 2022-23 non hai alumnado en 3º ESO coa materia de Educación Física pendente

6. Medidas de atención á diversidade

As  adaptacións  que  se  poden realizar  para  atender  á  diversidade   comprenden a  adecuación  dos  obxectivos
educativos,  a  selección  de  contidos,  a  elección  de  estratexias  metodolóxicas,  a  flexibilización  de  criterios  e
instrumentos de avaliación e a diversificación das actividades educativas.

O obxectivo fundamental destas medidas é adaptar os procesos de ensino ás características xerais e particulares do
alumnado ao que se dirixe a aprendizaxe (motivacións, intereses, dificultades), o que constitúe unha individualización
do ensino.

As medidas ordinarias que de xeito xeral se adoptarán para atender á diversidade son:

- Coordinar a actuación docente co equipo docente, e en especial, co Departamento de Orientación.

- Establecer niveis de gradación nas actividades ou tarefas.

- Flexibilizar os instrumentos de avaliación.

- Respectar os niveis iniciais do grupo e os distintos ritmos de aprendizaxe.

Para o alumnado desmotivado:

- Identificar os seus intereses e afeccións para relacionalos cos contidos.

- Proporlles metas sinxelas e accesibles, reforzando calquera progreso.

- Realizar agrupamentos por afinidade.

- Atribuírlles responsabilidades.

- Reforzar a súa autoestima.

Para o alumnado con problemas de conduta:

- Reforzar as actitudes positivas.

- Realizar agrupamentos funcionais.

- Atribuírlles responsabilidades.

Para o alumnado cun nivel alto de capacidades na materia:
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- Titorización de compañeiros/as.

- Colaboración nas tarefas e nas actividades de grupo.

- Actividades de ampliación.

Para o alumnado con dificultades de aprendizaxe:

- Medidas ordinarias enunciadas con anterioridade.

-  Traballo en grupos heteroxéneos

- Actividades de reforzo.

- Reforzar a súa autoestima.

Para o alumnado exento parcialmente da realización das tarefas propias da materia, os cales deben presentar a
prescrición médica ou documentación pertinente, determínanse as seguintes medidas:

- Propiciar a súa participación nas tarefas que poida desenvolver e a súa colaboración no resto de actividades.

- Propor actividades que desenvolvan as súas capacidades nos diferentes ámbitos, as cales serán avaliadas:
facer un traballo teórico, tomar nota dos contidos que se expoñan na clase ou facer unha ficha diaria das actividades
que se realizan e que posteriormente terán que entregar ao profesorado. Ademais, deben colaborar coa clase nos
momentos que se precisen axudas para a utilización do material, arbitraxe, anotacións, monitorización, etc. Ademais,
deberán realizar os exames teóricos comúns para todo o curso. Se a exención é parcial ou temporal avaliarase a
parte práctica que poidan realizar.

Para o alumnado que presenta condicións especiais:

- Seguir as medidas de atención recollidas na Programación Xeral Anual.

- Atender ás recomendacións establecidas na súa correspondente adaptación curricular.

Se durante o curso se detectase que algún alumno/a presenta necesidades específicas de apoio educativo será
imprescindible a coordinación co Departamento de Orientación, o profesorado de Pedagoxía Terapéutica, o Equipo
Educativo, o titor/a e a familia, co fin de establecer liñas de actuación e responder así ás súas necesidades, sexan
estas temporais ou  permanentes.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión de
lectura, a expresión oral e
escrita

X X X X X X X

ET.2 - A comunicación
audiovisual X X

ET.3 - A competencia dixital X X X X X X X

ET.4 - O fomento do espírito
crítico e científico X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.5 - A educación emocional
e en valores X X X X X X X X

