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1. NORMATIVA 

A normativa a que se fai referencia na programación de Educación Física para o 

curso 20/21 e a seguinte: 

 

- Instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten 

as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 

- Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas 

en materia de saúde pública aprobadas polo consello interterritorial do 

Sistema Nacional de Saúde Pública (D.O.G Nº 174 BIS do 28/08/2020) e as 

actualizacións das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo 

do 22 de xullo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2020-2021  

 

- 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 

 

- Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento 

orgánico dos institutos de educación secundaria. (ROC). Artigos 95, 96 e 97.  
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2. MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

Paula María Díaz Santos: 

Profesora dos grupos 1ºA ESO,  1ºB ESO e 1º C ESO 

María Jesús Bardón González 

 Profesora dos grupos 2º A ESO e 2º B ESO  

 

Marta Muñoz Blanco  (Xefa do Departamento): 
 

- Profesora dos grupos 3º A ESO, 3º B ESO, 3º C ESO, 4º A ESO, 4º B+C 

ESO, , 1º A BACHARELATO, 1º B BACHARELATO, 1º C BACHARELATO. 

- Profesora da materia “PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES” en 

1ºESO. 
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3. INTRODUCIÓN  E CONTEXTUALIZACIÓN 

EDUCACIÓN FISICA 
 
Introdución 
 

O curso 2020-21 comeza nunha situación totalmente excepcional provocada 

pola pandemia da COVID-19. Supón un reto para o sistema educativo aportar á 

comunidade educativa un enfoque que permita colaborar na mellora da saúde da 

nosa poboación, especialmente no que se refire o noso alumnado. O noso principal 

obxectivo é conseguir que o noso alumnado acade niveis de actividade física diaria 

saudables e viva a experiencia con emocións positivas.  

 
 A Educación Física xustifícase, aséntase e consolídase coma medio para o 

desenrolo integral do individuo e incremento da súa saúde e calidade de vida ao 

fomentar unha cultura física baseada no saber, no saber, saber facer e saber estar, 

posibilitando de xeito progresivo a adquisición de hábitos de práctica físico-deportiva 

permanente de xeito autónomo, coa consecuente planificación, realización e 

autoavaliación de actividades físicas. Iso sen menoscabar o carácter eminentemente 

procedimental da Educación física. 

 Sendo o deporte a forma máis habitual de entender e practicar a actividade 

física na sociedade, a Educación física non renuncia aos contidos de condición 

física, cualidades motrices, actividades no medio natural e actividades de ritmo e 

expresión coma medio para desenrolar unha óptima competencia motriz. Do mesmo 

xeito, ante a emerxente anomia social a Educación Física posibilita a socialización e 

colaboración en tarefas cun obxectivo común, prestando neste contexto moito 

énfases á coeducación. Para acadar estes fins procurarase aplicar a 

interdisciplinariedade intra e inter-área. 

A Educación Física na ESO e no Bacharelato debe fomentar unha práctica 

intelixente da actividade física e do deporte no alumnado, de tal xeito que 

desenvolvan unha actitude crítica e autónoma cara esas actividades, e que 

comprendan o lugar que ocupan nas súas vidas e no medio sociocultural no que 

viven. Así, mediante a Educación Física preténdese que os alumnos/as interioricen a 

necesidade e utilidade da actividade física e deportiva como hábito de vida 

saudable, tanto na actualidade como na súa vida futura. En consecuencia a nosa 
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labor docente debe estenderse a un desenvolvemento de todos aqueles aspectos 

motores, perceptivos, expresivos, cognitivos e afectivos que integran a educación 

das persoas e que poden ser abordados dende a Educación Física, respectando en 

todo momento as características individuais do alumnado e afrontando as 

adaptacións curriculares necesarias. 

