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Normativa 

 
A normativa á que se fai referencia na programación de Educación Física para o curso 2017-2018 é a 

seguinte: 

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica 
de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se 
regula o seu currículo e a súa oferta 
 
RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo 
establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Membros do departamento 

 
 

Membros do departamento do departamento de Educación Física 
 
Paula María Díaz Santos 

Profesor dos grupos 1ºA ESO, 1ºB ESO, 1ºC ESO  

Gonzalo Souto Cañas: 

 Profesor dos grupos 2º A ESO, 2º B ESO, 3º A ESO, 3º B ESO, 4º A ESO, 4ºB ESO, 1º A BACHARELATO, 1º 

B BACHARELATO,  2º DE BACHARELATO 

 Xefe do Departamento. 
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Introdución e contextualización 

 
 

Introdución 
 
Ven recollido no: 

   Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Educación Física. 

A materia de Educación Física ten como finalidade principal que os alumnos e as alumnas alcancen a 
competencia motriz, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e emocións 
que interveñen nas múltiples interaccións que realiza unha persoa no seu medio e coas demais, que permite 
que o alumnado supere os problemas motores propostos tanto nas sesión de Educación Física como na súa 
vida cotiá; sempre actuando de forma coherente e en concordancia co nivel de desenvolvemento psicomotor, 
e outorgándolle especial sensibilidade á atención á diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e 
procurando a integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e as emocións que se vinculan 
á conduta motora. 

A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é fundamental para o 
desenvolvemento destas, nomeadamente o das competencias sociais e cívicas, de aprender a aprender, de 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da competencia 
matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e, en menor medida, da de comunicación 
lingüística e da competencia dixital. O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, 
outro relativo ás destrezas e, por último, un con grande influencia social e cultural, que implica un conxunto de 
valores e actitudes. 

O presente currículo de Educación Física mantén a coherencia e a homoxeneidade coa etapa de educación 
primaria, nas etapas da ESO e do bacharelato, entendendo a materia como un continuo, tanto nos seus 
contidos como nas aprendizaxes que debe conseguir o alumnado ao longo de todas as etapas do sistema 
educativo.  

Na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato o alumnado utilizará o seu potencial motor á vez que 
desenvolve todas as súas capacidades. Isto implica mobilizar toda unha serie de coñecementos, habilidades 
motrices, actitudes e valores en relación co corpo, en diversas situacións de ensino e aprendizaxe, nas que a 
experiencia individual e colectiva permita adaptar a conduta motriz a diferentes ámbitos, conseguindo que o 
alumnado sexa un suxeito activo, responsable da xestión do seu estilo de vida saudable.  

Nestas etapas educativas, a Educación Física debe permitir incrementar e mellorar o seu compromiso motor, 
sempre adecuado ás súas posibilidades, e desenvolver as habilidades motrices específicas con complexidade 

crecente á medida que se progresa nos sucesivos cursos.  

As propias actividades axudarán, ademais, a desenvolver a relación coas demais persoas, o respecto, a 
atención especial á igualdade de xénero, entendendo as diferenzas relativas ás capacidades psicofísicas 
entre as rapazas e os rapaces, os condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o traballo en 
equipo, o xogo limpo, a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo para lograr metas, a aceptación 

de regras establecidas e o desenvolvemento da iniciativa individual. 

Educación Física, tanto na etapa de ESO coma no bacharelato, terá como fin estratéxico introducir o 
alumnado cara a práctica de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, nas que poida manter un 
papel de practicante activo ao longo da súa vida, tendo en conta as novas formas de prácticas motrices que 
xorden na sociedade actual, moitas delas vinculadas ao contorno próximo do alumnado pola motivación 
intrínseca que representan. 
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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. 

As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise dos procesos de ensino e aprendizaxe, co fin 
de facilitar estratexias de transferencia dos coñecementos a outras situacións. 

Para facilitar a concreción curricular de Educación Física establécense dez criterios de avaliación para o 
primeiro ciclo da ESO, que abrangue os tres primeiros cursos, doce para o cuarto curso da ESO e nove para 
o primeiro curso de bacharelato, criterios que establecen os resultados que se deben conseguir por medio 
dos estándares de aprendizaxe. Estes permitirán definir os resultados das aprendizaxes e concretarán, 
mediante accións, o que o alumnado debe saber e saber facer na materia de Educación Física. Estes 
estándares están graduados e secuenciados ao longo de todas as etapas e, unha vez finalizadas estas, todos 
eles deberán estar alcanzados e consolidados. 

Os contidos preséntanse distribuídos en catro grandes bloques:  

a. Bloque 1. Contidos comúns.  

b. Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas.  

c. Bloque 3. Actividade física e saúde. 

d. Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas. 

Esta distribución non determina métodos concretos; unicamente responde a unha forma de organizar os 
contidos dun xeito enlazado atendendo á configuración cíclica do ensino da materia, construíndo uns 
coñecementos sobre os outros, como unha estrutura de relacións observables, de maneira que se facilite a 
súa comprensión e aplicación en contextos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco implica 
unha organización pechada, xa que permite organizar os contidos de diferentes formas, adoptando a 
metodoloxía máis adecuada ás características tanto do grupo de alumnos e alumnas como dos propios 
contidos. 

Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do curso de xeito 
integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a construción das fases dunha 
sesión, o aseo persoal, a participación nas actividades físicas independentemente do propio nivel de 
execución, a resolución de conflitos mediante o diálogo e a aceptación das regras establecidas, as 
posibilidades que presentan as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 
responsable do contorno, o control de riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de 
esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a integración das 

tecnoloxías da información e da comunicación.  

O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a execución de accións motrices, 
utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros recursos artísticos. 

O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden abordar desde a práctica da 
actividade física, segundo as recomendacións de diversos organismos de ámbito internacional, estatal e 
autonómico. 

No bloque dos xogos e as actividades deportivas tamén están incluídos todos os tipos de actividades físico-
deportivas desenvolvidas no medio natural. 

Os contidos asociados aos criterios de avaliación de cada bloque en cada curso serán concretados nas 
programacións didácticas, de xeito que cada centro docente poida determinalos en función das instalacións e 
dos recursos materiais dos que dispón, ademais das características do contorno onde se localiza. Estes 
contidos serán diferentes nos primeiros cursos, para que o alumnado poida iniciarse nunha grande variedade 
de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas. Nos últimos cursos estes contidos poderán ser 
perfeccionados sobre a base das aprendizaxes anteriores. 

Como consecuencia de todo o anterior, establécese unha serie de orientacións metodolóxicas para a materia 
que favorecerán un enfoque competencial, así como a consecución, a consolidación e a integración dos 
estándares por parte do alumnado: 

e. Educación Física nestas etapas terá un carácter eminentemente práctico e vivencial.
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f. A asimilación das aprendizaxes e a adaptación ao traballo do alumnado en Educación Física aconsella a 

distribución das dúas sesións semanais en diferentes días.  

g. A selección dos contidos e das metodoloxías activas e contextualizadas debe asegurar o 

desenvolvemento das competencias clave ao longo destas etapas. 

h. O uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos 

problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado. 

i. O profesorado deseñará diferentes tipos de tarefas e secuencias adaptadas aos niveis, ás formas e aos 
ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e 
personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de 
materiais e recursos o máis ampla posible, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da 
información e da comunicación desenvolvidas nos últimos tempos en diferentes ámbitos da Educación 
Física. 

j. Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base na descuberta guiada, a resolución de problemas, o 
traballo por retos e proxectos, e a cooperación, tendo presente o desenvolvemento da creatividade do 

alumnado. 

k. Deberá procurarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos alumnos e das alumnas 
auténticos suxeitos activos dunha xestión cada vez máis autónoma e comprometida da súa saúde, 
mediante a adquisición de hábitos de vida saudables. 

Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o equipo docente sobre as estratexias 
metodolóxicas e didácticas que se utilicen co alumnado. Os departamentos didácticos, logo dunha reflexión, 
deben formular con criterios consensuados unha estratexia metodolóxica común para desenvolver ao longo 
do proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, considerando, ademais, que a promoción da práctica 
diaria de deporte e o exercicio físico por parte dos alumnos e das alumnas durante a xornada escolar debe 
formar parte do seu desenvolvemento integral.  
 
 
Contextualización. 
 
 
As instalacións das que dispón o centro, así como o contorno do mesmo, condicionan en parte a 

estructuración da programación. A escasez de espazos no centro nos que se pode realizar actividade física 

debido ó aumento de edificacións posteriormente ó instituto orixinal, tamén nos limita á hora de programar 

actividades. Certos aspectos da programación veñen herdados do momento en que cada curso estaba, en 

cada avaliación, restrinxido a ter, para evitar coincidencias con outros grupos, un día á semana na instalación 

exterior (pavillón), e outro na instalación interior (ximnasio) ou a facer outro tipo de reparto entre o 

profesorado, o que condicionaba que as unidades didácticas desenroladas para tales cursos foran deseñadas 

para seren desenroladas en ditas instalacións, na actualidade ainda non temos garantizada a non 

coincidencia entre profesorado. 

As mesmas instalacións do centro nos condicionan no tipo de actividades a desenrolar (o feito de non ter 

unha piscina implica evitar actividades acuáticas, por exemplo). Por outra banda, o condicionante 

demográfico fai que, tendo en conta que diminuiu o alumnado, se poidan levar a cabo actividades 

actualmente que non se podían levar a cabo hai anos. O condicionante do material non está a ser un 

problema grave á hora de desenrolar a programación. 

Tamén se esta a ter en conta ultimamente o feito climatolóxico, tratando de deixar as actividades que se 

desenrolan no exterior para os momentos do ano en que é máis propicio, así como as actividades de interior 

desenvolveranse cando o inverno faga que as temperaturas descendan. 
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Á hora de plantexar actividades extraescolares tense en conta aquelas lagoas que puidera deixar a 

programación didáctica (actividades no medio natural, especialmente) e tamén se ten en conta ofrecer 

actividades que non son habituais na zona (semana branca, actividades multiaventura, ...). 

 
Introducción 

 
Ven recollido no: 
 
Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica 
de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se 
regula o seu currículo e a súa oferta 
 
PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES 
 

Na sociedade actual a mellora da esperanza de vida, o maior logro alcanzado pola raza humana, vese 
ameazada debido á adquisición e o mantemento de estilos de vida prexudiciais para a saúde. A enorme 
capacidade de adaptación do ser humano, que lle permite entre outras cousas habitar en ambientes extremos 
en todos os recunchos do mundo, converteuse nunha arma de dobre fío para a esperanza de vida. A 
adquisición de hábitos de vida prexudiciais para a saúde, como a inactividade ou a dieta desequilibrada, está 
a conseguir que se incrementen os índices de obesidade e de sedentarismo ata niveis alarmantes, xa desde 
idades moi temperás, así como as doenzas derivadas diso e, como consecuencia, a morte prematura. 

As institucións nacionais e internacionais máis importantes no ámbito da saúde alertan de que a prevención 
de comportamentos perigosos para a saúde e a promoción de estilos de vida saudable deben abordarse en 
idades cada vez máis temperás, e nomeadamente desde o ámbito educativo. Estas institucións coinciden en 
que a loita contra os baixos niveis de actividade física e os seus efectos prexudiciais, e a loita contra a 
obesidade e os seus efectos negativos, son os alicerces sobre os que se debe asentar calquera intervención 
desde o ámbito educativo. Nos primeiros cursos de ESO o alumnado experimenta importantes cambios 
persoais e sociais, e entra en contacto por primeira vez con determinados hábitos tóxicos aos que debe saber 

enfrontarse. 

O currículo de Promoción de Estilos de Vida Saudables ten como finalidade abordar a prevención dos efectos 
negativos da inactividade física e da dieta desequilibrada, tratando de proporcionarlle ao alumnado unha serie 
de competencias que lle permitan, desde a práctica, adquirir e instaurar un estilo de vida saudable e que este 

se manteña no tempo. 

O currículo divídese en dous bloques de contidos: "Actividade física e saúde" e "Alimentación para a saúde". 
Esta distribución non determina métodos nin organizacións concretas; soamente responde a unha forma 
coherente de presentar os contidos, deixando liberdade ao profesorado para a súa concreción curricular e a 
súa temporalización, adaptando a metodoloxía máis adecuada ás características tanto do grupo de alumnos e 
alumnas como dos propios contidos. Con todo, dada a importancia que para a instauración dun hábito ten a 
súa práctica frecuente, é importante favorecer unha metodoloxía que se fundamente na aprendizaxe a través 

da práctica, o traballo en equipo e o desenvolvemento de proxectos. 

O bloque de contidos "Actividade física e saúde" está centrado no coñecemento dos efectos positivos sobre a 
saúde de levar unha vida activa, e débelle permitir ao alumnado avaliar de forma básica o seu nivel de 
actividade física, aplicando métodos sinxelos e as novas tecnoloxías, á vez que deseña e pon en práctica un 
plan de intervención e promoción dun estilo de vida activo tanto para el mesmo como para as persoas do seu 
contorno, con especial atención á familia. Ademais, aborda de maneira sinxela o traballo no ámbito 
socioemocional de estratexias que lle permitan evitar os hábitos tóxicos relacionados coa actividade física 
(sedentarismo, lecer excesivo a través de pantallas, etc.). Este bloque de contidos procura, a través da 
práctica de actividade física e o traballo por proxectos, que o alumnado poida afianzar as ferramentas e os 
coñecementos necesarios para definir e pór en práctica o seu propio estilo de vida saudable. 
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O bloque de "Alimentación para a saúde" busca que o alumnado adquira as competencias necesarias para 
instaurar uns hábitos de alimentación e hidratación saudables que lle permitan o cumprimento das 
recomendacións científicas para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria. A través do 
coñecemento dos alimentos e das bebidas, así como das súas proporcións máis adecuadas ás súas propias 
características e demandas enerxéticas, o alumnado debe aprender a avaliar de forma sinxela a súa inxestión 
e a instaurar un estilo de vida saudable a través da elaboración e a posta en marcha de dietas equilibradas, 
partindo de patróns alimentarios saudables, como as dietas atlántica e mediterránea. Procúrase tamén o 
desenvolvemento da capacidade crítica na compra de alimentos e bebidas, dotando de ferramentas que 
permitan facer unha análise crítica das etiquetas nutricionais. No ámbito socioemocional, trátase de dotar o 
alumnado das ferramentas básicas para se enfrontar con éxito ao perigo de adquirir hábitos tóxicos para a 
súa saúde (alcohol, tabaco, drogas, etc.). 

A materia trata de conseguir que, a través dunha aprendizaxe eminentemente práctica, o alumnado adquira e 
consolide un estilo de vida saudable propio que satisfaga as súas necesidades e que se axuste aos seus 
intereses, tendo en conta que se atopa nun período especialmente sensible da súa vida no que a adopción de 

patróns de conduta cobra a máxima importancia. 

En definitiva, preténdese vincular o alumnado a prácticas saudables, a través de aprendizaxes que teñan 
unha carga emocional positiva e que poida aplicar nas vivencias do seu día a día. É tamén unha boa ocasión 
para aplicar diferentes metodoloxías para a xestión de aula con tarefas pertinentes e contextualizadas, buscar 
a relación con outras materias e, así, construír aprendizaxes significativas para facer do alumnado suxeitos 
competentes no desempeño do seu propio estilo de vida saudable.  

Recoméndanse, xa que logo, metodoloxías que poidan mobilizar coñecementos, habilidades e actitudes en 
situacións moi próximas á realidade vivida polo alumnado, que estimulen a súa creatividade e sexan capaces 
de crear aprendizaxes significativas. Os traballos de campo son unha potente ferramenta para a súa 
consecución nesta materia. Resulta tamén clave insistir no emprego de ferramentas de avaliación axeitadas e 
coherentes coas metodoloxías recomendadas, sempre adaptadas ao nivel de desenvolvemento cognitivo do 
alumnado nos primeiros cursos de ESO. 
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Obxectivos 
 

 

Obxectivos na ESO: 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que 

lles permitan conseguir os seguintes obxectivos: 

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus derei-tos no respecto 
aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidarieda-de entre as persoas e grupos, 
exercitarse no diálogo afianzando os dereitos hu-manos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e 
prepararse para o exercicio da cidada-nía democrática.  

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal.  

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas rela-
cións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.  

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnolo-
xías, especialmente as da información e a comunicación.  

f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia.  

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 
e asumir responsabilidades.  

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura.  

i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  
j. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas , así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron 
achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo.  

k. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e mellora.  

l. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación.  
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m. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o 
exercicio deste dereito.  

n. Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 
mantemento da nosa identidade. , e como medio de relación interpersoal e expresión de ri-
queza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas 
pertencentes a comunidade lusófona.  

 
 

Obxectivos no Bacharelato 
 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacida-des que lles permitan:  

a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de au-
tonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b. Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais.  

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existen-tes, e en particular a violencia 
contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade.  

d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.  

e. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  
f. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  
g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación.  
h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e mellora da súa contorna social.  

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

j. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no 
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

k. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

l. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural.  

m. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social e 
impulsar condutas e hábitos saudables.  

n. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  
o. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuir a súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  
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Competencias clave 

 
 

Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os conti-dos propios de cada ensinanza e 

etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas 

complexos.  

As competencias clave do currículo serán as seguintes:  
 

CCL: Comunicación lingüística. 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía .  
CD: Competencia dixital.  
CAA: Aprender a aprender.  
CSC: Competencias sociais e cívicas.  
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
CCEC: Conciencia e expresións culturais.  

  

Elementos transversais 

 
 

 CL : Comprensión lectora 

 EOE: Expresión oral e escrita 

 CA: Comunicación audiovisual 

 TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación 

 E: Emprendemento. 