ET.6 - A igualdade de xénero X X X X X X X X

ET.7 - A creatividade X X X X X X

ET.8 - A educación para a
saúde, incluída a afectivo-
sexual

X X X X X X X

ET.9 - A formación estética X X X X

ET.10 - A educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable

X X X X X X X

ET.11 - O respecto mutuo e a
cooperación entre iguais X X X X X X X X

ET.12 - A aprendizaxe da
prevención e da resolución
pacífica de conflitos

X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11

ET.1 - Comprensión de
lectura, a expresión oral e
escrita

X X X

ET.2 - A comunicación
audiovisual

ET.3 - A competencia dixital X X X

ET.4 - O fomento do espírito
crítico e científico X

ET.5 - A educación emocional
e en valores X X X

ET.6 - A igualdade de xénero X X X

ET.7 - A creatividade X X

ET.8 - A educación para a
saúde, incluída a afectivo-
sexual

X X X

ET.9 - A formación estética X

ET.10 - A educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable

X X X

ET.11 - O respecto mutuo e a
cooperación entre iguais X X X
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UD 9 UD 10 UD 11

ET.12 - A aprendizaxe da
prevención e da resolución
pacífica de conflitos

X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Roteiros de sendeirismo pola contorna próximaActividades no medio natural

Participación nas actividades de deporte escolar, XOGADE,
que oferte  a  Secretaría  xeral  para o  deporte a  través das
agrupacións deportivas escolares ou federacións deportivas
galegas. Campo a través

Participación en deporte escolar - Campo a través

Participación nas actividades de deporte escolar, XOGADE,
que oferte  a  Secretaría  xeral  para o  deporte a  través das
agrupacións deportivas escolares ou federacións deportivas
galegas. Carreiras de Orientación

Participación  en  deporte  escolar  -  Carreiras  de
Orientación

Participación nas actividades de deporte escolar, XOGADE,
que oferte  a  Secretaría  xeral  para o  deporte a  través das
agrupacións deportivas escolares ou federacións deportivas
galegas. Bádminton

Participación en deporte escolar - Bádminton

Actividade de plogging pola  contorna próxima.  Camiñar  e
correr pola contorna aproveitando para recoller lixo

Plogging

Actividade  de  iniciación  á  escalad  nun  rocódormo
especializado como podería ser Indoor Wall

Iniciación á escalada

Charlas  de  diferentes  temas  relacionados  co  deporte,  a
actividade física e a saúde

Charlas

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

As aprendizaxes conseguidas polos alumnos

A formación adecuada de grupos e as propostas de traballo colaborativo

Valoración de se o proceso de información e comunicación entre profesor e alumno facilita a aprendizaxe

Constatación de se a estrutura da sesión, organización do espazo, material e distribución do tempo é correcta

Analise de se o número, duración e o nivel de dificultade das actividades son adecuados e resultan interesantes para
o alumnado así como a súa significatividade para o proceso de ensino-aprendizaxe

Comprobación de se contempla a atención á diversidade

Constatación do uso das TIC
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Os instrumentos para a recollida de datos, entre outros, serán os seguintes:

- Folla de seguimento da programación (comentarios).

- Opinións do alumnado: (cuestionarios, comentarios en gran grupo).

- Análise dos resultados do proceso de aprendizaxe do alumnado.

- Contraste de experiencias para reflexionar sobre a práctica e mellorala.

- Rexistro para a autoavaliación do profesorado.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A avaliación debe ser un instrumento de mellora polo que os datos obtidos servirán para identificar áreas de mellora
que permitan introducir cambios na programación didáctica para adaptala mellor ás necesidades dos nosos alumnos.
Por iso esta avaliación levarase a cabo en distintos momentos do curso:

- Ao finalizar cada unidade didáctica, para identificar lagoas, aspectos que supuxeron unha especial dificultade
para os alumnos, necesidades de implementar actividades de reforzo ou de ampliación¿

- Ao remate de cada trimestre, momento especialmente interesante para analizar os resultados do alumnado.

- Ao finalizar o curso, como ferramenta de mellora para o curso seguinte.

9. Outros apartados
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