Por todo elo, partimos dunha Educación Física que non funciona a través de 

compartimentos estancos que aparecen e desaparecen de forma inconexa na vida 

educativa do alumnado. Buscamos un nexo condutor para os catro anos de ESO e o 

Bacharelato, que parte do movemento e que busca a formación do alumnado, 

respectando a individualidade e os seus intereses, permitindo coñecer o que fan e o 

porqué, facilitando a consecución de aprendizaxes significativos, e aproximando os 

mesmos ó contexto sociocultural no que desenvolven a súa vida diaria dentro do 

marco autonómico de Galicia. Este nexo establécese no tratamento intradisciplinar 

dos contidos e a súa presentación coherente e significativa ós alumnos.  

Consideramos tamén que a Educación Física debe posibilitar o coñecemento 

do propio corpo; dos seus cambios e das súas posibilidades. Tamén debe permitir o 

coñecemento e práctica de diferentes manifestacións de actividade física e 

deportiva, ampliando a bagaxe motriz do alumnado e as súas opcións de práctica 

fóra do ámbito escolar. 

O desenvolvemento das capacidades e habilidades que perfeccionan e 

aumentan as posibilidades de movemento dos alumnos irá acompañado da reflexión 

sobre a finalidade, sentido e efecto desa actividade, co fin de garantir experiencias 

educativas significativas. 

Consideramos pois que debemos deixar de lado a búsqueda do rendemento 

como produto final, e que no propio proceso (na actividade física) estará o fin do 

noso labor educativo. Polo que cabe dicir que unha das intencións primordiais deste 

departamento é a de fomentar e estimular a participación en actividade físico-

deportiva fora do horario escolar.  

Por todo elo, consideramos que o noso labor non se reduce á simple 

transmisión de información e actividades, senón á creación e transformación do 

coñecemento polo propio alumnado a partires do movemento.  

Este movemento buscará uns obxectivos intrínsecos á propia actividade 

física, como son os coñecementos teóricos e de feitos sobre a actividade física, o 

coñecemento práctico centrado nos procedementos, e ademais uns obxectivos 
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extrínsecos dirixidos á consecución de propósitos sociais, afectivos e cognitivos polo 

propio alumno/a. 

 
Contextualización 

  

  O IES Eduardo Pondal (antigamente IES Ponteceso) está localizado na 

periferia do núcleo urbano de Ponteceso. Nel cursan estudios de Educación 

Secundaria obrigatoria, Bacharelato e Ciclos de Formación Profesional  un total de 

356 alumnos, dos que 231 pertencen a Educación Secundaria obrigatoria e a 

primeiro de Bacharelato, aos que se lle imparte a materia de EF, distribuídos en 13 

grupos. 

 

CURSO TOTAL 
ALUMNADO 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C PROFESORA 

1º ESO 45 13 17 15 Paula Díaz 

2º ESO 41 20 21 - Mª Jesús Bardón 

3º ESO 48 15 16 15 Marta Muñoz 

4º ESO 45 21 12 12 Marta Muñoz 

1º BACH 52 19 21 11 Marta Muñoz 

 
   

   As instalacións das que dispón o centro, o contorno do mesmo e a climatoloxía da 

zona condicionan en parte a estruturación da programación. A escasez de espazos 

no centro nos que se pode realizar actividade física tamén nos limita á hora de 

programar actividades (a maiores este ano supeditada a obrigación do 

manteñemento da distancia interpersoal de 1,5 m). Existen grupos nos que 

coinciden no mesmo horario as súas sesións de EF, polo que se establecerán 

quendas no uso do pavillón (o grupo que non use o pavillón levará a cabo a súa 

sesión ao aire libre ou nun pequeno patio cuberto). O uso do ximnasio este ano 

queda anulado por falta de espazo xa que non se pode garantir a distancia de 

seguridade de 1,5 metros entre alumnos/as. Este reparto de instalacións 
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condicionará o desenrolo de determinadas unidades didácticas nos grupos 

afectados. 

 

  O departamento de Educación Física consta de 2 profesoras cun total de 26 

horas lectivas de EF, repartidas en 2 sesións de 50 á semana de E.F. para cada 

grupo dende 1ºESO ata 1º Bacharelato. Un dos niveis (2º ESO) impárteo como 

materia afín unha profesora pertencente ao departamento de Bioloxía (4 das de 26 

horas lectivas) 

 

PROMOCIÓN E ESTILOS DE VIDA SAÚDABLES 

Introdución 
 

A súa xustificación lexislativa ven recollida na 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 

 

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 



9 
 

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, 
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que o alumnado poida afianzar as ferramentas e os coñecementos necesarios para 

definir e pór en práctica o seu propio estilo de vida saudable. 