 ECC: Educación cívica e constitucional 

 IEHM: Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres 

 PVX: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

 PRPC. Prevención e resolución pacífica de conflitos 

 PI: Principio de igualdade de trato e non discriminatorio por calquera condición ou circunstancia persoal e 

social (valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, 

o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 

discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 

respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 

violencia.) 

 EEIE: Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial  

 EV: Educación viaria 
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Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de 
avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, 
competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de 
cualificación. 
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                                                                Educación Física. 1º de ESO      

Obxectivos 
 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
 

 

Grao mínimo de 
consecución 

Competencias Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

                                                                                                                                            PRIMEIRA AVALIACIÓN      

                                                                                                                                                   UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Educación Física      

b  
m 
g 

B1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu 
significado como hábito saudable na práctica da 
actividade física. 

B1.2. Execución de xogos e exercicios apropiados 
para cada parte da sesión. 

B1.3. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da 
indumentaria. 

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

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

Executa as tres fases do 
quecemento diariamente 
de forma autónoma. 

CSC  
CMCCT 

CL 
EOE 

 30% da nota 
 

 

(parte actitudinal) EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da 
sesión de acordo cos contidos que se vaian realizar, se-

guindo as orientacións dadas. 
 CSC 

CAA 
E Ficha de control 

diaria. 

 

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

Amosa hábitos de aseo 
diariamente cambiando a 
roupa que utilizou por outra 
limpa tras asearse 

CSC E Ficha de control 
diaria. 

 

m 
n 
a 
b 
c 
d 
l 
g 

B1.4. Respecto e aceptación das regras das activida-
des, os xogos e os deportes practicados. 

B1.5. Papeis e estereotipos nas actividades físico 
deportivas e artístico expresivas, como fenómeno 
social e cultural. 

B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o das 
demais persoas, e disposición positiva cara á súa 
mellora. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico 
deportivas e artístico expresivas como formas de in-

clusión social, e a participación doutras persoas in-
dependentemente das súas características, 

colaborando con elas e aceptando as súas achegas. 

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

PRPC 
 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución 
dos obxectivos.  

Participa con actitude 
positiva con independencia 

da actividade 

CSC PI 
PRPC 

Ficha de control 
diaria. 

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

PRPC 
Será avaliada en 

cada trimestre 

m 
a 
c 
d 
g 
l 
ñ 

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como lugar 
de práctica de actividades físico deportivas e rec-
reativas. 

B1.8. Aceptación e respecto das normas para a 
conservación do medio urbano e natural. 

B1.9. Actividade física como elemento base dos 
estilos de vida saudable. 

B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual e a 
súa relación coa saúde. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as ac-
tividades físico deportivas como formas de lecer acti-
vo e de utilización responsable do contorno próximo. 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o 
seu contorno próximo para a realización de actividades físi-
co deportivas. 

 CSC CL  

EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como un lugar 
común para a realización de actividades físico deportivas. 

Amosa actitude crítica ante 
comportamentos irrespetu-
osos ante os demais ou os 
materiais. 

CSC PRPC 

 

Observación 
diaria 

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 
relacionados co tratamento do corpo, as actividades de lec-
er, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

Considera o sedentarismo 
como algo prexudicial para 
a saúde e valora o dina-
mismo e a participación 
como un valor importante 

CSC CL Observación 

diaria 

m 
n 
g 

B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico 

deportivas e artístico expresivas 
B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos 

primeiros auxilios. 
B1.13. Emprego responsable do material e do equi-

pamento deportivo. 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa 
participación en actividades físico deportivas e ar-
tístico expresiva, adoptando medidas preventivas e 
de seguridade no seu desenvolvemento. 

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

Identifica como factores de 
risco: estruturas das in-
stalacións, intensidades 
altas dos exercicios, grupos 
numerosos, e toma me-
didas para reducir riscos. 

CSC 
CSIEE 

CL  

 

 

 

 

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para 
activar os servizos de emerxencia e de protección no seu 

contorno. 
 CSIEE EOE 

E 
Observación 

diaria 



 

 14 

 

                                                                           UNIDADE DIDÁCTICA 2. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE: CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS E NUTRICIÓN      

m 
f 
b 
g 

B3.1. Condición física. Desenvolvemento das capaci-
dades físicas básicas incidindo principalmente nas 
relacionadas coa saúde. 

B3.2. Introdución aos principios sobre unha ali-
mentación saudable. 

B3.3. Identificación da frecuencia cardíaca de traballo. 

B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación 
e da actividade física saudable, e recoñecer os me-
canismos básicos de control da intensidade da ac-

tividade física para a mellora da súa saúde. 

EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a 
alimentación nun estilo de vida saudable. 

Diferenza entre ali-
mentación e nutrición. Fai 
unha distribución lóxica de 

comidas ao longo do día 

CMCCT CL 
TIC 
EOE 

Proba escrita  Incluído no 20% 
da parte concep-
tual 

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

da condición física. 

Utiliza a FC para controlar a 
intensidade. Sabe localizar 

e contar as pulsacións. 

CMCCT  
CAA 

E 

 

Proba de 15 min 
de carreira 

continua 

10% da nota 
(Incluído no 50% 
da parte procedi-
mental 

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

Coñece as capacidades 
físicas incluídas na con-
dición física e a súa vincu-
lación ca saúde, e os 

principais sistemas or-
gánicos asociados a elas. 

CMCCT CL 
EOE 

 

Proba escrita 
 

 

 

 

Incluído no 20% 
da parte concep-
tual 

m 
g 
f 
b 

B3.4. Métodos básicos para o desenvolvemento das 
capacidades físicas desde un enfoque saudable. 

B3.5. Avaliación da condición física saudable e 
realización de actividades para a mellora desta. 

B3.6. Principios de ergonomía e hixiene postural e a 
súa aplicación na práctica de actividades físicas e 

na vida cotiá. 
B3.7. Principios básicos da respiración e da relaxa-

ción. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis 
salientables desde a perspectiva da súa saúde de 
acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, amosando unha actitude de auto 

esixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Iníciase na participación activa das actividades para 
a mellora das capacidades físicas básicas desde un en-
foque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

Coñece a lo menos un test 
co que poda valorar o seu 
grao de desenvolvemento 
en cada calidade física 

CAA CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita Incluído no 20% 
da parte concep-

tual 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes 

ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades. 

 

Alcanza un nivel de con-

dición física saudable 
CAA TIC 

E 
Tests para valorar 

as capacidades 
ficas 

20% da nota 
(Incluído no 50% 
da parte procedi-

mental) 

                                                                            UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas: deporte individual “PARKOUR”      

a 
b 
g 
m 

B4.1. Execución de habilidades motrices vinculadas 
ás accións deportivas, respectando os regulamen-
tos específicos. 

B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendi-
zaxe dos deportes individuais. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas 

aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades 
específicas, das actividades físico deportivas 

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

 

Amosa un nivel axeitado 
nas habilidades específi-
cas do Parkour propostas: 
recepcións, saltos, volteos, 
equilibrios e desplazamen-

tos 

CAA 
CSIEE 

E Circuito de 
habiliades téc-
nicas do Parkour: 
saltos, desplaza-
mentos e xiros 

20% da nota  
 

(Incluído no 50% 
da parte proced-
imental) 

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos im-
plicados nos modelos técnicos adaptados máis sinxelos. 

EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das 
accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosan-
do actitudes de esforzo e superación, adecuado á súa 
idade. 

                                                                                                                                            SEGUNDA AVALIACIÓN      

                                                                                                                                             UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Educación Física      

b  
m 
g 

B1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu 

significado como hábito saudable na práctica da 
actividade física. 

B1.2. Execución de xogos e exercicios apropiados 
para cada parte da sesión. 

B1.3. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da 

indumentaria. 

B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada 

fase da sesión de actividade física, tendo en conta 
ademais as recomendacións de aseo persoal nece-

sarias para esta. 

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión 

de actividade física coa intensidade dos esforzos realiza-
dos. 

Executa as tres fases do 

quecemento diariamente 
de forma autónoma. 

CSC  
CMCCT 

CL 
EOE 

 30% da nota 
 

(parte actitudinal) 
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da 

sesión de acordo cos contidos que se vaian realizar, se-

guindo as orientacións dadas. 
 CSC 

CAA 
E Ficha de control 

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

Amosa hábitos de aseo 
diariamente cambiando a 

roupa que utilizou por outra 
limpa tras asearse 

CSC E  

m 
n 
a 
b 
c 
d 
l 
g 

B1.4. Respecto e aceptación das regras das activida-
des, os xogos e os deportes practicados. 

B1.5. Papeis e estereotipos nas actividades físico 
deportivas e artístico expresivas, como fenómeno 

social e cultural. 
B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o das 

demais persoas, e disposición positiva cara á súa 
mellora. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico 
deportivas e artístico expresivas como formas de in-
clusión social, e a participación doutras persoas in-
dependentemente das súas características, 

colaborando con elas e aceptando as súas achegas. 

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

PRPC 
 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución 

dos obxectivos.  

Participa con actitude 
positiva con independencia 
da actividade 

CSC PI 
PRPC 

Ficha de control 

diaria. 

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

PRPC 
Será avaliada en 

cada trimestre 

m 
a 
c 
d 
g 
l 
ñ 

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como lugar 
de práctica de actividades físico deportivas e rec-

reativas. 
B1.8. Aceptación e respecto das normas para a 

conservación do medio urbano e natural. 
B1.9. Actividade física como elemento base dos 

estilos de vida saudable. 
B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual e a 

súa relación coa saúde. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as ac-
tividades físico deportivas como formas de lecer acti-

vo e de utilización responsable do contorno próximo. 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o 
seu contorno próximo para a realización de actividades físi-

co deportivas. 
 CSC CL  

EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como un lugar 
común para a realización de actividades físico deportivas. 

Amosa actitude crítica ante 
comportamentos irrespetu-
osos ante os demais ou os 
materiais. 

CSC PRPC 

 

Observación 
diaria 

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 
relacionados co tratamento do corpo, as actividades de lec-
er, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

Considera o sedentarismo 
como algo prexudicial para 
a saúde e valora o dina-
mismo e a participación 

como un valor importante 

CSC CL Observación 

diaria 

h 
i 
g 
e 
b 
m 
ñ 
o 

B1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación 
para procurar e seleccionar información relaciona-

da coa actividade física e a saúde 

 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da co-
municación no proceso de aprendizaxe, para procu-
rar, analizar e seleccionar información salientable, 
elaborando documentos propios, e facendo ex-
posicións e argumentacións destes adecuados á súa 

idade. 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comuni-
cación para elaborar documentos dixitais propios adecua-
dos á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso de procura, análise e se-

lección de información salientable. 

 CD 
CCL 

EOE 
TIC 
CL 

Trraballo escrito 
sobre un deporte 

invidual 

20% da nota 
(parte conceptual)  

EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas 
vixentes no contexto social, relacionados coa actividade 

física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 
 CD 

CCL 
EOE  

                                                                                 UNIDADE DIDÁCTICA 2: Actividades físicas artístico expresivas: representacións e pasodoble      

n 
m 
b 
g 
l 
d 
ñ 

B2.1. Experimentación de actividades artístico ex-
presivas utilizando técnicas básicas de expresión 
corporal, combinando espazo, tempo e inten-
sidade. 

B2.2. Realización de bailes e danzas sinxelas de 
carácter recreativo e popular. 

B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con 
finalidades artístico expresivas, utilizando técnicas 

sinxelas de expresión corporal. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando 
espazo, tempo e intensidade.  CCEC E Representación 

dunha duración 

de 2 minutos 

10% da nota 
(incluída no 50% da 

parte procedimental) 
EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos 

corporais axustados a un ritmo. 
Realiza coordinadamente  
secuencias de pasos do 

pasodoble 

CCEC PI 
E 

Proba práctica de 
pasodoble 

20% da nota 
(incluída no 50% da 

parte procedimental) 
EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e danzas. Amosa desinhibición nas 

actividades de expresión 
CCEC PI 

E 
 Incluído no 30% 

da parte actitudi-

nal 

                                                                            UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas: HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS      

a 
b 

B4.1. Execución de habilidades motrices vinculadas 
ás accións deportivas, respectando os regulamen-

tos específicos. 

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

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das 
habilidades específicas adaptadas máis sinxelas, re-

spectando as regras e as normas establecidas. 
 CAA 

CSIEE 
E   
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g 
m 

B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendi-
zaxe dos deportes individuais. 

 

adaptadas propostas. EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos im-
plicados nos modelos técnicos adaptados máis sinxelos.  CAA 

CSIEE 
E 
EOE 

  

EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das 
accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosan-
do actitudes de esforzo e superación, adecuado á súa 

idade. 

Amosa un bo nivel de 
desenvolvemento das 
HMB asociadas ás ha-
bilidades específicas: 
traballo con balóns e 

distintos implementos. 

CAA 
CSIEE 

E 
EOE 

Probas baseadas 
nas HM específi-
cas con raquetas 

20% da nota 
(Incluído no 50% 
da parte proced-

imental) 

 

   TERCEIRA AVALIACIÓN      

                                                                                                                                UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Educación Física      

b  
m 
g 

B1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu 
significado como hábito saudable na práctica da 

actividade física. 
B1.2. Execución de xogos e exercicios apropiados 

para cada parte da sesión. 
B1.3. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da 

indumentaria. 

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

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

dos. 

Executa as tres fases do 
quecemento diariamente 

de forma autónoma. 

CSC  
CMCCT 

CL 
EOE 

 30% da nota  
 

(parte actitudinal) 
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da 

sesión de acordo cos contidos que se vaian realizar, se-

guindo as orientacións dadas. 
 CSC 

CAA 
E Ficha de control 

diaria. 

 

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

Amosa hábitos de aseo 
diariamente cambiando a 
roupa que utilizou por outra 

limpa tras asearse 

CSC E  

m 
n 
a 
b 
c 
d 
l 
g 

B1.4. Respecto e aceptación das regras das activida-
des, os xogos e os deportes practicados. 

B1.5. Papeis e estereotipos nas actividades físico 
deportivas e artístico expresivas, como fenómeno 
social e cultural. 

B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o das 
demais persoas, e disposición positiva cara á súa 

mellora. 

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

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

PRPC 
 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución 
dos obxectivos.  

Participa con actitude 
positiva con independencia 

da actividade 

CSC PI 
PRPC 

Ficha de control 
diaria. 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de 

equipo, con independencia do seu nivel de destreza.  CSC PI 
PRPC 

Será avaliada en 

cada trimestre 

m 
a 
c 
d 
g 
l 
ñ 

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como lugar 
de práctica de actividades físico deportivas e rec-

reativas. 
B1.8. Aceptación e respecto das normas para a 

conservación do medio urbano e natural. 
B1.9. Actividade física como elemento base dos 

estilos de vida saudable. 
B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual e a 

súa relación coa saúde. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as ac-
tividades físico deportivas como formas de lecer acti-

vo e de utilización responsable do contorno próximo. 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o 
seu contorno próximo para a realización de actividades físi-

co deportivas. 
 CSC CL  

EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como un lugar 

común para a realización de actividades físico deportivas. 
Amosa actitude crítica ante 
comportamentos irrespetu-
osos ante os demais ou os 

materiais. 

CSC PRPC 

 

Observación 

diaria 

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 
relacionados co tratamento do corpo, as actividades de lec-

er, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

Considera o sedentarismo 
como algo prexudicial para 
a saúde e valora o dina-
mismo e a participación 

como un valor importante 

CSC CL Observación 
diaria 

m 
n 
g 

B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico 

deportivas e artístico expresivas 
B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos 

primeiros auxilios. 
B1.13. Emprego responsable do material e do equi-

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa 

participación en actividades físico deportivas e ar-
tístico expresiva, adoptando medidas preventivas e 

de seguridade no seu desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico 

deportivas e artístico expresivas propostas que poidan su-
por un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para 

as demais persoas. 

Identifica como factores de 

risco: estruturas das in-
stalacións, intensidades 
altas dos exercicios, grupos 
numerosos, e toma me-

didas para reducir riscos. 

CSC 
CSIEE 

CL  

 

 

 

 



 

 17 

pamento deportivo. EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para 
activar os servizos de emerxencia e de protección no seu 

contorno. 

 

 CSIEE EOE 
E 

Observación 
diaria 

h 
i 
g 
e 
b 
m 
ñ 
o 

B1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación 
para procurar e seleccionar información relaciona-
da coa actividade física e a saúde 

 

 

 

 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da co-
municación no proceso de aprendizaxe, para procu-
rar, analizar e seleccionar información salientable, 
elaborando documentos propios, e facendo ex-
posicións e argumentacións destes adecuados á súa 

idade. 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comuni-
cación para elaborar documentos dixitais propios adecua-
dos á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso de procura, análise e se-
lección de información salientable. 

Fai unha correcta selección 
da información, distinguin-
do 3 aspectos importantes 

e 3 aspectos irrelevantes. 

CD 
CCL 

EOE 
TIC 
CL 

Recolle 3 xogos 
populares, e os 
desenvolve na 

clase 

20% da nota 

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

Presenta con corrección os 
proxectos incluíndo as 
fontes de información 

utilizadas. 

CD 
CCL 

EOE  (incluído na parte 

conceptual) 

                                                                            UNIDADE DIDÁCTICA 2. Os xogos e as actividades deportivas: DEPORTES COLECTIVOS      

a 
b 
d 
g 
m 

B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-
tácticas sinxelas vinculadas aos deportes 
colectivos, respectando os regulamentos 
específicos. 

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a 
aprendizaxe dos deportes colectivos. 