 

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. 
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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. 

 

Nesta materia de os criterios de cualificación quedan establecidos da seguinte 

forma: 

- PROBAS TEÓRICAS, TRABALLOS ESCRITOS : 80% 

- ACTITUDE, PARTICIPACIÓN, TRABALLO NA AULA: 20% 
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4. OBXECTIVOS 

 

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA 

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 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e 

a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía 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 relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 
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f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 

en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas en 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 realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

k. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

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 á súa mellora. 

l. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m.  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, 

e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 

persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 

deste dereito. 
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n. Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, 

que permite a comunicación. 

 
BACHARELATO 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades 

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 autonomía 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 

existentes, 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. 
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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 

contribuír a súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 

CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA   
POR CURSOS 
 
OBXECTIVOS PARA 1º ESO 
 

1. Coñecer a relación entre actividade física e saúde, a partires da comprensión 

dos termos condición física saudable e capacidades físicas relacionadas coa 

saúde.  

2. Coñecer o nivel de condición física saudable e levar a cabo tarefas para a súa 

mellora. 

3. Coñecer e realizar habilidades técnicas específicas dun deporte individual. 

4. Coñecer e respectar as bases regulamentarias dos deportes practicados. 

5. Coñecer e adoptar normas de hixiene e seguridade persoal na práctica de 

actividades  físico-deportivas, adaptadas á prevención da COVID-19, referidas 
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á utilización de roupa deportiva axeitada e a necesidade do quecemento 

previo á actividade e á volta á calma na fase posterior. 

6. Participar, con independencia do nivel de habilidades acadado, nas distintas 

actividades presentadas na aula. 

7. Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo 

impacto ambiental, contribuíndo a súa conservación e mellora. 

8. Practicar actividades expresivas de representación utilizando postura, 

movemento e xesto. 

9. Realizar bailes sinxelos de carácter recreativo e popular. 

10. Coñecer e practicar deportes e xogos alternativos.  
 
OBXECTIVOS PARA 2º ESO 
 

1. Coñecer a relación entre actividade física e saúde, a partires da comprensión 

dos termos condición física saudable e capacidades físicas relacionadas coa 

saúde.  

2. Coñecer o nivel de condición física saudable e identificar as posibilidades que 

ofrece o entorno próximo para practicar actividades físicas saudables.  

3. Coñecer e practicar medios de adestramento para a mellora da condición 

física. 

4. Coñecer e utilizar os fundamentos tácticos individuais ofensivos e defensivos. 

5.  Coñecer e realizar habilidades técnicas específicas dun deporte individual. 

6. Coñecer e adoptar normas de hixiene e seguridade persoal na práctica de 

actividades  físico-deportivas, adaptadas á prevención da COVID-19, 

referidas á utilización de roupa deportiva axeitada e a necesidade do 

quecemento previo á actividade e á volta á calma na fase posterior. 

7. Participar, con independencia do nivel de habilidades alcanzado, nas distintas 

actividades presentadas na aula. 

8. Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo 

impacto ambiental, contribuíndo a súa conservación e mellora. 

9. Practicar actividades expresivas de representación utilizando postura, 

movemento e xesto. 
10. Practicar actividades rítmicas colectivas.  
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OBXECTIVOS PARA 3º ESO 
 

1. Coñecer e adoptar normas de hixiene e seguridade persoal na práctica de 

actividades  físico-deportivas, adaptadas á prevención da COVID-19, 

referidas á utilización de roupa deportiva axeitada e a necesidade do 

quecemento previo á actividade e á volta á calma na fase posterior. 

2. Coñecer as características que definen unha actividade física saudable e os 

efectos da práctica habitual da actividade física na súa saúde. 

3. Practicar de forma habitual actividades físicas para a mellora das condicións 

de saúde e calidade de vida. 