B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de 
oposición, colaboración ou colaboración-oposición 
facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas en 
función dos estímulos relevantes. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos 
para obter vantaxe na práctica das actividades físico 
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición 
facilitadas, respectando o regulamento. 

Amosa coñecemento 
básico da técnica e a 
táctica en situacións de 
xogo reducido dos 
deportes como o floorball, 
BLC, BLM,  ou o  VLB  

CAA  
CSIEE 

 

TIC 
E 

Proba práctica 
sobre algún  dos 
deportes a 
traballar na etapa: 
Circuito de 
floorball 

20% da nota 
 

(incluído na parte 
procedimental) 

EFB4.2.2. Pon en práctica aspectos de organización de ataque 

e de defensa nas actividades físico deportivas de oposición 
ou de colaboración-oposición facilitadas. 

Nocións básicas dos 

regulamentos dos deportes 
(Floorball, BLC, BLM, 
VLB). Coñece as 
limitacións de espazo e 

tempo de cada deporte 

CAA  
CSIEE 

CL 
CA 
TIC 

 

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na 
toma de decisións nas situacións facilitadas de 
colaboración, oposición e colaboración-oposición, para 

obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

 

 CAA 
CSIEE 

E 

 
  

                                                                            UNIDADE DIDÁCTICA 3 .Os xogos e as actividades deportivas: ORIENTACIÓN      

 B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e ori-
entación no medio natural, a súa aplicación en 
diferentes ámbitos. 

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

EFB4.1.4. Explica e pon en práctica técnicas básicas de 

progresión en contornas non estables e técnicas básicas de 
orientación 

Sabe orientarse seguindo 

un mapa 
CAA 
CSIEE 

CL 
E 

Proba práctica de 

orientación con 
mapa 

10% da nota 
(incluído na parte 
procedimental) 

                                                                           UNIDADE DIDÁCTICA 4. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE: CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS      

m 
f 
b 
g 

B3.1. Condición física. Desenvolvemento das capaci-
dades físicas básicas incidindo principalmente nas 
relacionadas coa saúde. 

B3.2. Introdución aos principios sobre unha ali-
mentación saudable. 

B3.3. Identificación da frecuencia cardíaca de traballo. 

B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación 
e da actividade física saudable, e recoñecer os me-
canismos básicos de control da intensidade da ac-

tividade física para a mellora da súa saúde. 

EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a 

alimentación nun estilo de vida saudable. 
Diferenza entre ali-
mentación e nutrición. Fai 
unha distribución lóxica de 

comidas ao longo do día 

CMCCT CL 
TIC 
EOE 

  

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a 

frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 
da condición física. 

Utiliza a FC para controlar a 

intensidade. Sabe localizar 
e contar as pulsacións. 

CMCCT  
CAA 

E 

 
  

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que 
deben ter as actividades físicas para ser consideradas 

saudables, e lévaas á práctica. 

Coñece as capacidades 
físicas incluídas na con-

dición física e a súa vincu-
lación ca saúde, e os 

CMCCT CL 
EOE 
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principais sistemas or-
gánicos asociados a elas.  

m 
g 
f 
b 

B3.4. Métodos básicos para o desenvolvemento das 

capacidades físicas desde un enfoque saudable. 
B3.5. Avaliación da condición física saudable e 

realización de actividades para a mellora desta. 
B3.6. Principios de ergonomía e hixiene postural e a 

súa aplicación na práctica de actividades físicas e 
na vida cotiá. 

B3.7. Principios básicos da respiración e da relaxa-
ción. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis 
salientables desde a perspectiva da súa saúde de 
acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, amosando unha actitude de auto 
esixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Iníciase na participación activa das actividades para 
a mellora das capacidades físicas básicas desde un en-
foque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 

desenvolvemento. 

Coñece a lo menos un test 
co que poda valorar o seu 
grao de desenvolvemento 

en cada calidade física 

CAA CL 
EOE 
TIC 

  

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

posibilidades. 

 

Mantén ou mellora o séu 
nivel de condición física 

CAA TIC 
E 

Tests para valorar 
as capacidades 

físicas 

20% da nota 
(Incluído na parte 

procedimental) 
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2ºESO 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

Avaliacion : 1ª,2ª,3ª 

b  

m 

g 

B1.1. Fases de activación e recuperación na 
práctica da actividade física de carácter xeral e 

específica, en función da actividade que se realice 
realizar. 

B1.2. Selección e execución de xogos e exercicios 
apropiados para cada fase da sesión. 

B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da 
sesión de actividade física, en relación coas súas 

características. 

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

-Sabe nomear as 
partes dunha sesión 

CSC 

CMCCT 

EEIE 

E 

EOE 

-Diario de clase 

 

-Exame teórico/traballo 

35% en cada 
avaliación 

-15% 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da 
sesión, de xeito básico, tendo en conta os contidos que se 
vaian realizar.  

-Sabe exercicios de 
quecemento e volta á 
calma 

CSC 

CAA 

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a 
mellora das habilidades motoras en función das propias 
dificultades, baixo a dirección do/da docente. 

-Realiza con 
corrección técnica ás 
propostas deportivas 

CSC 

m 

n 

a 

b 

c 

d 

l 

g 

B1.3. Respecto e aceptación das regras das 

actividades, os xogos e os deportes practicados. 

B1.4. Papeis e estereotipos nas actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas, como fenómeno 
social e cultural. 

B1.5. Aceptación do propio nivel de execución e o 
das demais persoas, e disposición positiva cara á 
súa mellora. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-

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

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 

participante como no de espectador/a. 

Amosa respecto 

polos 
compañeiros/adversa
rios 

CSC ECC 

PRPC 

IEHM 

E 

Diario de clase 35% en cada 

avaliación 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

Asume os roles 
necesarios dentro do 
grupo 

CSC 

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

Colabora na mellora 
dos seus 
compañeiros 

CSC 

m B1.6. Posibilidades do contorno próximo como 
lugar de práctica de actividades físico deportivas e 
recreativas. 

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

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o contorno 
para a realización de actividades físico-deportivas axeitadas a 
súa idade. 

Realiza actividades 
físicas na contorna 

CSC ECC Diario de clase 35% en cada 
avaliación 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

a 

c 

d 

g 

l 

ñ 

B1.7. Aceptación e respecto das normas para a 
conservación do medio urbano e natural. 

B1.8. Actividade física como elemento base dos 
estilos de vida saudable. 

B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e 
a súa relación coa saúde. 

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

Respecta o material 
e instalacións 

CSC 
PRPC 

 

 

Exame teórico/traballo 

15% 

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de 
vida relacionados co tratamento do corpo, as actividades de 
lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual.  

Coñece os 
conceptos 
relacionados coa 
actividade física e os 
estilos de vida 

CSC 

m 

n 

g 

B1.10. Prevención de riscos nas actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas, baseada na 
análise previa das características destas. 

B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos 
primeiros auxilios. 

B1.12. Emprego responsable do material e do 
equipamento deportivo. 

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

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

Toma as medidas 
preventivas 
necesarias para a 
realización das 
actividades 

propostas 

CSIEE 

CSC 

ECC 

E 

 

Diario de clase 

 

Exame teórico/traballo 

35% en cada 
avaliación 

15% 

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para 
activar os servizos de emerxencia e de protección do 
contorno. 

Coñece os 
protocolos para 
activar os servizos 
de emerxencia 

CSIEE 

EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade 
propias das actividades desenvolvidas durante o ciclo, tendo 
especial coidado con aquelas que se realizan nun contorno 
non estable. 

Toma medidas de 
seguridade conforme 
á actividade 
proposta. 

CSIEE 

h 

i 

g 

e 

b 

m 

ñ 

B1.13. Tecnoloxías da información e da 
comunicación para procurar, analizar e seleccionar 
información relacionada coa actividade física e a 
saúde.  

B1.14. Elaboración e exposición argumentada de 
documentos no soporte máis axeitado. 

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

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

Realiza as 
actividades 
propostas na aula 
virtual do centro para 
a materia de EF 

CD 

CCL 

TIC 

CA 

EOE 

Diario de clase 

 

Exame teórico/traballo 

35% en cada 
avaliación 

15% 

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

Explica algún dos 
traballos realizados 

CAA 

CCL 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

o 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

Avaliacion : 2ª, 3ª 

n 

m 

b 

g 

l 

d 

ñ 

B2.1. Experimentación de actividades artístico-
expresivas utilizando técnicas de expresión 
corporal, combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

B2.2. Creatividade e improvisación nas actividades 
artístico-expresivas de xeito individual. 

B2.3. Realización de bailes e danzas sinxelas de 
carácter recreativo e popular. 

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

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

Sabe realizar unha 
composición corporal 
en grupo 

CCEC CA 

E 

IEHM 

Exame práctico de 
danzas do mundo 

Exame teórico/traballo 

Diario de clase 

Exame práctico de 
malabares 

25% 

 

15% 

 

35% 

25% 

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

Prepara unha 
coreografía grupal de 
baixa dificultade 

CCEC 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e 

danzas sinxelas, adaptando a súa execución á dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

Coordínase cos 

compañeiros para a 
realización das 
coreografías 

CCEC 

EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito individual como 
medio de comunicación espontánea. 

Sabe retomar unha 
coreografía no caso 
de se perder 

CCEC 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

Avaliacion : 1ª,2ª 

m 

f 

b 

g 

B3.1. Condición física. Capacidades físicas e 
coordinativas nas actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, e a súa vinculación cos 
sistemas do organismo. 

B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e 
a alimentación. 

B3.3. Capacidade de adaptación do organismo 
ante a actividade física e a práctica deportiva. 

B3.4. Control da intensidade do esforzo a través da 

B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción 
motora e os mecanismos de control da intensidade da actividade 
física, e aplicalos á propia práctica, en relación coa saúde e a 
alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das 
capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

Coñece as 
capacidades físicas 
básicas 

CMCCT EOE 

E 

 

Diario de clase 

 

Exame teórico/traballo 

 

Exame práctico de 
condición física 

35% en cada trimestre 

15% 

 

 

20% 

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e 
alimentación co seu impacto na súa saúde. 

Relaciona as 
cualidades físicas 
coa saúde 

CMCCT 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa 
actividade física sistemática, así como coa saúde e os riscos 
e as contraindicacións da práctica deportiva. 

Coñece as maneiras 
de adestrar as 
cualidades físicas 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

frecuencia cardíaca. 

B3.5. Procedementos para a avaliación dos 
factores da condición física relacionados coa 
saúde. 

B3.6. A actividade física e o seu efecto sobre a 
saúde. Criterios de selección de actividades para a 
realización dun plan de mellora da saúde. 

básicas 

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

É capaz de manter 
un ritmo constante 
de carreira durante 
18 minutos 

CMCCT 

EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para autoavaliar 
os factores da condición física. 

Realiza probas de 
condición física e 
aplica baremos para 
valorar os resultados 

CMCCT 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as 
actividades físicas para ser consideradas saudables, 
adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen 
efectos negativos para a saúde. 

Recoñece as 
actividades 
saudables relativas á 
actividade física 

CMCCT 

CSC 

m 

g 

f 

b 

B3.7. Métodos básicos de adestramento para a 
mellora das capacidades físicas básicas 
relacionadas coa saúde. 

B3.8. Avaliación da condición física saudable e 
realización de actividades para a mellora desta, 
tendo en conta as súas características individuais. 

B3.9. Ergonomía e hixiene postural na práctica de 
actividades físicas. 

B3.10. Actividade física habitual e outros hábitos 
de vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade 

de vida. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis salientables 
desde a perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades 
persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha 
actitude de autoexixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os 
métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

Realiza 
adestramento de 
condición física 

CAA ECC 

E 

 

Diario de clase 

 

Exame práctico de 
condición física 

35% en cada trimestre 

20% 

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

Supera os niveis de 
condición física para 
a súa idade en cada 
unha das culidades 
físicas 

CAA 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na 
práctica das actividades físicas como medio de prevención de 
lesións. 

Realiza os exercicios 
con corrección 
técnica 

CAA 

CSIEE 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de 
actividade física para a mellora da propia condición física 
saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da 
calidade de vida. 

Realiza as 
actividades 
propostas en clase 
todos os días 

CAA 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

Avaliacion : 1ª,2ª,3ª 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

a 

b 

g 

m 

B4.1. Execución e avaliación de habilidades 
motrices vinculadas ás accións deportivas, 
respectando os regulamentos específicos. 

B4.2. Práctica de actividades e xogos para a 
aprendizaxe dos deportes individuais. 

B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e 
orientación no medio natural, a súa aplicación en 
diferentes contornos. 

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

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

Executa 
correctamente as 
técnicas aprendidas 

CAA 

CSIEE 

E 

ECC 

 

Diario de clase 

 

Exame práctico de 
Atletismo 

Exame práctico de Fútbol 

Exame práctico de Loita 

Exame práctico de 
malabares 

35% en cada trimestre 

30% 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito básico con 
respecto ao modelo técnico formulado. 

Recoñece os 
principais aspectos 
das técnicas 
aprendidas 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos 

implicados nos modelos técnicos adaptados. 

Describe cada unha 

das técnicas dos 
deportes aprendidos 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das 
accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando 
actitudes de esforzo e superación. 

Mellora a execución 
das técnicas de 
atletismo, fútbol, loita 

e malabares 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión 
nos contornos non estables e técnicas básicas de orientación, 
regulando o esforzo en función das súas posibilidades. 

Realiza rutas de 
sendeirismo 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

d 

g 

m 

B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-
tácticas facilitadas vinculadas aos deportes 
colectivos en distintas situacións, respectando os 
regulamentos específicos. 

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a 

aprendizaxe dos deportes colectivos. 

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou 
colaboración-oposición facilitadas, utilizando as estratexias máis 
axeitadas en función dos estímulos máis relevantes. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para 
obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. 

Realiza as técnicas 
dos deportes 
explicados en 
situación real de 
xogo 

CAA 

CSIEE 

E 

ECC 

 

Diario de clase 35% en cada trimestre 

EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en práctica de 
xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de 
defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas. 

Pon en práctica 
tácticas en situación 
de xogo 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta 
na toma de decisións nas situacións de colaboración, 
oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter 
vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

Toma decisións 
correctas en 
situación de xogo 
real 

CAA 

CSIEE 

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

Valora positivamente 
as aportacións dos 

CAA 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

aplicabilidade a situacións similares. compañeiros 
CSIEE 

 

3ºESO 

 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

Avaliacion 1ª,2ª,3ª 

b  

m 

g 

B1.1. Control da intensidade do esforzo adaptado 
a cada fase da sesión de actividade física.  

B1.2. Deseño e execución de forma autónoma de 
xogos e exercicios apropiados para cada fase da 
sesión, tendo en conta o seu nivel de partida. 

B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión 
de actividade física, en relación coas súas características.  

EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade 
física coa intensidade dos esforzos realizados. 

Realiza 
quentamentos e volta 

á calma durante as 
clases 

CSC 

CMCCT 

CA 

EOE 

E 

-Diario de clase -35% 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de 
sesión de acordo co contido que se vaia realizar, de forma 
autónoma e habitual. 

Executa as 
diferentes fases do 
quecemento de 
forma autónoma 

durante as clases. 

CSC 

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a 
mellora das habilidades motoras en función das propias 
dificultades. 

Practica as 
actividades 
propostas durante as 
clases 

CSC 

m 

n 

a 

b 

c 

d 

B1.3. Respecto e aceptación das regras das 
actividades, os xogos e os deportes practicados. 

B1.4. Papeis e estereotipos nas actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas, como fenómeno 
social e cultural. 

B1.5. Aceptación do propio nivel de execución e o 

das demais persoas, e disposición positiva cara á 
súa mellora. 

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

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

Participa durante as 
clases nas 
actividades 
propostas 

CSC PRPC 

PI 

E 

EEIE 

 

- Diario de clase -35% 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

Colabora cos 
compañeiros dende 
o papel que lle toque 
asumir. 

CSC 

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

Valora a labor dos 
demais dentro do 

CSC 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

l 

g 

seu equipo. 

m 

a 

c 

d 

g 

l 

ñ 

B1.6. Posibilidades do contorno próximo como 
lugar de práctica de actividades físico deportivas e 
recreativas. 

B1.7. Aceptación e respecto das normas para a 
conservación do medio urbano e natural. 

B1.8. Actividade física como elemento base dos 
estilos de vida saudable. 

B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e 
a súa relación coa saúde. 

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

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno 
para a realización de actividades físico-deportivas. 

Coñece o terreo 
onde se desenrolan 
os xogos/actividades 

CSC PRPC 

TIC 

CA 

CL 

-Diario de clase - 35% 

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

Amosa actitude 
crítica ante 
comportamentos 
irrespectuosos cos 
demais ou co 
material  

CSC 

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de 
vida relacionados co tratamento do corpo, as actividades de 
lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual.  

Valora positivamente 
a realización de 
actividades físicas. 

CSC 

m 

n 

g 

B1.10. Prevención de riscos nas actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas, baseada na 
análise previa das características destas. 

B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos 
primeiros auxilios. 

B1.12. Emprego responsable do material e do 
equipamento deportivo. 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa 
participación en actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, analizando as características destas e as 
interaccións motoras que levan consigo, e adoptando medidas 

preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

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

Identifica os riscos 
que os materiais 
poidan supoñer nas 
actividades 

CSIEE 

CSC 

TIC 

EOE 

- Diario de clase 

 

 

-Exame teórico/traballo 

-35% 

 

 

 

-15% 

EFB1.4.2. Describe os protocolos para activar os servizos de 
emerxencia e de protección do contorno. 

Coñece técnicas de 
1º auxilios 

CSIEE 

EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade 
propias das actividades desenvolvidas durante o ciclo, tendo 

especial coidado con aquelas que se realizan nun contorno 
non estable. 

Coloca e retira o 
material para previr 

accidentes. 

CSIEE 

h 

i 

g 

e 

b 

B1.13. Tecnoloxías da información e da 
comunicación para procurar, analizar e seleccionar 
información relacionada coa actividade física e a 
saúde. 

B1.14. Elaboración e exposición argumentada de 
documentos no soporte máis axeitado. 

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

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

Busca e selecciona 
información sobre os 
contidos teóricos do 
curso. 

CD 

CCL 

TIC 

CA 

EOE 

CL 

- Exame teórico/traballo -15% 

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

É capaz de explicar / 
elaborar material 
sobre os contidos do 
curso. 

CD 

CCL 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

m 

ñ 

o 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

Avaliación: 3ª 

n 

m 

b 

g 

l 

d 

ñ 

B2.1. Experimentación de actividades artístico-
expresivas utilizando técnicas de expresión 
corporal, combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

B2.2. Creatividade e improvisación nas actividades 
artístico-expresivas de xeito individual e colectivo. 

B2.3. Realización de bailes e danzas de carácter 
recreativo e popular. 

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

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

Realiza os pasos 
ensinados en clase 

CCEC E -Exame de baile 

-Diario de clase 

-25% 

 

-35% 
EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un ritmo prefixado. 

Aprende a 
coreografía ensinada 

en clase 

CCEC 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e 
danzas, adaptando a súa execución á dos seus compañeiros 
e das súas compañeiras. 

Busca diferentes 
secuencias 
coreográficas 

CCEC 

EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de 
comunicación espontánea en parellas ou grupos. 

Executa 2 
secuencias de baile 
das ensinadas en 
clase 

CCEC 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

Avaliación: 1ª,2ª,3ª 

m 

f 

b 

g 

B3.1. Condición física. Capacidades físicas e 
coordinativas nas actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, e a súa vinculación cos 
sistemas do organismo. 

B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e 
a alimentación. 

B3.3. Capacidade de adaptación do organismo 

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e 
os mecanismos de control da intensidade da actividade física, 

aplicándoos á propia práctica, en relación coa saúde e a 
alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as 
coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas traballadas no ciclo. 

Coñece a implicación 
da resistencia, forza 

e flexibilidade nas 
actividades diarias e 
deportivas. 

CMCCT CL 

EOE 

E 

-Exame teórico/traballo 

-Diario de clase 

-Exame de CF 

-Exame de Nutrición 

-15% 

 

 

-35% EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de 
enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a 
saúde. 

Coñece os 3 
principais sistemas 
metabólicos. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

ante a actividade física e a práctica deportiva.  

B3.4. Adestramento: intensidade, volume e 
densidade do esforzo, e a súa relación cos 
sistemas metabólicos de obtención de enerxía. 

B3.5. Control da frecuencia cardíaca cara á mellora 
dos factores da condición física. 

B3.6. Procedementos para a avaliación dos 
factores da condición física relacionados coa 
saúde. 

B3.7. Elaboración e posta en práctica dun 
programa básico para a mellora da condición física 
saudable. 

Coñece as funcións 
dos principais 
nutrientes 

 

-15% 

 

-10% 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade 
física sistemática, así como coa saúde e os riscos e 
contraindicacións da práctica deportiva. 

Identifica a lo menos 
4 adaptacións do 
organismo ao 
traballo de 
resistencia, de forza 
e de flexibilidade. 

CMCCT 

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

Utiliza a FC como 
parámetro para 
regular a intensidade 

CMCCT 

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para 
autoavaliar os factores da condición física. 

Coñece os principais 
tests para medir a 
resistencia: Cooper e 
Course navette. 

Coñece os principais 
tests para medir a 
forza, e distingue os 
tipos de contracción 

Coñece os principais 
tests para medir a 
flexibilidade. Ten 
unha opinión crítica 
sobre o que miden 

CMCCT 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as 
actividades físicas para ser consideradas saudables, 
adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen 
efectos negativos para a saúde. 

Executa os 
exercicios con 
corrección postural 

Coñece o concepto 
de cadea muscular e 
o utiliza na práctica. 
Localiza 
anatomicamente os 
principais músculos 

CMCCT 

CSC 

m B3.8. Métodos básicos de adestramento para a 
mellora das capacidades físicas básicas 

relacionadas coa saúde. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas 
posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando 

unha actitude de autoeixencia no seu esforzo.  

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os 

métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

Consigue correr 
22¨de forma 

ininterrompida sen 
grandes variacións 

CAA E -Exame teórico/traballo -15% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

g 

f 

b 

B3.9. Avaliación da condición física saudable e 
realización de actividades para a mellora desta, 
tendo en conta as súas características individuais. 

B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de 

actividades físicas. 

B3.11. Técnicas básicas de respiración e 
relaxación. 

B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos 
de vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade 
de vida. 

na FC 

Coñece e aplica os 
principais métodos 
para desenvolver a 
forza 

Coñece as técnicas 
básicas de 
relaxación 

EOE -Diario de clase 

-Exame de CF 

 

 

 

-35% 

 

-15% 

 

 

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

Alcanza os niveis 
promedio en probas 
de resistencia, forza, 
flexibilidade e 
velocidade. 

CAA 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na 

práctica das actividades físicas como medio de prevención de 
lesións. 

Executa os 

exercicios con 
corrección postural 

CAA 

CSIEE 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de 
actividade física para a mellora da propia condición física, 
relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade 

de vida. 

Coñece o 
funcionamento 
básico da circulación 

sanguínea 

Valora a importancia 
da forza como factor 
clave na saúde 

Valora a importancia 
da flexibilidade como 
factor clave na saúde 

CAA 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

Avaliación: 1ª,2ª,3ª 

a 

b 

B4.1. Execución e avaliación de habilidades 
motrices de xeito combinado vinculadas ás accións 
deportivas, respectando os regulamentos 
específicos. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os 
fundamentos técnicos e habilidades específicas, das actividades 
físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e 
habilidades específicas, das actividades propostas, 
respectando as regras e normas establecidas. 

Executa con 
corrección as 
habilidades 
específicas do 
baloncesto: bote, 

CAA 

CSIEE 

E 

EOE 

-Exame práctico 
balonman 

-Exame práctico 

-25% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

g 

m 

B4.2. Práctica de actividades e xogos para a 
aprendizaxe dos deportes individuais. 

B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e 
orientación no medio natural, a súa aplicación en 

diferentes ámbitos. 

pase e tiro. 

Executa con 
corrección as 
habilidades 
específicas do 
balonman: bote, 
pase e lanzamento. 

Executa con 
corrección as 
habilidades 
específicas da 
ximnasia: xiros, 
inversións e saltos 

Coñece as regras 
básicas do deporte 
practicado 

baloncesto 

-Exame práctico 
actividades ximnásticas 

-Diario de clase 

-Exame teórico/traballo 

 

-25% 

 

 

-25% 

 

 

 

-35% 

 

-15% 

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao 
modelo técnico formulado. 

Adapta as técnicas 
ás súas posibilidades 

Executa con 
corrección as 
habilidades 
específicas do 
deporte practicado 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos 
implicados nos modelos técnicos. 

Solicita e ofrece 
axuda cando a 
situación o require 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das 
accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando 
actitudes de esforzo, autoexixencia e superación.  

Amosa mellora no 
seu control corporal 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en 
contornos non estables e técnicas básicas de orientación, 
adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o 
esforzo en función das súas posibilidades. 

Coñece os 
conceptos básicos 
de orientación con 
plano e compás de 
orientación 

CAA 

CSIEE 

a B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-

tácticas vinculadas aos deportes colectivos en 

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou 

colaboración-oposición, utilizando as estratexias máis axeitadas 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para 

obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de 

Amosa dominio 

esencial do bote, 

CAA E -Diario de clase -35% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

b 

d 

g 

m 

distintas situacións, respectando os regulamentos 
específicos. 

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a 
aprendizaxe dos deportes colectivos. 

en función dos estímulos relevantes. oposición ou de colaboración-oposición propostas. pase e tiro 
CSIEE EOE 

EFB4.2.2. Describe e pon en práctica de xeito autónomo 
aspectos de organización de ataque e de defensa nas 
actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-
oposición seleccionadas. 

Amosa coñecemento 
táctico individual e 
colectivo 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta 
na toma de decisións nas situacións de colaboración, 
oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou 
cumprir o obxectivo da acción. 

Toma as decisións 
correctas en cada 
situación de xogo 

CAA 

CSIEE 

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

Valora as accións 
tácticas dos 
compañeiros 

CAA 

CSIEE 
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4º de ESO 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

Bloque 1:  Contidos comúns en Educación Física 

Avaliacion 1ª,2ª,3ª 

 b 

 g 

 m 

 B1.1. Deseña e realiza as fases de activación e 
recuperación, logo da análise da actividade física 
que se vaia realizar. 

 B1.2. Fases de activación e recuperación como 
medio de prevención de lesións. 

 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. 

Executa diariamente 
quentamentos de 
xeito autónomo. 

 CSC EOE 

TIC 

-Diario de clase 

-Traballo de quentamento 

35% 

10% 

 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.  

Realiza 8 exercicios 
de estiramento e 4 
de movilidade 
articular 

 CSC 

 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. 

Axusta os tempos de 
realización de 
movilidade e 
estiramento 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 m 

 B1.3. Planificación e organización de eventos e 
campionatos nos que se utilicen sistemas que 

potencien as actitudes, os valores e o respecto das 

normas, asumindo diferentes papeis e funcións. 

 B1.2. Colaborar na planificación e na organización de eventos, 
campionatos ou torneos deportivos, prevendo os medios e as 

actuacións necesarias para a súa celebración e relacionando as 
súas funcións coas do resto de implicados/as. 

 EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na 
organización de actividades grupais. 

Participa na 
organización da 

coreografía 

 CSC E 

EEIE 

-Diario de clase 35% 

 EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e 
posta en práctica de actividades grupais fose coordinada coas 
accións do resto das persoas implicadas. 

Participa na 
organización de 
partidos 

 CSC 

 EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de 
materiais e de planificación para utilizalos na súa práctica de 
maneira autónoma. 

Axuda na colocación 
e recollida de 
material 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 B1.4. Valoración das actividades físicas, 
deportivas e tradicionais na sociedade actual, 
destacando os comportamentos axeitados tanto 
desde o papel de participante como desde o de 
espectador/a. 

 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. 

Colabora cos 
compañeiros e axuda 
ós que teñen 
dificultades. 

 CSC IEHM 

ECC 

PVX 

PRPC 

-Diario de clase 35% 

 EFB1.3.2. Valora as actividades físicas distinguindo as 
achegas que cada unha ten desde o punto de vista cultural, 
para a satisfacción e o enriquecemento persoal, e para a 
relación coas demais persoas. 

Participa con actitude 
positiva 
independentemnente 
do tipo de actividade 

 CSC 

 CCEC 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

 e 

 g 

 m 

 ñ 

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

Sanciona 
comportamentos 
antideportivos 

 CSC 
PI 

 

 a 

 b 

 g 

 m 

 B1.5. Primeiras actuacións ante as lesións máis 
comúns que poden manifestarse na práctica 
deportiva. 

 B1.6. Protocolos básicos de primeiros auxilios.  

 B1.7. Medidas preventivas sobre os riscos ou as 
lesións na realización de actividades físico-
deportivas. 

 B1.8. Manexo e utilización do material e do 
equipamento deportivo. 

 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. 

Asegurase de 
realizar as 
actividades de 
maneira segura 

 CSIEE E 

EOE 

-Diario de clase 

-Exame teórico 

35% 

15% 

 EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da 
práctica de actividade física. 

Coñece os principios 
dos primeiros 
auxilios 

 CSIEE 

 EFB1.4.3. Describe os protocolos que deben seguirse ante 
as lesións, os accidentes ou as situacións de emerxencia 
máis frecuentes producidas durante a práctica de actividades 
físico-deportivas. 

Sabe como actuar 
ante un accidente ou 
lesión. 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 m 

 B1.9. Aceptación das normas sociais e 
democráticas que rexen nun traballo en equipo. 

 B1.10. Técnicas de traballo en equipo. 

 B1.11. Técnicas de traballo colaborativo. 

 B1.12. Xogo limpo como actitude social 
responsable. 

 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. 

Colabora na 
realización da 
coreografía e nos 
xogos en equipo. 

 CSC PVX 

PRPC 

-Diario de clase 35% 

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

Amosa actitude 
positiva ante 
achegas de 
compañeiros 

 CSC 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B1.13. Tecnoloxías da información e da 
comunicación no proceso de aprendizaxe, para 
procurar, seleccionar e valorar informacións 

relacionadas coas actividades físico-deportivas e 
as relacionas coa saúde. 

 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.  

Manexa as TIC para 
os traballos de clase. 

 CD 

 CCL 

EOE 

TIC 

CA 

-Traballo quentamento 10% 

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

Emprega a internet 
para a busqueda de 
información. 

 CD 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

conclusións. 
 CCL 

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

Presenta o traballo 
no formato requerido. 

 CD 

 CCL 

Bloque 2: Actividades físicas artístico-expresivas 

Avaliación 3ª 

 b 

 d 

 g 

 l 

 m 

 n 

 ñ 

 B2.1. Creación de composicións artístico-
expresivas individuais ou colectivas, con ou sen 
apoio dunha estrutura musical, incluíndo os 
elementos para a súa sistematización: espazo, 
tempo e intensidade. 

 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. 

Realiza unha 
coreografía de 4 
minutos en grupo. 

 CCEC IEHM 

PRPC 

-Exame práctico de 
coreografía 

25% 

 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. 

Segue o ritmo da 
música 
sincronizandoo cos 
seus movementos. 

 CCEC 

 EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das 
montaxes artístico-expresivas, achegando e aceptando 
propostas. 

Aporta ideas sobre 
movementos e 
desprazamentos. 

 CCEC 

Bloque 3: Actividade Física e saude 

Avaliación 1ª 

 b 

 f 

 g 

 h 

 B3.1. Efectos negativos que determinados 
hábitos de vida e consumo teñen sobre a condición 

física e a saúde. 

 B3.2. Actividade física e saúde. 

 B3.3. Realización de exercicios para a 
consecución dunha óptima hixiene postural.  

 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. 

Recoñece as 
cualidades físicas e 

relacionaas coas 
saude. 

 CMCCT E 

EOE 

-Diario de clase 

-Exame teórico 

35% 

15% 

 EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e 
flexibilización coa compensación dos efectos provocados 
polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes.  

Coñece exercicios de 
forza e flexibilidade e 
como aplicalos 
correctamente. 

 CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

 m  B3.4. Alimentación: repercusión na saúde e na 
actividade física.  EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o 

consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus 
efectos na condición física e a saúde. 

Identifica habitos que 
teñen relación 
negativa coa saude e 
a c.f. 

 CMCCT 

 EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de 
hidratación para a realización de diferentes tipos de 
actividade física. 

Amosa 
coñecementos sobre 
nutrición e gasto 
enerxético. 

 CMCCT 

 b 

 g 

 m 

 B3.5. Valoración e toma de conciencia da propia 
condición física e da predisposición a mellorala.  

 B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano 
de traballo que integre as capacidades físicas 
relacionadas coa saúde. 

 B3.7. Valoración e aplicación de técnicas e 
métodos de relaxación e respiración de xeito 
autónomo, co fin de mellorar as condicións de 
saúde e calidade de vida. 

 B3.8. Métodos de avaliación da condición física 
en relación coa saúde. 

 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. 

Coñece as C.F. 
básicas e é quen de 
identificalas. 

 CMCCT EOE 

E 

 

-Exame teórico 

-Exame de C.F. 

 

15% 

15% 

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

calidade de vida. 

Realiza de forma 
regular os exercicios 

postos en clase. 

 CMCCT 

 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. 

Aplica o programa de 
mellora da condición 
física. 

 CMCCT 

 EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións 
anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa saúde. 

Supera os mínimos 
para a súa idade en 
probas de c.f. 

 CMCCT 

Bloque 4: Os xogos e as actividades deportivas 

Avaliación: 1ª,2ª,3ª 

 a 

 b 

 g 

 m 

 B4.1. Traballo dos fundamentos técnicos das 
actividades físico-deportivas propostas, tendo en 

consideración diversos condicionantes xerados 
polos compañeiros e as compañeiras, as persoas 
adversarias, os regulamentos e o contorno da 
práctica. 

 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. 

-Coñece a técnica 
dos difrentes 

deportes 

Realiza volteos, 

inversións e saltos 
ximnásticos. 

Realiza os xestos 
técnicos de 

 CAA 

 CSIEE 

E 

PRPC 

-Exame Actividades 
Ximnásticas 

-Exame Badminton 

-Exame Baloncesto 

-Exame Nós 

25% 

 

 

25% 



 

 35 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

bádminton 

Realiza o toque de 
dedos e de 
antebrazos en volei 

-Exame Volei 

-Exame teórico 

-Diario de clase 

25% 

 

15% 

10% 

15% 

35% 

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

Resolve situacións 
de xogo reducido 3x3 
en baloncesto 

 CAA 

 CSIEE 

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

Sabe realizar cando 
menos 4 dos 8 nós 
ensinados con 
eficacia. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 m 

 B4.2. Traballo das situacións motrices de 
oposición, colaboración ou colaboración-oposición 

propostas, tendo en consideración diversos 
condicionantes xerados polos compañeiros e as 
compañeiras, as persoas adversarias, os 
regulamentos e o contorno da práctica. 