4. Coñecer o nivel de condición física saudable e levar a cabo tarefas para a súa 

mellora. 

5. Coñecer e practicar medios de adestramento para a mellora da resistencia 

aeróbica e a flexibilidade. 

6. Coñecer os criterios que definen unha alimentación saudable e valorar a 

relación entre inxesta e gasto enerxético. 

7. Coñecer e utilizar os fundamentos tácticos individuais e colectivos ofensivos e 

defensivos dos deportes seleccionados.  

8. Valorar as posibilidades que teñen os deportes e xogos alternativos como 

medio de mellora das capacidades coordinativas e físicas, e de ocupación do 

tempo de lecer. 

9. Coñecer e practicar deportes e xogos alternativos. 

10. Valorar as posibilidades que teñen os xogos e deportes alternativos como 

medio de mellora das capacidades coordinativas e físicas, e de ocupación do 

tempo de lecer.  

11. Coñecer e realizar habilidades técnicas específicas dun deporte individual. 

12. Practicar e deseñar coreografías a partir dos recursos expresivos de 
diferentes técnicas de baile. 

OBXECTIVOS PARA 4º ESO 
 

1. Coñecer e adoptar normas de hixiene e seguridade persoal na práctica de 

actividades  físico-deportivas, adaptadas á prevención da COVID-19, 



18 
 

referidas á utilización de roupa deportiva axeitada e a necesidade do 

quecemento previo á actividade e á volta á calma na fase posterior. 

2. Coñecer as características que definen unha actividade física saudable e os 

efectos beneficiosos que esta ten para a saúde individual e colectiva. 

3. Valorar a práctica habitual e sistemática de actividades físicas como medio 

para mellorar as condicións de saúde e a calidade de vida.  

4. Realizar tarefas dirixidas ao incremento das posibilidades de rendemento 

motor, á mellora da condición física para a saúde e ao perfeccionamento das 

funcións de axuste, dominio e control corporal, adoptando unha actitude de 

autoesixencia e superación na súa execución. 

5. Coñecer e consolidar hábitos saudables, técnicas básicas de respiración e 

relaxación como medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións 

producidas na vida cotiá e na práctica físico-deportiva.  

6. Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo 

impacto ambiental, contribuíndo a súa conservación. 

7. Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais e 

colectivas, se a situación sanitaria o permite, aplicando os fundamentos 

regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións de xogo, con progresiva 

autonomía na súa execución.  

8. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e 

de deportividade na participación en actividades, xogos e deportes, 

independentemente das diferenzas de xénero, culturais, sociais e de 

habilidade. 

9. Practicar e deseñar actividades expresivas con ou sen base musical, 

utilizando o corpo como medio de comunicación e expresión creativa.  

10. Adoptar unha actitude crítica ante o tratamento do corpo, a actividade física e 

o deporte no contexto 

 
OBXECTIVOS PARA 1º BACHARELATO 
 

1. Coñecer e adoptar normas de hixiene e seguridade persoal na práctica 

de actividades  físico-deportivas, adaptadas á prevención da COVID-19, 

referidas á utilización de roupa deportiva axeitada e a necesidade do 

quecemento previo á actividade e á volta á calma na fase posterior 
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2. Organizar e participar en actividades físicas como recurso para ocupar o 

tempo libre e de lecer, valorando os aspectos sociais e culturais asociados. 

3. Adquirir un estilo de vida saudable, especialmente no que respecta á práctica 

continua e adaptada de actividade física.  

4. Aprender os procedementos básicos para a planificación de actividade física 

que permitan a xestión autónoma dun proxecto persoal de actividade física para 

a saúde. 

5. Aprender procedementos sinxelos de avaliación que proporcionen información 

que facilite a toma de decisións fundamentais na elaboración dun proxecto 

persoal de actividade física.  

6. Desenvolver as capacidades motoras de xeito diverso e global para favorecer 

a consecución e mantemento dunha boa saúde. 

7. Desenvolver as capacidades motoras para consolidar unha aptitude motora 

que permita a preparación axeitada de probas de acceso aos estudos vinculados 

á educación física ou probas de acceso de carácter profesional.  