 B4.3. Coñecemento e práctica de xogos e de 
deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, 

así como do seu regulamento. Procura de 
información sobre variacións locais. 

 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. 

Sabe aplicar os 
golpeos de 

bádminton segundo 
a situación. 

 CAA 

 CSIEE 

EOE 

E 

 

-Exame de badminton 

-Exame Baloncesto 

-Exame teórico 

-Diario de clase 

25% 

 

25% 

 

15% 

35% 

 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. 

Adapta o seu papel ó 
que o grupo necesita 
en cada momento. 

 CAA 

 CSIEE 

 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. 

Resolve situacións 
de xogo en 
baloncesto. 

 CAA 

 CSIEE 

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

Resolve situacións 
de xogo reducido en 
baloncesto 

 CAA 

 CSIEE 

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

Coñece os 
elementos tácticos 
básicos dos deportes 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para 

resolver problemas motores, valorando as características de 

Coñece o 

regulamento e a 
técnica dos deportes 

 CAA 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

cada participante e os factores presentes no contorno.  practicados 
 CSIEE 

 f 

 g 

 m 

 B4.4. Relación entre a actividade física, a saúde e 
o medio natural. 

 B4.5. Toma de conciencia do impacto que teñen 
algunhas actividades físico-deportivas no medio 
natural. 

 B4.6. Realización de actividades deportivas e/ou 
recreativas, preferentemente desenvolvidas no 

medio natural. 

 B4.3. Recoñecer o impacto ambiental, económico e social das 
actividades físicas e deportivas, reflexionando sobre a súa 
repercusión na forma de vida no contorno. 

 EFB4.3.1. Compara os efectos das actividades físicas e 
deportivas no contorno en relación coa forma de vida nel.  

Coñece as 
actividades que se 
practican no medio 
natural 

 CSC 

 CMCCT 

E 

EOE 

 

-Exame teórico 15% 

 EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na natureza coa 
saúde e a calidade de vida. 

Coñece as 
características das 
actividades no medio 
natural 

 CSC 

 CMCCT 

 EFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de conservación e 
protección ambiental. 

Amosa respeto polo 
medio natural. 

 CSC 

 CMCCT 
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1º de Bacharelato 

  contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de cualificación 

BLOQUE 1:Contidos comúns en Educación Física 

Avaliacion 1ª,2ª,3ª 

b 

c 

i 

m 

ñ 

p 

B1.1. Actividade física como recurso de lecer 
activo: efectos sobre a saúde e como fenómeno 
sociocultural.  

B1.2. Saídas profesionais. 

B1.1. Valorar a actividade física desde a perspectiva da saúde, a 
satisfacción, a autosuperación e as posibilidades de interacción 
social e de perspectiva profesional, adoptando actitudes de 
interese, respecto, esforzo e cooperación na práctica da 
actividade física 

EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en actividades físicas, 
como recurso de lecer activo, valorando os aspectos sociais e 
culturais que levan asociadas e as súas posibilidades 
profesionais futuras, e identificando os aspectos organizativos 
e os materiais necesarios. 

Deseña parte final 
da sesión. 

Colabora na 
organización de 
partidos ó final da 
sesión. 

CSC PRPC 

ECC 

IEHM 

E 

Traballo plan. 

Diario de clase. 

5% 

35% 

EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de 
actividade física que teñen efectos negativos para a saúde 
individual ou colectiva, e ante os fenómenos socioculturais 
relacionados coa corporalidade e os derivados das 
manifestacións deportivas. 

Realiza descansos. 
Evita accións 
perigosas durante o 
xogo ou os 
exercicios. 

Colabora con 
calqueira 
compañeiro. 

CSC 

a 

b 

c 

h 

m 

n 

ñ 

o 

B1.3. Prevención dos elementos de risco 
asociados ás actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, ao contorno, á fatiga e aos 
materiais e os equipamentos. 

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

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

Colabora na 
colocación de 
material , así como a 
súa recollida. 

CSIEE PRPC 

ECC 

IEHM 

Diario de clase. 

Traballo plan. 

35% 

5% 

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

Pon en práctica 
medidas para evitar 
o deterioro do 
material. 

CSIEE 

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

Realiza os 
descansos 
axeitados. 

CSIEE 
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  contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de cualificación 

a 

b 

c 

h 

m 

ñ 

o 

B1.4. Actividades físico-deportivas: regras sociais e 
contorno.  

B1.5. Integración social nas actividades físico-
deportivas. 

B1.6. Desenvolvemento da capacidade de traballo 
en equipo e de cooperación. 

B1.7. Xogo limpo como actitude social 
responsable. 

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

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

Respeta 
regulamento 
deportes. 

CSC PRPC 

ECC 

IEHM 

PVX 

Proba Volei. 

Proba Rugby. 

Proba Judo. 

Proba Hockei. 

Proba Baile. 

Diario Clase. 

20% 

25% 

25% 

25% 

25% 

35% 

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

Participa con 
calqueira 
compañeiro. 

CSC 

b 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

ñ 

B1.8. Emprego das tecnoloxías axeitadas para a 
obtención e o tratamento de datos, para a procura, 
a selección e a crítica de información sobre a 
materia, e para a comunicación de proxectos, 
resultados e conclusións de traballos. 

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

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

Inclúe a biblioteca e 
buscas en internet 
entre as súas fontes 
para realizar os 
traballos. 

CD 

CCL 

TIC 

EOE 

CL 

CA 

Traballo Catálogo. 

Traballo Plan. 

Traballo Judo 

Traballo Baile. 

15% 

5% 

15% 

15% EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa discusión ou a 
súa difusión. 

Emprega formatos 
abertos na 
presentación de 
traballos. 

Emprega elementos 
visuais(fotos/videos) 
nos traballos. 

CD  

CCL 

BLOQUE 2: Actividades físicas artístico-expresivas 

Avaliacion 3ª 

b 

d 

B2.1. Composicións individuais e colectivas nas 

actividades físicas artístico-expresivas. 

B2.1. Crear e representar composicións corporais individuais ou 

colectivas con orixinalidade e expresividade, aplicando as 
técnicas máis apropiadas á intencionalidade da composición.  

EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e 

desenvolvemento das composicións ou montaxes artísticas 
expresivas. 

Realiza prácticas 

das coreografías. 

Realiza explicacións 
dos pasos. 

CCEC IEHM 

PVX 

Proba baile. 

Traballo baile. 

25% 

15% 
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  contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de cualificación 

m 

n 

ñ 

p 

EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes de 
expresión corporal individuais ou colectivas, axustándose a 
unha intencionalidade de carácter estética ou expresiva.  

Realiza a sucesión 
de pasos con ritmo e 
expresión 
adecuados ó baile. 

CCEC 
 Diario de clase 35% 

EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras ao sentido do 
proxecto artístico expresivo. 

Realiza explicacións 
sobre pasos do baile 
elexido. 

CCEC 

BLOQUE 3: Actividade física e saúde 

Avaliacion 1ª 

b 

d 

l 

m 

ñ 

B3.1. Beneficios da práctica regular de actividade 
física e valoración da súa incidencia sobre a 

saúde. 

B3.2. Hixiene postural na actividade física e en 
distintos campos profesionais. 

B3.3. Alimentación e actividade física. 

B3.4. Metodoloxías específicas de recuperación 
tras o exercicio físico. 

B3.1. Mellorar ou manter os factores da condición física e as 
habilidades motoras cun enfoque cara á saúde, considerando o 

propio nivel e orientándoos cara ás súas motivacións e cara a 
posteriores estudos ou ocupacións. 

EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance 
enerxético nos programas de actividade física para a mellora 

da condición física e saúde.  

Realiza hidratacións 
suficientes durante 

as clases. 

CMCCT E 

 

Probas C.F. 

Traballo Catálogo. 

Diario de  Clase 

 

15% 

15% 

35% EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos 
posturais e funcionais que promoven a saúde. 

Presenta 5 
exercicios de cada 
grupo de músculos 
indicado respetando 
a xestoforma 

correcta. 

CMCCT 

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

Realiza 
quentamentos e 
volta á calma de 
maneira autónoma. 

CMCCT 

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

Acada o nivel 5 para 
o seu sexo e idade 
nas probas de 
resistencia, 
velocidade, forza e 
flexibilidade 
indicadas na clase. 

CMCCT 

b 

d 

B3.5. Aceptación da responsabilidade no 
mantemento e na mellora da condición física. 

B3.6. Criterios fundamentais e métodos básicos 
para a planificación e o desenvolvemento da 

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

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

Responde 
correctamente ós 
conceptos sobre 
realización dun plan 
de adestramento. 

CMCCT E 

EOE 

Proba escrita 

Traballo plan 

10% 

5% 
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  contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de cualificación 

i 

l 

m 

ñ 

actividade física para a saúde. 

B3.7. Manexo e control dos compoñentes 
fundamentais da carga na práctica da actividade 
física: o volume, a intensidade e a densidade do 
esforzo. 

B3.8. Probas de avaliación das capacidades físicas 
e coordinativas orientadas á saúde. 

B3.9. Plan persoal de acondicionamento físico 
orientado á saúde.  

B3.10. Análise da influencia dos hábitos sociais 
cara a un estilo de vida activo. 

Entrega 8 sesións de 
15 minutos de 
resistencia. 

CL 

 

Diario de clase 

 

35% 

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

Realiza avaliación 
inical nas probas de 
Resistencia, forza, 
velocidade e 
flexibilidade. 

CMCCT 

EFB3.2.3. Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu 

programa de actividade. 

Explicita no seu 

traballo o obxetivo 
do mesmo. 

CMCCT 

EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu programa persoal 
de actividade física, conxugando as variables de frecuencia, 
volume, intensidade e tipo de actividade. 

Entrega un traballo 
con 8 sesións de 
resistencia. 

CMCCT 

EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu 
programa de actividade física, reorientando as actividades 
nos aspectos que non chegan ao esperado. 

Acada o nivel 5 para 
o seu sexo e idade 
nas probas de 
resistencia, 
velocidade, forza e 
flexibilidade 

indicadas na clase. 

CMCCT 

EFB3.2.6. Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar 
o estilo de vida activo e para cubrir as súas expectativas.  

Realiza con 
regularidade as 
sesións de 
educación física. 

CMCCT 

BLOQUE 4:  Os xogos e as actividades deportivas 

Avaliacion 1ª,2ª,3ª 

b 

d 

m 

B4.1. Xogo, actividades deportivas individuais e de 
adversario, e actividades físicas no medio natural. 

B4.2. Perfeccionamento técnico e aplicación de 
normas tácticas fundamentais para a realización 
de xogos, actividades deportivas individuais e de 
adversario/a, e deporte alternativo practicadas nas 

B4.1. Resolver situacións motoras en diferentes contextos de 
práctica aplicando habilidades motoras específicas individuais 

ou de adversario/a con fluidez, precisión e control, 
perfeccionando a adaptación e a execución dos elementos 
técnicos desenvolvidos no curso anterior. 

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

Realiza as técnicas 
individuais 

explicadas en clase 
correctamente. 

Realiza a explicación 
das técnicas de judo 

CAA 

CSIEE 

E 

EOE 

CA 

Proba Judo 

Traballo Judo 

Proba Volei 

25% 

15% 

20% 
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  contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de cualificación 

ñ 

p 

etapas anteriores. 

B4.3. Planificación e realización de actividades 
físicas en contornos non estables. 

correctamente. 
 Proba Rugby 

Proba Hockei 

Diario de clase 

 

25% 

25% 

35% 

 

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

Realiza 
correctamente as 
combinacións 
necesarias para 
lograr efectividade 
nas accións 
colectivas. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

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

Realiza as técnicas 
explicadas en clase 
referidas ós deportes 
de equipo. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas específicas das 
actividades en ámbitos non estables, analizando os aspectos 

organizativos necesarios. 

Coloca o material no 
lugar axeitado para 

evitar accidentes. 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

c 

m 

p 

B4.4. Aplicación do coñecemento dos fundamentos 
básicos técnicos, tácticos e regulamentarios dos 
xogos, das actividades deportivas e do deporte 
alternativo. 

B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións de oposición, 
colaboración ou colaboración-oposición en contextos deportivos 
ou recreativos, adaptando as estratexias ás condicións 
cambiantes que se producen na práctica. 

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

Realiza 4 das 
técnicas de judo 
explicadas en clase 
correctamente. 

CAA 

CSIEE 

IEHM 

PRPC 

E 

 

Diario de clase 

Proba Judo 

35% 

25% 

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

Realiza as funcións 
asignadas nos 
partidos de Voleibol, 
Rugby e Hockei. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

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

Realiza as funcións 
asignadas nos 
partidos de Voleibol, 
Rugby e Hockei. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

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

Toma decisións 
baseadas no 
equilibrio entre os 
beneficios e 
perxuizos durante as 

CAA 

CSIEE 
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  contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de cualificación 

prácticas deportivas. 

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

Adopta estratexias 
de equipo que lle 
sexan máis 
favorables durante 
os partidos. 

CAA 

CSIEE 

  2º de Bacharelato 

 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

BLOQUE 1: Contidos Comúns en Educación Física 

Avaliacion 1ª,2ª,3ª 

b 

c 

i 

m 

ñ 

p 

B1.1. Actividade física como recurso de lecer 
activo: efectos sobre a saúde e como fenómeno 
sociocultural. 

B1.2. Saídas profesionais. 

B1.1. Valorar a actividade física desde a perspectiva da saúde, 
a satisfacción, a autosuperación e as posibilidades de 
interacción social e de perspectivaprofesional, adoptando 
actitudes de interese, respecto, esforzo e cooperación na 
práctica da actividade física 

EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en actividades 
físicas, como recurso de lecer activo, valorando os aspectos 
sociais e culturais que levan asociadas e as súas 
posibilidades profesionais futuras, e identificando os aspectos 
organizativos e os materiais necesarios. 

Participa nas 
actividades 
propostas en clase 

Organiza 

compecións en clase 

CSC TIC 

EOE 

E 

-Diario de clase 

-Traballo 

 

35% 

15% 

EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de 
actividade física que teñen efectos negativos para a saúde 
individual ou colectiva, e ante os fenómenos socioculturais 
relacionados coa corporalidade e os derivados das 
manifestacións deportivas. 

Identifica hábitos 
negativos e evítaos 

CSC 

a 

b 

c 

h 

m 

ñ 

B1.3. Actividades físico-deportivas: regras sociais 
e contorno. 

B1.4. Integración social nas actividades físico-
deportivas. 

B1.5. Desenvolvemento da capacidade de traballo 

en equipo e de cooperación. 

B1.6. Xogo limpo como actitude social 
responsable. 

B1.2. Amosar un comportamento persoal e social responsable 
respectándose a si mesmo/a, ás outras persoas e o contorno, no 
marco da actividade física. 

EFB1.2.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se 
realizan as actividades físico-deportivas. 

Coñece o 
regulamento dos 
deportes 

CSC PRPC 

PI 

 

-Diario de clase 

-Traballo 

35% 

15% 

EFB1.2.2. Facilita a integración doutras persoas nas 
actividades de grupo, animando á súa participación e 
respectando as diferenzas. 

Organiza 
campionatos de 
deportes nos que 
todos participan 
dalgún xeito 

CSC 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

o 

b 

c 

m 

ñ 

 

B1.7. Planificación e organización de eventos e 
campionatos nos que se utilicen sistemas que 
potencien as actitudes, os valores e o respecto das 
normas, asumindo diferentes papeis e funcións. 

B1.3. Colaborar na planificación e na organización de eventos, 
campionatos ou torneos deportivos, prevendo os medios e as 
actuacións necesarias para a súa celebración e relacionando as 
súas funcións coas do resto de implicados/as. 

EFB1.3.1. Asume as funcións encomendadas na 
organización de actividades grupais. 

Axuda na colocación 
e recollida do 
material 

CSC E 

EEIE 

TIC 

-Diario de clase 

-Traballo 

-Exame multideporte 

35% 

15% 

 

30% 

EFB1.3.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e 
posta en práctica de actividades grupais fose coordinada coas 
accións do resto das persoas implicadas. 

Organiza actividades 
deportivas 

CSC 

EFB1.3.3. Presenta propostas creativas de utilización de 
materiais e de planificación para utilizalos na súa práctica de 
maneira autónoma. 

Xestiona 
correctamente o 
material 

CSC 

Bloque 2. Actividades físcas artistico-expresivas 

Avaliación: 3ª 

b 

d 

m 

n 

ñ 

p 

B2.1. Composicións individuais e colectivas nas 
actividades físicas artístico-expresivas. 

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

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

Participa nas 
composicións 
propostas. 

CCEC E 

IEHM 

 

-Exame Expresión 
Corporal 

-Diario de clase 

25% 

 

35% EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes de 
expresión corporal individuais ou colectivas, axustándose a 
unha intencionalidade de carácter estética ou expresiva.  

Realiza 
correctamente varias 
formas de acrosport. 

CCEC 

EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras ao sentido do 
proxecto artístico expresivo. 

Adapta a súa 
posición ás 
cararcterísticas da 
composición. 

CCEC 

Bloque 3. Actividade física e saúde. 

Avaliación 1ª,2ª 

b B3.1. Beneficios da práctica regular de actividade 
física e valoración da súa incidencia sobre a 
saúde. 

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

EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e 
balance enerxético nos programas de actividade física para a 
mellora da condición física e saúde. 

Ten nocións básicas 
sobre nutrición. 

CMCCT EOE -Traballo 15% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

d 

l 

m 

ñ 

B3.2. Hixiene postural na actividade física e en 
distintos campos profesionais. 

B3.3. Alimentación e actividade física. 

B3.4. Metodoloxías específicas de recuperación 
tras o exercicio físico. 

posteriores estudos ou ocupacións. 