8. Coñecer, organizar e practicar xogos motores e actividades deportivas, 

adaptadas aos intereses do alumnado, ás instalacións do centro e aos recursos 

materiais dispoñibles, dando prioridade á toma de decisións e aplicando recursos 

técnicos aprendidos nas etapas anteriores. 

9. Coñecer e practicar actividades físicas no medio natural, favorecendo e 

demostrando actitudes que contribúan á súa conservación.  

10. Adoptar unha actitude crítica fronte a prácticas sociais con efectos negativos 

para a saúde individual e colectiva. 

11. Coñecer e aplicar normas básicas de hixiene postural sobre a base de 

criterios ergonómicos. 

12. Deseñar e practicar composicións con ou sen base musical, como medio de 

expresión e comunicación.  

13. Utilizar de xeito autónomo a actividade física e as técnicas de relaxación para 

a redución de desequilibrios e tensións da vida diaria. 

14. Coñecer os estudos vinculados á educación física. 

15. Superar os estereotipos de xénero na práctica deportiva. 

16. Coñecer os elementos básicos da historia do deporte galego nas súas principais 

modalidades deportiva. 
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5. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

Tal como establece o Decreto 86/2015 de 25 de xuño, a materia de Educación 
Física ten como finalidade principal que o alumnado acade 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 xeito 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, contribúe ao logro 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, 

á de comunicación lingüística e á de 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. 

Na seguinte táboa indicaranse as principais aportacións da E.F. ao logro das 

Competencias Clave do curriculum da ESO. Máis adiante concretaremos a 

aportación por curso. 
 

Principais aportacións da EF ao logro das Competencias Clave  

Competencias Sociais e 
Cívicas 
(CSC) 

- As actividades propias desta materia son un medio eficaz para educar as 
habilidades sociais, facilitar a integración e fomentar o respecto. 

- Contribúen a desenrolar a cooperación, a igualdade e o traballo en equipo, 
aceptando as diferenzas e limitacións das persoas participantes e a asunción por 
parte de cada integrante das súas propias responsabilidades. 

- Son un medio eficaz para desenrolar a autonomía persoal, para valorar a 
diversidade, e para combater o sedentarismo e enfermidades asociadas. 

- A práctica e a organización de actividades deportivas colectivas exise a integración 
nun proxecto común e a aceptación das diferenzas e limitacións dos participantes, 
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seguindo normas democráticas na organización do grupo e asumindo cada 
integrante as súas propias responsabilidades. 

- O cumprimento das normas e regulamentos que rixen as actividades deportivas 
colabora na aceptación dos códigos de conduta propios dunha sociedade e 
permite a resolución de conflitos na práctica de actividades competitivas. 

- Respeto aos materiais, contorno e persoas participantes. 
- Análise con espírito crítico ao conxunto de espectáculos, manifestacións, valores e 

actitudes que xiran ao redor do deporte e a súa actualidade. 
- A educación para a prevención de comportamentos de risco e a promoción da 

actividade física coma base de hábitos saudables é unha prioridade da Educación 
Física. 

Conciencia e expresións 
culturais 
(CCEC) 

- Valoración das manifestacións culturais da motricidade humana, tales coma os 
deportes, os xogos tradicionais, as actividades expresivas ou a danza, e a súa 
consideración coma parte do patrimonio cultural dos pobos. 

- Coas actividades de expresión corporal foméntase a creatividade do alumno. 
- O coñecemento das manifestacións lúdicas, deportivas e de expresión corporal 

propias de outras culturas axuda á adquisición dunha actitude aberta cara a 
diversidade cultural. 

- Adquisición dunha actitude aberta e respetuosa ante o fenómeno deportivo coma 
espectáculo, mediante a análise e a reflexión crítica ante a violencia no deporte. 

- Desenrolo de habilidades perceptivo-motrices 

Comunicación 
Lingüística 

(CCL) 

- Variedade de intercambios comunicativos, dende a comunicación oral aos traballos 
escritos que fai o alumnado, e a través do vocabulario específico da materia. 

- Refórzase a aprendizaxe doutras linguas con vocabulario específico. 
- Transmisión co corpo de efectos, estados anímicos e posturas, sinais que 

configuran a base da linguaxe corporal. 
- A comunicación xestual, a utilización dos ritmos e as danzas, a respiración e, en 

xeral, as técnicas de dominio corporal. 

Competencia 
matemática e 

competencia básica en 
ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT) 

- Empleo de fórmulas para calcular o índice de masa corporal, o umbral aeróbico, o 
test de Ruffier... cálculo de tempo, distancias, pulso, puntuacións, a estruturación 
espacial e espazo-temporal, etc. 

- Elaboración e interpretación de gráficos relacionados co coidado da saúde. 
- Elaboración e/ou interpretación de perfiles topográficos, rutómetros, mapas ou 

planos, etc. Relacionados coas actividades no contorno natural. 

Competencia Dixital 
(CD) 

- Búsqueda, selección, recollida, procesamento e valoración crítica de información 
relacionada coa materia e as actividades propostas. 

- Búsqueda de información e elaboración dos traballos solicitados polo profesor 
aplicando as novas tecnoloxías. 

Competencia para 
aprender a aprender 

(CAA) 

- Ofrécense recursos para a planificación de determinadas actividades físicas a 
partir dun proceso de experimentación. 

- Permite que o alumnado sexa capaz de regular a súa propia aprendizaxe e 
práctica da actividade física no seu tempo de lecer de xeito organizado e 
estruturado. 

- Desenrola habilidades para o traballo en equipo en diferentes actividades 
colectivas deportivas e expresivas. 

- Contribúe a adquirir aprendizaxes técnicos, estratéxicos e tácticos que se poden 
transferir a diferentes actividades deportivas. 

- A través da práctica da actividade física, unha persoa aprende a coñecer cales son 
as súas capacidades, os seus puntos fortes e febles, e a partir diso, pode 
plantexarse obxectivos reais que poida alcanzar co seu propio esforzo e 
perseveranza. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

(CSIEE) 

- O alumnado toma protagonismo en aspectos de organización individual e colectiva 
de actividades físico-deportivas e de expresión, así coma en aspectos de 
planificación de actividades para mellorar a súa condición física. 

- Ofrece ao alumnado situacións nas que debe manifestar autosuperación, 
perseveranza e actitude positiva ante tarefas de certa dificultade técnica ou na 
mellora do propio nivel de condición física. 

- O fomento da autonomía e a iniciativa persoal oriéntase, en Educación Física, 
dende tres campos: 

a) Interacción no aula: clima existente, cooperación e participación do alumnado 
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nas propostas tanto no aula como fora dela. Neste aspecto inclúense 
formulacións de autoxestión ou coxestión das propias sesións ou da 
organización de propostas complementarias. 

b) Metodoloxía seleccionada. Debe ser empregada en función da actividade e 
das características das persoas: propostas creativas, máis activas; máis 
individualizadas desenrolan unha maior capacidade de iniciativa persoal; a 
maior seguridade maior directividade. 

c) Exixencias e retos das tarefas de certa dificultade ou enfrontarse á mellora do 
propio nivel de condición física, implica situacións nas que o alumnado debe 
manifestar autosuperación, perseveranza... 
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6. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Os temas transversais forman parte da educación en valores e é conveniente 

facelos explícitos porque teñen unha incidencia directa sobre a vida cotiá. Estes 

elementos transversais vanse traballar explícita ou implicitamente en todos. A 

achega da nosa área referida aos temas transversais concrétanse nos seguintes 

temas. 

• CL: Comunicación lingüística 

• 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 



24 
 

7. RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE, ELEMENTOS TRANSVERSAIS E COMPETENCIAS CLAVE. 
INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 
1º ESO 

 
As celdas dos estándares de aprendizaxe presentadas en cor VERMELLO corresponden aos estándares que NON poderán 

ser traballados ou que sufrirán modificacións en un escenario A DISTANCIA. 