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

Coñece e executa 
correctamente 6 
estiramentos 

CMCCT 
TIC 

E 

-Diario de clase 

- Exame de CF 

35% 

20% 

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

Fai quentamentos e 
volta á calma de 
maneira autónoma 

CMCCT 

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

Supera o nivel de CF 
medio para a súa 
idade. 

CMCCT 

b 

d 

i 

l 

m 

ñ 

B3.5. Aceptación da responsabilidade no 
mantemento e na mellora da condición física. 

B3.6. Criterios fundamentais e métodos básicos 
para a planificación e o desenvolvemento da 
actividade física para a saúde. 

B3.7. Manexo e control dos compoñentes 
fundamentais da carga na práctica da actividade 
física: o volume, a intensidade e a densidade do 

esforzo. 

B3.8. Probas de avaliación das capacidades 
físicas e coordinativas orientadas á saúde. 

B3.9. Plan persoal de acondicionamento físico 
orientado á saúde. 

B3.10. Análise da influencia dos hábitos sociais 
cara a un estilo de vida activo. 

B3.2. Planificar, elaborar e pór en práctica un programa persoal 
de actividade física que incida na mellora e no mantemento da 
saúde, aplicando os sistemas de desenvolvemento das 

capacidades físicas implicadas, tendo en conta as súas 
características e nivel inicial, e avaliando as melloras obtidas. 

EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos sobre as 
características que deben cumprir as actividades físicas cun 
enfoque saudable á elaboración de deseños de prácticas en 

función das súas características e dos seus intereses 
persoais. 

Organiza actividades 
deportivas 
saudables. 

CMCCT E 

TIC 

EOE 

 

-Traballo 

-Exame de CF 

-Traballo  

15% 

20% 

15% 

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

Acada os valores 
medios para a súa 
idade en probas de 
CF 

CMCCT 

EFB3.2.3. Concreta as melloras que pretende alcanzar co 
seu programa de actividade. 

Indica os obxetivos 
das sesións. 

CMCCT 

EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu programa persoal 
de actividade física, conxugando as variables de frecuencia, 
volume, intensidade e tipo de actividade. 

Realiza os 
adestramentos que 
ten previstos. 

CMCCT 

EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu 
programa de actividade física, reorientando as actividades 
nos aspectos que non chegan ao esperado. 

Mellora o seu nivel 
inicial de CF 

CMCCT 

EFB3.2.6. Formula e pon en práctica iniciativas para 
fomentar o estilo de vida activo e para cubrir as súas 
expectativas. 

Organiza actividades 
deportivas durante 
as clases. 

CMCCT 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

Avaliación: 1ª,2ª,3ª 

b 

d 

m 

ñ 

p 

B4.1. Xogo, actividades deportivas individuais e 
de adversario, e/ou actividades físicas no medio 
natural. 

B4.2. Perfeccionamento técnico e aplicación de 
normas tácticas fundamentais para a realización 
de xogos, actividades deportivas individuais e de 
adversario/a, e deporte alternativo practicadas nas 
etapas anteriores. 

B4.3. Planificación e realización de actividades 
físicas en contornos non estables. 

B4.1. Resolver situacións motoras en diferentes contextos de 
práctica aplicando habilidades motoras específicas individuais 
ou de adversario/a con fluidez, precisión e control, 
perfeccionando a adaptación e a execución dos elementos 
técnicos desenvolvidos nalgún curso anterior.  

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

Executa 
correctamente as 
técnicas aprendidas 

CAA 

CSIEE 

EOE 

TIC 

E 

 

-Exame de tenis 

-Exame de ultimate 

-Diario de clase 

-Exame de Multideporte 

-Traballo 

- Exame de Yoga 

25% 

 

30% 

35% 

 

25% 

15% 

25% 

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

Soluciona de 
maneira habitual 
situacións xogadas 

CAA 

CSIEE 

CSC 

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

Compite contra 
outros xogadores 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas específicas das 
actividades en ámbitos non estables, analizando os aspectos 
organizativos necesarios. 

Organiza 
campionatos 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

c 

m 

p 

B4.4. Aplicación do coñecemento dos 
fundamentos básicos técnicos, tácticos e 
regulamentarios dos xogos, das actividades 
deportivas e do deporte alternativo. 

B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións de oposición, 
colaboración ou colaboración-oposición en contextos deportivos 
ou recreativos, adaptando as estratexias ás condicións 
cambiantes que se producen na práctica. 

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

Emprega as técnicas 
en situación de xogo 

CAA 

CSIEE 

E 

PRPC 

 

-Diario de clase 

-Exame de ultimate 

-Exame de multideporte 

 

35% 

 

30% 

 

25% 

 

EFB4.2.2. Colabora con participantes nas actividades físico-

deportivas nas que se produce colaboración ou colaboración-
oposición, e explica a achega de cadaquén. 

Participa nos xogos 

propostos 

CAA 

CSIEE 

CSC 

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

Participa nos 
deportes colectivos 
asumindo o rol 
indicado 

CAA 

CSIEE 

CSC 

EFB4.2.4. Valora a oportunidade e o risco das súas accións Recoñece cando 
unha acción é 

CAA 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con 
estándar 

compet. clave elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

nas actividades físico-deportivas desenvolvidas. acertada ou 
equivocada CSIEE 

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

Resolve sistemas 
colectivos de xeito 
acertado. 

CAA 

CSIEE 
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Promoción de Estilos de Vida Saudables 

 

                                                                                                                                  Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de ESO      

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Competencias  Elemetos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

                                                                                                                                 PRIMEIRA AVALIACIÓN      

                                                                                                                               Unidade didáctica 1. Actividade física e saúde      

c 
m 

B1.1. Actividade física como hábito de vida 
saudable: como, cando, onde, canta e por 

que.  

B1.1. Coñecer a relación entre a práctica regular de 
actividade física e a saúde. 

B1.1.1. Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de 
actividade física, así como os efectos adversos da inactividade. 

Identifica 5 actividades cotiás coa a 
saúde e outras 5 asociadas á  
inactividade con futuros 

problemas. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba teórica 

 

20% da nota 

B1.1.2. Identifica os principais parámetros de saúde axeitados 
para a súa idade, e relaciona a actividade física idónea para a súa 
mellora. 

Coñece 10 beneficios fundamentais 
da práctica habitual de 
actividade física e 10 efectos do 

sedentarismo.  

CMCCT CL 
EOE 

a 
c 
e 
m 

B1.2. Avaliación e análise da postura, da 
composición corporal e da actividade física 

saudable realizada. 

B1.2. Avaliar a postura, a composición corporal, a 
actividade física desenvolvida e a inactividade, 
aplicando sistemas sinxelos e as novas 
tecnoloxías. 

B1.2.1. Coñece e avalía a súa postura, a composición corporal 
(talla, peso, IMC, etc.), a actividade e inactividade física diaria, 
a tensión arterial, etc., aplicando sistemas sinxelos e as novas 
tecnoloxías. 

Recoñece os principais 
indicadoresfisiolóxicos 
asociados coa saúde. (IMC, 
postura,FC, tensión arterial..) 

CMCCT  
CAA 

CL 
EOE 

Entrega dun 
proxecto 

60% da nota 

B1.2.2. Elabora, analiza e avalía un diario da súa actividade física 
desenvolvida durante un período de tempo acordado. 

Fai o seguemento da súa actividade 
física durante unha semana 
cubrindo unha ficha e saca 

conclusións. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

g 
l 
m 

B1.3. Plans e estratexias para o incremento da 
actividade física diaria e para a redución dos 
períodos de inactividade. 

B1.3. Aplicar un plan para o incremento da actividade 
física saudable ao longo do día, utilizando os 
recursos dispoñibles no contorno. 

B1.3.1. Elabora un plan para o incremento da súa actividade física 
diaria, reducindo os tempos de inactividade (televisión, teléfono 
móbil, etc.) e os desprazamentos con motor, e comprométese 
a pólo en práctica durante un período de tempo acordado de 
xeito individual ou en grupo. 

Elabora un plan de mellora dos 
niveis de actividade física para a 
súa vida cotiá baseado nas 

conclusións da observación 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CD 

CL 
TIC 
EOE 
CA 

Presentación do 
proxecto 
amosando 
competencia 
dixital  

 

 

 

20% da nota 

B1.3.2. Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu contorno 
para a realización de actividade física saudable. 

CD 
CAA 

TIC 

B1.3.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar os 
hábitos tóxicos relacionados coa actividade física (sedentarismo, 

vigorexia, dopaxe, etc.). 

CSC TIC 
CL 
E 

   SEGUNDA AVALIACIÓN      

                                                                                                   UNIDADE DIDÁCTICA 2. Alimentación para a saúde      
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                                                                                                                                  Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de ESO      

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Competencias  Elemetos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

l 
m 

B2.1. Alimentación como hábito de vida 
saudable. Beneficios e riscos para a 
saúde derivados da dieta. Modelos de 
dieta atlántica e mediterránea como 

patróns alimentarios saudables. 

B2.1. Valorar a alimentación como un hábito de vida 
saudable e as recomendacións dietéticas e de 
hidratación adaptadas á idade, o sexo e a actividade 

física diaria. 

B2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a 
importancia para a saúde dunha alimentación sa e equilibrada 
(variada, suficiente, etc.), e os riscos para a saúde da inxestión 

desmesurada de produtos azucrados, salgados, etc. 

Amosa coñecemento básico sobre 
os problemas asociados a unha 
dieta non saudable, identificando a 
lo menos 10 alimentos que deberia 

reducir ou retirar da dieta. 

CMCCT CL 
EOE 

 

 

Proba teórica 

 

 

 

20% da nota 

B2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen 
os modelos de dieta atlántica e mediterránea, e os seus 
beneficios. 

Amosa coñecemento básico dos 
principais nutrientes: proteinas, HC, 
graxas, viaminas e sales minerales. 

CMCCT  
CAA 

CL 
EOE 
TIC 

e 
m 

B2.2. Inxestión alimentaria e hidratación 
segundo as recomendacións saudables 
máis adecuadas á súa idade, o seu 
sexo e a súa actividade física diaria.  

B2.2. Analizar e avaliar de xeito sinxelo a inxestión 
habitual e a hidratación, e coñecer as recomendacións 
de inxestión máis adecuadas á súa idade, ao seu sexo 
e á súa actividade física diaria.  

B2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión durante 
un período de tempo acordado, tendo en conta as 
recomendacións para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade 
física diaria. 

Fai un seguimento da súa inxesta 
durante unha semana cubrindo 

unha ficha 

CMCCT  
CAA 

CL 
EOE 
TIC 
CA 

Traballo no que 
queden 
reflectidas todas 
as fases deste 
seguimento 
incluindo as 
conclusións. 

 

B2.2.2. Coñece as recomendacións de inxestión alimentaria e 
hidratación adecuadas á súa idade, ao seu sexo e ao seu nivel de 

actividade física diaria. 

Saca conclusións dese seguimento: 
-Que era correcto 
-Que era incorrecto 
- Conclusións. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

 

60% da nota 

B2.2.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar 
hábitos tóxicos relacionados coa alimentación (anorexia, drogas, 
alcohol, tabaco, etc.). 

Amosa coñecemento básico dos 
principais trastornos alimentarios 
(anorexia, bulimia, obesidade, 
diabete, anemias) as súas causas e 
posibles solucións 

CSC CL 
EOE 
CA 
TIC 

g 
l 
m 

B2.3. Deseño de propostas dietéticas 
sinxelas. Estratexias para a 
incorporación das recomendacións de 
alimentación e hidratación como hábito 
de vida saudable. 

B2.3. Deseñar, utilizar e difundir estratexias para a 
adquisición de hábitos de alimentación e hidratación 
saudables. 

B2.3.1. Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as 
recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, 
ao sexo e á actividade física diaria, e comprométese a aplicala 

durante un período de tempo acordado. 

Deseña unha proposta 
personalizada de cambios 
saudables na dieta, fáciles de levar 

a cabo. 

CMCCT  
CD 
CAA 

CL 
EOE 
TIC 
CA 

Presentación da 
proposta de 
cambio. 

20% da nota 

B2.4. Deseñar dietas sinxelas, aplicando as 
recomendacións segundo idade, sexo e actividade física 

diaria durante un período de tempo acordado. 

B2.4.1. Deseña e elabora unha proposta de almorzos e merendas 
saudables, respectando as recomendacións dietéticas para a 
súa idade, o seu sexo e o seu nivel de actividade física, e 
comprométese a desenvolvela durante un período de tempo 
acordado. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

CL 
TIC 
EOE 
CA 

   TERCEIRA AVALIACIÓN      

   UNIDADE  DIDÁCTICA 3. Aplicación dos contidos á vida real      

g 
l 
m 

B1.4. Organización e promoción da 
práctica de actividade física diaria. 

B1.4. Deseñar, organizar e difundir actividades para 
fomentar o incremento da práctica de actividade física 
diaria. 

B1.4.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil e/ou 
en bicicleta no seu contorno e/ou a súa localidade. 

Elaboración dunha campaña de 
promoción da actividade física 
enfocada á mocidade no seu 
entorno próximo, incluindo unha 

CD  
CAA 

CL 
EOE 
TIC 
CA 

Seguimento da 
campaña de 
promoción da 
actividade 

50% da nota 
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                                                                                                                                  Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de ESO      

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Competencias  Elemetos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

B1.4.2. Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da 
actividade física na vida cotiá. 

fase de difusión e outra de análise 
dos resultados. 

CD  
CAA 

CL 
TIC 
EOE 
CA 

física 

 

B1.4.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, 
actividades para a difusión, o fomento e a práctica de actividade 
física saudable en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, 
etc.). 

CAA 
CSC  
CSIEE 

E 
EOE 
CA 

l 
m 

B2.4. Estratexias para a selección de 
alimentos e bebidas, que permitan o 
cumprimento das recomendacións. 
Etiquetaxe nutricional dos alimentos e 

das bebidas. 

B2.5. Facer unha escolla axeitada de alimentos e de 
bebidas á súa idade, ao seu sexo e á súa actividade 
física diaria, valorando criticamente as indicacións da 
etiquetaxe dos produtos. 

 

B2.5.1. Elabora unha lista da compra semanal, respectando as 
recomendacións dietéticas segundo a idade, o sexo e a actividade 

física diaria. 

Elabora un listado de 
recomendacións para a compra 
semanal, incluindo porcentaxe de 
nutrientes, etiquetado, productos a 

evitar. 

CMCCT  
CAA 

CL 
EOE 
E 

 

Listado de 
recomendacións 
para a compra 
semanal. 

 

 

50% da nota 

B2.5.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a etiquetaxe 
nutricional dos produtos alimenticios, identificando os valores 
recomendados para a súa saúde. 

CAA CL 
TIC 
EOE 
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Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a 
desenvolver polo profesorado, para acadar os 
estándares de aprendizaxe, así como a adquisición 
das competencias clave.  

 
O tipo de metodoloxía a empregar variará en función do curso e da unidade didáctica a tratar.  

     O obxectivo de que o alumno aprenda a aprender estará presente ó longo de toda a etapa, polo que se 

facilitarán as aprendizaxes significativas. 

    Os estilos variarán en función de múltiples factores (risco, idade dos alumnos, nivel previo de 

coñecementos, ...) 