Educación Física. 1º de ESO 
Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Competen
cias 

Elemento
s 

transvers
ais 

Procede
mentos e 
instrumen

tos 
avaliación 

Criterios 
de 

cualificaci
ón 

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 necesarias para 
esta. 

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

Sabe nomear as 
partes dunha 
sesión 

CSC  
CMCCT 

 
 
ECC 
 
E 
 
EEIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario de 
clase 
(Observa

ción 

 
 
 
 
 
 
 
30% da 
nota 
 
 
(parte 
actitudina
l) 

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

Executa as tres 
fases do 
quecemento 
diariamente de 
forma autónoma. 

CSC 
CAA 

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 

M 
n 

B1.4. Respecto e aceptación das regras 
das actividades, os xogos e os 
deportes practicados. 

B1.2. Recoñecer as 
posibilidades das 
actividades físico deportivas 

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

Amosa respecto 
polos 
compañeiros/advers

CSC PI 
PRPC 
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a 
b 
c 
d 
l 
g 

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. 

e artístico expresivas como 
formas de inclusión social, 
e a participación doutras 
persoas 
independentemente das 
súas características, 
colaborando con elas e 
aceptando as súas 
achegas. 

arios. IEHM diaria) 

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 

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

Acepta e respecta 
as diferenzas de 
rendemento dos 
seus compañeiros 

CSC PI 
PRPC 
IEHM 

M 
a 
c 
d 
g 
l 
ñ 

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

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 actividades físico 
deportivas como formas de 
lecer activo e de utilización 
responsable do contorno 
próximo. 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades 
que ofrece a súa contorna próximo para a 
realización de actividades físico deportivas. 

Realiza actividades 
físicas na súa 
contorna 

CSC EEIE 

EFB1.3.2. Respecta a súa contorna e a valora 
como un lugar común para a realización de 
actividades físico deportivas. 

Respeta o material e 
instalación. 

CSC PRPC 

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. 

Considera o 
sedentarismo como 
algo prexudicial 
para a saúde e 
valora o dinamismo 
e a participación 
como un valor 
importante 

CSC ECC 
EEIE 
 

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 equipamento deportivo. 

B1.4. Controlar as dificultades 
e os riscos durante a súa 
participación en actividades 
físico deportivas e artístico 
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 supor un 
elemento de risco relevante para si 
mesmo/a ou para as demais persoas. 

Identifica como 
factores de risco: 
estruturas das 
instalacións, 
intensidades altas 
dos exercicios, 
grupos numerosos, 
e toma medidas 
para reducir riscos. 

CSC 
CSIEE 

ECC 
E 

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

Coñece os 
protocolos para 
activar os servizos 
de emerxencia 

CSIEE ECC 
E 
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Educación Física. 1º de ESO 

Obxec
tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 
Competen

cias Elemento
s 

transvers
ais 

Procedeme
ntos e 

instrumento
s avaliación 

Criterios 
de 

cualificaci
ón 

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Actividade física e saúde: capacidades físicas básicas e nutrición 
 

M 
f 
b 
g 

B3.1. Condición física. 
Desenvolvemento das capacidades 
físicas básicas incidindo 
principalmente nas relacionadas coa 
saúde. 

B3.2. Introdución aos principios sobre 
unha alimentación 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 
mecanismos básicos de 
control da intensidade da 
actividade 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 
alimentación e 
nutrición. Fai unha 
distribución lóxica 
de comidas ao 
longo do día 

CMCCT CL 
TIC 
EOE 

Proba 
escrita  Incluído 

no 20% 
da parte 
conceptu
al 

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 
procedim
ental) 

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 
condición física e a 
súa vinculación coa 
saúde, e os 
principais sistemas 
orgánicos 
asociados a elas. 

CMCCT CL 
EOE 
 

Proba 
escrita 

 
 
 
 

Incluído 
no 20% 
da parte 
conceptu
al 

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 relaxación. 

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 enfoque 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 
conceptu
al 

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

Alcanza un nivel de 
condición física 
saudable 

 E Tests 
para 

valorar 
as 

capacid
ades 

físicas 

20% da 
nota 

 
(Incluído 
no 50% 
da parte 
procedim
ental) 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos básicos de 
hixene postural na práctica de actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones. 