    Tratarase de que, dende o constructivismo, o alumno vaia facendose cada vez máis autónomo, tratando de 

que cara ó final da etapa poida ser responsable das suas aprendizaxes (guiado polo profesor). 
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2º de ESO 
As unidades didácticas que compoñen a programación de Educación Física en 2º de ESO , así como os contidos, 
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe ós que fan referencia son as seguintes: 
1ª Avaliación: 
· UD Condición Física 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.6, B1.10, B1.12, B1.13, B1.14, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, 
B3.10 
 - Criterios de Avaliación:B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B3.1, B3.2 
 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.3.1, EFB1.4.1, EFB1.5.1, EFB1.5.2, 
EFB3.1.1, EFB3.1.2, EFB3.1.2, EFB3.1.3, EFB3.1.4, EFB3.1.5, EFB3.1.6, EFB3.2.1, EFB3.2.2, EFB3.2.3, EFB 3.2.4 
· UD Atletismo 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.5, B1.6, B1.8, B1.10, B1.12, B4.1, B4.2 
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B4.1 
 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.3, EFB1.3.1, EFB1.3.2, 
EFB1.3.3, EFB1.4.1, EFB1.4.3, EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.1.5 
2ª Avaliación: 
· UD Fútbol 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.12, B4.1, B4.4, B4.5 
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B4.1, B4.2 
 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, EFB1.3.1, 
EFB1.3.2, EFB1.3.3, EFB1.4.1, EFB1.4.3, EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.1.5, EFB4.2.1, EFB4.2.2, 
EFB4.2.3, EFB4.2.4 
· UD Danzas do mundo 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.4, B1.5, B1.8, B1.9, B1.10, B1.12, B1.13, B1.14, B2.1, B2.2, B2.3 
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B2.1 
 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, EFB1.3.3, 
EFB1.4.1, EFB1.4.3, EFB1.5.1, EFB1.5.2, EFB2.1.1, EFB2.1.2, EFB2.1.3, EFB2.1.4 
3ª Avaliación: 
· UD Habilidades no medio natural 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B1.13, B1.14, B4.2 
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B4.1 
 - Estándares de aprendizaxe:EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, EFB1.3.1, 
EFB1.3.2, EFB1.3.3, EFB1.4.1, EFB1.4.2, EFB1.4.3, EFB1.5.1, EFB1.5.2, EFB4.1.5 
· UD Loita 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.8, B1.9, B1.10, B1.12, B4.1, B4.2,  
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B4.1 
 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, EFB1.3.3, 
EFB1.4.1, EFB1.4.3, EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.1.5, 
· UD Malabares 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B15, B1.8, B1.9, B1.10, B1.12, B4.1,  
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B4.1 
 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.3, EFB1.3.3, EFB1.4.1, 
EFB1.4.3, EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.1.5 
 
3º de ESO 
As unidades didácticas que compoñen a programación de Educación Física en 3º de ESO , así como os contidos, 
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe ós que fan referencia son as seguintes: 
1ª Avaliación: 
· UD Condición Física 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.12, B1.13, B1.14, B3.1, B3.2, B3.3, 
B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10, B3.11, B3.12,  
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B3.1, B3.2 
 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, EFB1.3.1, 
EFB1.3.2, EFB1.3.3, EFB1.4.1, EFB1.4.3, EFB1.5.1, EFB1.5.2, EFB3.1.1, EFB3.1.2, EFB3.1.3, EFB3.1.4, EFB3.1.5, 
EFB3.1.6, EFB3.2.1, EFB3.2.2, EFB3.2.3, EFB3.2.4,  
· UD Balonman 
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 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.8, B1.9, B1.10, B1.12, B4.1, B4.2, B4.4, B4.5 
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B4.1, B4.2 
 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, EFB1.3.1, 
EFB1.3.3, EFB1.4.1, EFB1.4.3, EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.1.5, EFB4.2.1, EFB4.2.2, EFB4.2.3, 
EFB4.2.4 
2ª Avaliación: 
· UD Actividades ximnásticas 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.8, B1.9, B1.10, B1.12, B4.1, B4.2, B4.3, 
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B4.1,  
 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, EFB1.3.3, 
EFB1.4.1, EFB1.4.3, EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.1.5 
· UD Baloncesto 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.8, B1.9, B1.10, B1.12, B4.1, B4.2, B4.4, B4.5 
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B4.1, B4.2 
 - Estándares de aprendizaxe: FB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, EFB1.3.1, 
EFB1.3.3, EFB1.4.1, EFB1.4.3, EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.1.5, EFB4.2.1, EFB4.2.2, EFB4.2.3, 
EFB4.2.4 
3ª Avaliación: 
· UD Habilidades no medio natural 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B1.13, B1.14, B4.3,  
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B4.1 
 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2., EFB1.2.3, EFB1.3.1, 
EFB1.3.2, EFB1.3.3, EFB1.4.1, EFB1.4.2, EFB1.4.3, EFB1.5.1, EFB1.5.2, EFB4.1.1, EFB4.1.5 
· UD Bailes Latinos 
 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.8, B1.9, B1.10, B1.12, B2.1, B2.2, B2.3 
 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2.1 
 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, EFB1.3.3, 
EFB1.4.1, EFB1.4.3, EFB2.1.1, EFB2.1.2, EFB2.1.3, EFB2.1.4 
 

4º de ESO 

As unidades didácticas que compoñen a programación de Educación Física en 4º de ESO, así como 

os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe ós que fan referencia son as se-

guintes: 

1ª Avaliación: 

· UD Condición Física 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.4, B.1.8, B1.13, B3.1, B3.2, B3.3, B.3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.9 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.3, B1.4, B1.6, B3.1, B3.2,   

 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.3.1, EFB1.3.2, 

EFB1.3.3, EFB1.4.1, EFB1.6.1, EFB1.6.2, EFB1.6.3, EFB3.1.1, EFB3.1.2, EFB3.1.3, EFB3.1.4, 

EFB3.2.1, EFB3.2.2, EFB3.2.3, EFB3.2.4 

 

· UD Baloncesto 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B4.2 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B4.2 

- Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, EFB1.3.1, 

EFB1.3.2, EFB1.3.3, EFB1.4.1, EFB1.5.1, EFB1.5.2, EFB4.2.1, EFB4.2.2, EFB4.2.3, EFB4.2.4, 

EFB4.2.4, EFB4.2.6 

2ª Avaliación: 

· UD Actividades Ximnásticas 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.4, B1.7, B1.8, B1.9, B1.11, B4.1 

 - Criterios de Avaliación:B1.1, B1.3, B1.4, B1.5, B4.1 

 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.3.1, EFB1.4.1, 

EFB4.1.1, EFB4.1.3 
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· UD Badminton 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.7, B1.8, B1.12, B4.1, B4.2 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B4.1, B4.2 

 - Estándares de Aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, 

EFB1.2.3, EFB1.3.1, EFB1.3.2, EFB1.3.3, EFB1.4.1, EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.2.1, 

EFB4.2.4, EFB4.2.5, EFB4.2.6  

 

3ª Avaliación: 

· UD Expresión corporal e ritmo 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.4, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B2.1 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.3, B1.4, B1.5, B2.1 

 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, 

EFB1.2.3, EFB1.3.1, EFB1.3.2, EFB1.4.1, EFB1.5.1, EFB1.5.2, EFB2.1.1, EFB2.1.2, EFB2.1.3 

· UD Escalada 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B4.4, B4.5, B4.6 

 - Criterios de Avaliación:B1.1, B1.3, B1.4, B4.3 

 - Estándares de Aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.3.1, EFB1.4.1, 

EFB1.4.2, EFB1.4.3, EFB4.3.1, EFB4.3.2, EFB4.3.3  

· UD Voleibol 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B4.1, B4.2 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B4.1, B4.2 

 - Estándares de Aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.1.3, EFB1.2.1, EFB1.2.2, 

EFB1.2.3, EFB1.3.1, EFB1.3.3, EFB1.4.1, EFB1.5.1, EFB1.5.2, EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, 

EFB4.2.2, EFB4.2.3, EFB4.2.4, EFB4.2.5, EFB4.2.6 

 

 

1º de Bacharelato 

As unidades didácticas que compoñen a programación de Educación Física en 1º de Bacharelato , 

así como os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe ós que fan referencia son 

as seguintes: 

1ª Avaliación: 

· UD Condición Física 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.8, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, 

B3.10. 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.4, B3.1, B3.2. 

 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB 1.2.3, 

EFB1.4.1, EFB1.4.2, EFB3.1.1, EFB3.1.2, EFB3.1.3, EFB3.1.4, EFB3.2.1, EFB3.2.2, EFB3.2.3, 

EFB3.2.4, EFB3.2.5, EFB3.2.6 

· UD Voleibol 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B4.2, B4.2, B4.4. 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B4.1, B4.2. 

 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, 

EFB1.3.1, EFB1.3.2, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.2.1, EFB4.2.2, EFB4.2.3, EFB4.2.4, 

EFB 4.2.5. 

2ª Avaliación: 

· UD Rugby 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B4.2, B4.2, B4.4. 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B4.1, B4.2. 

 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, 

EFB1.3.1, EFB1.3.2, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.2.1, EFB4.2.2, EFB4.2.3, EFB4.2.4, 

EFB 4.2.5. 

· UD Judo 
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 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B4.2, B4.2, B4.4. 

 - Criterios de Avaliación:B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B4.1, B4.2. 

 - Estándares de Aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB 1.2.3, 

EFB1.4.1, EFB1.4.2, EFB1.3.1, EFB1.3.2, EFB4.1.1, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.2.1, EFB4.2.2, 

EFB4.2.3, EFB4.2.4, EFB 4.2.5. 

3ª Avaliación: 

· UD Hockei 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B4.2, B4.2, B4.4. 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B4.1, B4.2. 

 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, 

EFB1.3.1, EFB1.3.2, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.2.1, EFB4.2.2, EFB4.2.3, EFB4.2.4, 

EFB 4.2.5. 

 

· UD Baile de salón 

 - Contidos:  B1.1, B1.2, B1.3, B1.8, B2.1. 

 - Criterios de Avaliación:B1.1, B1.2, B1.4, B2.1 

- Estándares de Aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.2.3, EFB1.4.1, 

EFB1.4.2, EFB 2.1.1, EFB2.1.2, EFB2.1.3 

 

 

2º de Bacharelato 

 

As unidades didácticas que compoñen a programación de Educación Física en 2º de Bacharelato , 

así como os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe ós que fan referencia son 

as seguintes: 

1ª Avaliación: 

· UD Condición Física 

 - Contidos: B1.1, B1.2, B1.4, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B3.1, B3.2 

 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB3.1.1, 

EFB3.1.2, EFB3.1.3, EFB3.1.4, EFB3.2.1, EFB3.2.2, EFB3.2.3, EFB3.2.4, EFB3.2.5, EFB3.2.6 

 

· UD Deportes alternativos 

 - Contidos: B1.1, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B4.2, B4.4 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B4.1, B4.2 

 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.3.1, EFB1.3.2, EFB1.3.1, 

EFB1.3.2, EFB1.3.3, EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.2.1, EFB4.2.2, EFB4.2.3, 

EFB4.2.4, EFB4.2.5 

 

2ª Avaliación: 

· UD Tenis 

 - Contidos: B1.1, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B4.1, B4.2, B4.4 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B4.1, B4.2 

 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.3.1, 

EFB1.3.2, EFB1.3.3, EFB4.1.1, EFB4.1.3, EFB4.2.1, EFB4.2.4, EFB4.2.5 

 

· UD Yoga 

 - Contidos: B1.1, B3.1, B3.2  

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B3.1 

 - Estándares de Aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB3.1.2, EFB3.1.3 

 

3ª Avaliación: 
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· UD Expresión corporal 

 - Contidos: B1.1, B1.4, B1.5, B2.1 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B2.1 

 - Estándares de aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.2, EFB2.1.1, EFB2.1.2, 

EFB2.1.3 

 

· UD Multideportes 

 - Contidos:  B1.1, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B4.1, B4.2, B4.3, B4.4 

 - Criterios de Avaliación: B1.1, B1.2, B1.3, B4.1, B4.2 

 - Estándares de Aprendizaxe: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB1.2.2, EFB1.3.1, 

EFB1.3.2, EFB1.3.3, EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, EFB4.2.1, EFB4.2.2, EFB4.2.3, 

EFB4.2.4, EFB4.2.5 
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Materiais e recursos didácticos. 
 

 Os recursos dos que dispón o departamento de educación física para levar a cabo a súa programa-
ción son variados. 
 No que respecta ós materias que van a ser empregados para desenvolver as unidades didácticas do 
curso que tratamos, debido á súa diversidade, iranse detallando en cada unha das unidades didácticas do 
curso que se presentan nesta mesma programación. 
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Procedemento para a avaliación inicial  

 
 

Procedemento para a valiación inicial de 1º de ESO 
 
Durante as primeiras semanas de curso realizaráse unha avaliación inicial baseada na observación, así como 

en diferentes probas de tipo físico. 

 
 
 
Procedemento para a valiación inicial de 2º de ESO 
 
Durante as primeiras semanas de curso realizaráse unha avaliación inicial baseada na observación, así como 

en diferentes probas de tipo físico. 

 
 
 
Procedemento para a valiación inicial de 3º de ESO 
 
Durante as primeiras semanas de curso realizaráse unha avaliación inicial baseada na observación, así como 

en diferentes probas de tipo físico. 

 
 
 
Procedemento para a valiación inicial de 4º de ESO 
 
Durante as primeiras semanas de curso realizaráse unha avaliación inicial baseada na observación, así como 

en diferentes probas de tipo físico. 
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Acreditación de coñecementos previos no Bacharelato. 

 
 

Procedementos para acreditar os coñecementos previos  de Educación Física de 1º de Bacharelato 
 
 
Procedementos para acreditar os coñecementos previos  de Educación Física de 2º de Bacharelato 
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Procedemento de avaliación continua na ESO. 

 
1º de ESO: 

 ACTITUDE (30%) TEORÍA(20%) PRÁCTICA(50%) 

1ºTRIMESTRE 
- Ficha de control 
- Diario de clase 
 

-Proba escrita -Test para valorar as capacidades físicas: 20% 
-Carreira de 15 min: 10% 
-Circuito de habilidades do Parkour: 20% 

2ºTRIMESTRE 

- Ficha de control 
- Diario de clase 
 

- Traballo escrito sobre un deporte 
individual 

- Representación (mimo): 10% 
- Baile de pasodoble: 20% 
- Proba de habilidades técnicas con raquetas: 
20% 

3ºTRIMESTRE 

- Ficha de control 
- Diario de clase 
 

- Traballo escrito sobre xogos 
populares 

- Circuíto de habilidades técnicas do Floorball: 
20% 
- Proba de orientación con mapa: 10% 
- Test para valorar as capacidades físicas 
(mantemento ou mellora): 20%  

Para poder aplicar as porcentaxes para o cálculo da nota trimestral e imprescindible acadar un 5 (valorado 
sobre 10) en cada un dos tres apartados. 
 
Será necesario superar os tres trimestres para aprobar a asignatura. 
Para o cálculo da nota final farase unha media entre a nota dos tres trimestres. 
 
2ºESO 
·1º Trimestre: 
-Diario de clase (35%): Avaliaranse os contidos actitudinais, así como algúns dos procedimentais do 
trimestres 
-Exame teórico(15%): Proba de tipo teórico sobre os coñecementos das unidades temáticas do trimestre. 
-Exame práctico de condición física (20%): Probas sobre as cualidades físicas básicas e comparación con 
baremos estándar para o seu sexo e idade. 
-Exame práctico de Atletismo (30%): Proba para avaliar aspectos técnicos e regulamentarios sobre as 
técnicas explicadas de atletismo. 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
·2º Trimestre: 
-Diario de clase (35%): Avaliaranse os contidos actitudinais, así como algúns dos procedimentais do 
trimestres 
-Exame teórico(15%): Proba de tipo teórico sobre os coñecementos das unidades temáticas do trimestre. 
-Exame práctico de danzas do mundo (25%): Proba sobre a composición e execución de unha ou varias 
coreografías grupais sobre unha base proporcionada polo profesor. 
-Exame práctico de fútbol (25%): Proba sobre contidos técnicos do fútbol: habilidade, pase, control, 
conducción, golpeo. 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
·3º Trimestre: 
-Diario de clase (35%): Avaliaranse os contidos actitudinais, así como algúns dos procedimentais do 
trimestres 
-Exame teórico(15%): Proba de tipo teórico sobre os coñecementos das unidades temáticas do trimestre. 
-Exame práctico de Malabares (25%): Proba práctica sobre as habilidades aprendidas con diferentes 
elementos no trimestre. 
-Exame práctico de Loita (25%): Proba práctica sobre as técnicas de loita aprendidas durante o trimestre. 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
 
Será necesario superar os tres trimestres para aprobar a asignatura. 



 

 60 

Para o cálculo da nota final farase unha media entre a nota dos tres trimestres. 
 
 
3ºESO 
·1º Trimestre: 
-Diario de clase (35%): Avaliaranse os contidos actitudinais, así como algúns dos procedimentais do 
trimestres 
-Exame teórico(15%): Proba de tipo teórico sobre os coñecementos das unidades temáticas do trimestre. 
-Exame teórico de nutrición (10%): Proba teórica sobre os coñecementos de nutrición. 
-Exame práctico de condición física (15%): Probas sobre as cualidades físicas básicas e comparación con 
baremos estándar para o seu sexo e idade. 
-Exame práctico de Balonman (25%): Proba práctica sobre as técnicas no balonman de bote, pase e 
lanzamento a portería 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
·2º Trimestre: 
-Diario de clase (35%): Avaliaranse os contidos actitudinais, así como algúns dos procedimentais do 
trimestres 
-Exame teórico(15%): Proba de tipo teórico sobre os coñecementos das unidades temáticas do trimestre e de 
condición física. 
-Proba práctica de ximnasia (25%): Proba sobre as habilidades de ximnasia: volteos e inversións 
-Proba práctica de baloncesto (25%): Proba sobre as técnicas de baloncesto: bote, pase e lanzamento a 
canasta 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
·3º Trimestre: 
-Diario de clase (35%): Avaliaranse os contidos actitudinais, así como algúns dos procedimentais do 
trimestres 
-Exame teórico(15%): Proba de tipo teórico sobre os coñecementos das unidades temáticas do trimestre e de 
condición física. 
-Proba práctica de bailes 1 (25%): Proba sobre un baile escollido entre merengue/bachata 
-Proba práctica de bailes 2 (25%): Proba sobre un baile escollido entre salsa/mambo 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
 
Será necesario superar os tres trimestres para aprobar a asignatura. 
Para o cálculo da nota final farase unha media entre a nota dos tres trimestres. 
 
4º de ESO 
· 1º Trimestre: 
- Diario de clase (35%): Avaliaranse os contidos actitudinais, así como algúns dos procedimentais do trimestre 
- Traballo quentamento e volta á calma (10%): Traballo sobre exercicios de movilidade articular e estiramen-
tos 
- Exame de baloncesto (25%): Exame de xogo en situación reducida de 3x3 
- Exame de condición física (15%): Probas sobre as cualidades físicas básicas e comparación con baremos 
estándar para o seu sexo e idade. 
- Exame teórico (15%): Proba de tipo teórico sobre os coñecementos das unidades temáticas da avaliación. 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
· 2º Trimestre: 
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- Diario de clase (35%): Avaliaranse os contidos actitudinais, así como algúns dos procedimentais do 
trimestre. 
- Exame de actividades ximnásticas (25%): Exame sobre as técnicas das actividades ximnásticas, volteos, 
inversións e saltos. 
- Exame de Badminton (25%): Exame sobre os xestos técnicos do badminton. 
- Exame de teoría (15%): Exame sobre os contidos teóricos do trimestre. 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
· 3º Trimestre: 
- Diario de clase (35%): Avaliaranse os contidos actitudinais, así como algúns dos procedimentais do 
trimestre. 
- Exame de coreografía (25%): Exame práctico sobre a realización dunha coreografía grupal. 
- Exame de nós (15%): Exame sobre os coñecementos de nós explicados durante as clases. 
- Exame de Voleibol (10%): Exame sobre os elementos técnicos de toque de dedos e antebrazos. 
- Exame de teoría (15%): Exame sobre os contidos teóricos do trimestre. 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
 
Será necesario superar os tres trimestres para aprobar a asignatura. 
Para o cálculo da nota final farase unha media entre a nota dos tres trimestres. 
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Procedemento de avaliación continua no Bacharelato. 
 

1º de Bacharelato: 
· 1º Trimestre: 
- Diario de clase (35%): Avaliaranse os contidos actitudinais observables ó longo do trimestre. 
- Traballo Catálogo de exercicios(15%): traballo sobre o forza e postura. 
- Traballo sobre o plan de adestramento (5%): traballo sobre planificación de resistencia. 
- Probas de Condición Física (15%): Probas sobre as cualidades físicas básicas e comparación con baremos 
estándar para o seu sexo e idade. 
- Proba de voleibol (20%): Proba sobre os elementos técnicos básicos (saque, toque de dedos e toque de 
antebrazos). 
- Proba escrita (10%): Proba de tipo teórico sobre os coñecementos das unidades temáticas da avaliación. 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
· 2º Trimestre: 
- Diario de clase (35%): Observación diaria do alumnado. 
- Proba rugby (25%): Proba sobre os elementos técnicos básicos (pase, golpeos, formación de melé). 
- Proba judo (25%): Proba sobre elementos técnicos básicos (caidas, proxeccións, inmovilizacións) 
- Traballo sobre técnica de Judo(15%): Explicacións sobre as técnicas de Judo. 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
3º Trimestre: 
- Diario de clase (35%): Observación diaria do alumnado. 
- Proba de baile (25%): Proba sobre a realización de diversas coreografías sobre os bailes aprendidos 
durante o trimestre. 
- Traballo de técnica de baile (15%): Traballo sobre a aprendizaxe dalgún paso de baile 
- Proba de Hockei (25%): Proba consistente nun circuito de habilidade técnica no hockei (conducción, pase, 
control, flick, lanzamento). 
Para superar a nota trimestral é necesario acadar o 50% en cada un dos apartados. 
Será necesario superar a nota dos tres tirmestres para aprobar a avaliación final. 
Para o cálculo da nota final farase unha media entre a nota dos tres trimestres. 
 
2º de Bacharelato: 
· 1o Trimestre: 
- Diario de clase (35%): Avaliaranse os contidos actitudinais observables ó longo do trimestre. 
- Traballo Catálogo de estiramentos(15%): traballo sobre a flexibilidade e a postura. 
- Probas de Condición Física (20%): Probas sobre as cualidades físicas básicas e comparación con baremos 
estándar para o seu sexo e idade. 
- Proba de Ultimate (30%): Proba sobre a técnica e táctica do deporte. 
· 2º Trimestre: 
- Diario de clase (35%): Observación diaria do alumnado. 
- Proba Yoga(25%): Proba sobre o yoga: saudo ó sol e asanas básicos. 
- Proba Tenis (25%): Proba sobre elementos técnicos básicos (saque, dereito, revés, remate) 
- Traballo sobre técnicas de Yoga(15%): Explicacións sobre as técnicas do Yoga. 
3º Trimestre: 
- Diario de clase (35%): Observación diaria do alumnado. 
- Proba de acrosport/baile  (25%): Proba sobre a realización de (diversas montaxes de acrosport realizadas )// 
(diversos coreografias dos bailes aprendidos) durante o trimestre. 
- Traballo de Expresión Corporal (15%): Traballo sobre montaxes de acrosport // pasos de baile. 
- Proba de Multideportes (25%): Proba consistente na realización de diversos torneos de diferentes deportes. 
 
O cálculo da nota final será a media da nota dos tres trimestres. 
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Procedemento de avaliación extraordinaria na ESO 

 
1º de ESO: 
 Contidos teóricos traballados ao longo do curso (exame teórico e traballo escrito) : 50% da nota. 
 Probas prácticas realizadas durante o curso: 50% da nota. Para o cálculo da nota dentro deste 
apartado todas as probas valerán o mesmo. 
 
Será necesario acadar un 50% en cada un dos apartados, así como unha nota igual ou superior a 5 para 
aprobar a asignatura. 
 
2º de ESO: 
 Nas probas extraordinarias avaliaranse os mesmos contidos que durante o curso, agás aqueles que  
non poden ser avaliados nun so día. Para elo farase un novo reparto no sistema de cualificación: 
- Probas de tipo teórico e traballos (30%): Proba escrita de todas os contidos teóricos e os traballo do curso. Para a súa 
ponderación á hora de calcular a media dentro deste apartado os examenes teóricos valerán un 25% cada un e o 
traballo do quentamento outro 25%. 
-Probas de tipo práctico (70%): Probas prácticas realizadas durante o curso. Para o cálculo da nota dentro deste 
apartado todas as probas valerán o mesmo. 
Será necesario acadar un 50% en cada un dos apartados, así como unha nota igual ou superior a 5 para aprobar a 
asignatura. 
 

3º de ESO: 
 Nas probas extraordinarias avaliaranse os mesmos contidos que durante o curso, agás aqueles que  
non poden ser avaliados nun so día. Para elo farase un novo reparto no sistema de cualificación: 
- Probas de tipo teórico e traballos (30%): Proba escrita de todas os contidos teóricos e os traballo do curso. Para a súa 
ponderación á hora de calcular a media dentro deste apartado os examenes teóricos valerán un 25% cada un e o 
traballo do quentamento outro 25%. 
-Probas de tipo práctico (70%): Probas prácticas realizadas durante o curso. Para o cálculo da nota dentro deste 
apartado todas as probas valerán o mesmo. 
Será necesario acadar un 50% en cada un dos apartados, así como unha nota igual ou superior a 5 para aprobar a 
asignatura. 
 

 
4º de ESO 
 Nas probas extraordinarias avaliaranse os mesmos contidos que durante o curso, agás aqueles que  
non poden ser avaliados nun so día. Para elo farase un novo reparto no sistema de cualificación: 
- Probas de tipo teórico e traballos (30%): Proba escrita de todas os contidos teóricos e os traballo do curso. Para a súa 
ponderación á hora de calcular a media dentro deste apartado os examenes teóricos valerán un 25% cada un e o 
traballo do quentamento outro 25%. 
-Probas de tipo práctico (70%): Probas prácticas realizadas durante o curso. Para o cálculo da nota dentro deste 
apartado todas as probas valerán o mesmo. 
Será necesario acadar un 50% en cada un dos apartados, así como unha nota igual ou superior a 5 para aprobar a 
asignatura. 
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Promoción de Estilos de Vida Saudables (1ºESO): 
 Exame escrito sobre os contidos teóricos traballados durante o curso: 50% da nota 

 Traballo escrito sobre os contidos traballados durante o curso: 50% da nota. 
 
Será necesario acadar un 50% en cada un dos apartados, así como unha nota igual ou superior a 5 para 
aprobar a asignatura. 
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Procedemento de avaliación extraordinaria no 
Bacharelato 

 
1º de Bacharelato 
 Nas probas extraordinarias avaliaranse os mesmos contidos que durante o curso, agás aqueles que  
non poden ser avaliados nun so día. Para elo farase un novo reparto no sistema de cualificación: 
- Probas de tipo teórico e traballos (30%): Proba escrita de todas os contidos teóricos e os traballo do curso. 
Para a súa ponderación á hora de calcular a media dentro deste apartado o examen teórico valerá un 20% , o 
traballo do catálogo valerá o 30% e os traballos de Judo e Baile un 25% cada un. 
-Probas de tipo práctico (70%): Probas prácticas realizadas durante o curso. Para o cálculo da nota dentro 
deste apartado todas as probas valerán o mesmo. 
Será necesario acadar un 50% en cada un dos apartados, así como unha nota igual ou superior a 5 para 
aprobar a asignatura. 
 
2º de Bacharelato 
 Nas probas extraordinarias avaliaranse os mesmos contidos que durante o curso, agás aqueles que  
non poden ser avaliados nun so día. Para elo farase un novo reparto no sistema de cualificación: 
- Probas de tipo teórico e traballos (30%): Proba escrita de todas os contidos teóricos e os traballo do curso. 
Para a súa ponderación á hora de calcular a media dentro deste apartado o examen teórico valerá un 20% , o 
traballo do catálogo valerá o 30% e os traballos de Yoga e Organización de torneos un 25% cada un. 
-Probas de tipo práctico (70%): Probas prácticas realizadas durante o curso. Para o cálculo da nota dentro 
deste apartado todas as probas valerán o mesmo. 
Será necesario acadar un 50% en cada un dos apartados, así como unha nota igual ou superior a 5 para 
aprobar a asignatura. 
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Procedemento para o seguimento e avaliación das 
materias pendentes na ESO. 

 
Durante o presente curso seguiranse as instruccións dictadas na RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no 
curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, disposicións transitoria primeira. 
 
·   RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO 

Para recuperar as probas suspensas dispoñeranse probas de recuperación específicas. Estas probas irán 
encamiñadas a recuperar aquelas partes dunha avaliación que se teñan sen aprobar (recordemos que é 
necesario superar o 50% para ter calificación positiva). 
 As probas que se presentarán serán do mesmo tipo que as probas de avaliación, xa sexan de tipo teórico ou 
práctico. 
 O momento de realización estas dependerá das circustancias do curso do que se trate, podendo nalgún caso 
realizarse inmediatamente despois dos examenes ou, normalmente, nos derradeiros dias lectivos do curso. 
 
Actividades de seguemento da materia pendente de Educación Física de 1º de ESO 
Os alumnos que teñan pendente a materia de Educación Física de algún curso anterior terán os mesmos 
criterios de avaliación que tiñan nas últimas probas extraordinarias que fixeran. Tamén se poden establecer, 
de mutuo acordo profesor-alumno, probas de tipo parcial para a superación dos contidos. En todo caso o 
sistema de cualificación o mesmo que nas probas extraordinarias. 
 
Actividades de seguemento da materia pendente de Educación Física de 2º de ESO 
Os alumnos que teñan pendente a materia de Educación Física de algún curso anterior terán os mesmos 
criterios de avaliación que tiñan nas últimas probas extraordinarias que fixeran. Tamén se poden establecer, 
de mutuo acordo profesor-alumno, probas de tipo parcial para a superación dos contidos. En todo caso o 
sistema de cualificación o mesmo que nas probas extraordinarias. 
 
Actividades de seguemento da materia pendente de Educación Física de 3º de ESO 
Os alumnos que teñan pendente a materia de Educación Física de algún curso anterior terán os mesmos 
criterios de avaliación que tiñan nas últimas probas extraordinarias que fixeran. Tamén se poden establecer, 
de mutuo acordo profesor-alumno, probas de tipo parcial para a superación dos contidos. En todo caso o 
sistema de cualificación o mesmo que nas probas extraordinarias. 
 
Actividades de seguemento da materia pendente de Educación Física de 4º de ESO 
 

Os alumnos que teñan pendente a materia de Educación Física de algún curso anterior terán os mesmos 
criterios de avaliación que tiñan nas últimas probas extraordinarias que fixeran. Tamén se poden establecer, 
de mutuo acordo profesor-alumno, probas de tipo parcial para a superación dos contidos. En todo caso o 
sistema de cualificación o mesmo que nas probas extraordinarias. 
 
Actividades de seguemento da materia pendente de promoción de estilos de visa saudable de 1º de ESO 
 

Os alumnos que teñan pendente a materia de promoción de estilos de vida saudable de 1º de ESO terán os 
mesmos criterios de avaliación que tiñan nas últimas probas extraordinarias que fixeran. Tamén se poden 
establecer, de mutuo acordo profesor-alumno, probas de tipo parcial para a superación dos contidos. En todo 
caso o sistema de cualificación o mesmo que nas probas extraordinarias. 
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Procedemento para o seguimento e avaliación das 
materias pendentes no Bacharelato. 

 
 
 

 
· RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO 

Para recuperar as probas suspensas dispoñeranse probas de recuperación específicas. Estas probas irán 

encamiñadas a recuperar aquelas partes dunha avaliación que se teñan sen aprobar (recordemos que é 

necesario superar o 50% para ter calificación positiva). 

 As probas que se presentarán serán do mesmo tipo que as probas de avaliación, xa sexan de tipo teórico ou 

práctico. 

 O momento de realización estas dependerá das circustancias do curso do que se trate, podendo nalgún caso 

realizarse inmediatamente despois dos examenes ou, normalmente, nos derradeiros dias lectivos do curso. 

    · RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

    Os alumnos que teñan pendente a materia de Educación Física de 1º de Bacharelato terán os mesmos 

criterios de avaliación que tiñan na última proba extraordinarias que fixeran. Tamén se poden establecer, de 

mutuo acordo profesor-alumno, probas de tipo parcial para a superación dos contidos. En todo caso o sistema 

de cualificación o mesmo que nas probas extraordinarias. Ver o apartado seguinte. 

    · PROBAS EXTRAORDINARIAS 

 Nas probas extraordinarias avaliaranse os mesmos contidos que durante o curso, agás aqueles que  
non poden ser avaliados nun so día. Para elo farase un novo reparto no sistema de cualificación: 
- Probas de tipo teórico e traballos (30%): Proba escrita de todas os contidos teóricos e os traballo do curso. 
Para a súa ponderación á hora de calcular a media dentro deste apartado o examen teórico valerá un 20% , o 
traballo do catálogo valerá o 30% e os traballos de Judo e Baile un 25% cada un. 
-Probas de tipo práctico (70%): Probas prácticas realizadas durante o curso. Para o cálculo da nota dentro 
deste apartado todas as probas valerán o mesmo. 
Será necesario acadar un 50% en cada un dos apartados, así como unha nota igual ou superior a 5 para 
aprobar a asignatura. 
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Medidas de atención á diversidade. 
 

 En Educación Físca danse con frecuencia circustancias nas que o alumno, por un motivo xustificado 
medicamente, non pode facer unha parte da materia. Estas circustancias poden ser temporales e/ou restrinxi-
das a un tipo de actividades. Para estes casos no departamento de Educación Física tratamos de buscar un-
ha solución. 
 Unha vez presentado xustificante médico valorarase o procedemento a seguir, xa que as circustan-
cias varían moito segundo os casos: persoas con unha lesión temporal que non lle impide realizar as clases 
normalmente, persoas que teñen unha lesión que dura unha avaliación e lle imposibilita facer os contidos pro-
cedimentais de toda unha unidade didáctica, persoas que non poden realizar os contidos procedimenta is ó 
longo de todo o curso académico ... Unha vez analizadas as circustancias poderanse tomar varias solucións: 
 - Modificación das tarefas a realizar para que se adapten ó impedimento que lle obstaculiza o 
normal desenrolo das actividades. 
 - Realización de actividades que substituan ás que se realizan con normalidade, xa sexan de 
tipo teórico ou de tipo práctico. 
 - Complementar as deficiencias na sua formación no apartado procedimental con aporte su-
plementario de coñecementos de tipo conceptual. 
 
 
Sería imposible abarcar aquí todos e cada un dos casos que se poden dar, polo que deixamos abertas outras 
posibilidades. En calquera caso, cando o alumno nos presenta o xustificante médico, e tras o estudio das 
circustancias do mesmo, sempre se lle comunica ó alumno a maneira en que vai a afrontar os contidos da 
asignatura (actividades, contidos, alternativa á avaliación, ....) 
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Actividades complementarias e extraescolares. 
 

 As actividades extraescolares e complementarias propostas polo departamento de Educación Física 
para cada un dos niveis educativos son: 
1º de ESO: 
 − Ligas internas de distintos deportes a realizar nos recreos do curso académico. 
 − Actividade Multiaventura: viaxe para realizar actividades de aventura. 
 − Semana Branca: viaxe á neve, co obxecto de practicar algún deporte invernal. 
2º de ESO: 
 − Ligas internas de distintos deportes a realizar nos recreos do curso académico. 
 − Actividade Multiaventura: viaxe para realizar actividades de aventura. 
 − Semana Branca: viaxe á neve, co obxecto de practicar algún deporte invernal. 
3º de ESO: 
 − Saida de Orientación/Sendeirismo a un lugar por determinar. 
 − Ligas internas de distintos deportes a realizar nos recreos do curso académico. 
 − Actividade Multiaventura: viaxe para realizar actividades de aventura. 
 − Semana Branca: viaxe á neve, co obxecto de practicar algún deporte invernal. 
4º de ESO: 
 − Actividade de Escalada/Rapell nun lugar por determinar 
 − Ligas internas de distintos deportes a realizar nos recreos do curso académico. 
 − Actividade Multiaventura: viaxe para realizar actividades de aventura. 
 − Semana Branca: viaxe á neve, co obxecto de practicar algún deporte invernal. 
 
BACHARELATO 

 
 As actividades extraescolares e complementarias propostas polo departamento de Educación Física 
para cada un dos niveis educativos son: 
 
1º e 2º de Bacharelato: 
 − Actividade de Rafting 

 − Ligas internas de distintos deportes a realizar nos recreos do curso académico. 
 − Semana Branca: viaxe á neve, co obxeto de practicar algún deporte invernal. 
 − Actividade Multiaventura: viaxe para realizar actividades de aventura. 
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Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino 
e a práctica docente. 

 
Conseguir que non abandone (non se presente ós exames ou os deixe en blanco) máis do 10% do alumnado 
Conseguir que entre os alumnos que fan todos os exames non haxa unha tasa de suspensos superior ó 20%. 
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Indicadores de logro para avaliar a programación 
didáctica. 

 
Conseguir impartir polo menos o 90% dos contidos das materias. 
 
 

 


	Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa
	Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