Realiza os 
exercicios con 
corrección técnica. 
 
 

CAA ECC 
E 



27 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas: deporte individual “HABILIDADES GIMNÁSTICAS CON CORDAS” 
 

A 
b 
g 
m 

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

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

B4.1. 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, respectando as 
regras e as normas establecidas. 

Amosa un nivel 
axeitado nas 
habilidades 
ximnásticas con 
cordas: saltos, 
xiros, recepcións e 
desprazamentos 
con cordas). 

CAA 
CSIEE 

E Probas  
de 

habilidad
es 

ximnástic
as con 
cordas: 
saltos, 

despraza
mentos e 

xiros 

20% da 
nota  

 
(Incluído 
no 50% 
da parte 
procedim
ental) 

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os 
movementos implicados 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, amosando actitudes de 
esforzo e superación, adecuado á súa 
idade. 

 
 

Educación Física. 1º de ESO 
Obxec
tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución Competen
cias Elemento

s 
transvers

ais 

Procedeme
ntos e 

instrumento
s avaliación 

Criterios 
de 

cualificaci
ón 

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 necesarias para 
esta. 

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

Sabe nomear as 
partes dunha 
sesión. 

CSC  
CMCCT  

ECC 
E 
EEIE 

 
 
 
 
 
 
 
Diario de 
clase 
(observa
ción 
diaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% da 

nota 
 
(parte 

actitudi
nal) 

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

Executa as tres 
fases do 
quecemento 
diariamente de 
forma autónoma. 

CSC 
CAA 

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 

M 
n 
a 
b 

B1.4. Respecto e aceptación das regras 
das actividades, os xogos e os 
deportes practicados. 

B1.5. Papeis e estereotipos nas 
actividades físico deportivas e 

B1.2. Recoñecer as 
posibilidades das 
actividades físico deportivas 
e artístico expresivas como 
formas de inclusión social, 

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

Amosa respecto 
polos compañeiros e 
adversarios. 

CSC PI  /  
PRPC 

IEHM 
EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, 

respectando as achegas das demais 
Participa con 
actitude positiva 

CSC PI 
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c 
d 
l 

g 

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. 

e a participación doutras 
persoas 
independentemente das 
súas características, 
colaborando con elas e 
aceptando as súas 
achegas. 

persoas e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos.  

con independencia 
da actividade PRPC 

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

Acepta e respecta 
as diferenzas do 
rendemento dos 
seus compañeiros. 

CSC PI  /  
PRPC 

IEHM 

M 
a 
c 
d 
g 
l 

ñ 

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

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 actividades físico 
deportivas como formas de 
lecer activo 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 físico deportivas. 

Realiza actividades 
físicas na súa 
contorna. 

CSC EEIE 

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

Respecta o material 
e instalación. CSC PRPC 

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. 

Considera o 
sedentarismo como 
algo prexudicial 
para a saúde e 
valora o dinamismo 
e a participación 
como un valor 
importante 

CSC ECC 
EEIE 

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 equipamento deportivo. 

B1.4. Controlar as dificultades 
e os riscos durante a súa 
participación en actividades 
físico deportivas e artístico 
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 supor un 
elemento de risco relevante para si 
mesmo/a ou para as demais persoas. 

Identifica como 
factores de risco: 
estruturas das 
instalacións, 
intensidades altas 
dos exercicios, 
grupos numerosos, 
e toma medidas 
para reducir riscos. 

CSC 
CSIEE 

ECC 
E 

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

Coñece os 
protocolos para 
activar os servizos 
de emerxencia 

CSIEE ECC 
E 

H 
i 

g 
e 
b 
m 
ño 

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

 

 
 

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

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

      de información salientable. 

Realiza e expón un 
traballo escrito dun 
deporte individual. 

CD 
CCL 

EOE 
TIC 
CL 

Traballo 
escrito 
sobre un 
deporte 
individual 
(1X0) 

 
20% da 

nota 

 
(parte 

concep
tual 

 
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 
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UNIDADE DIDÁCTICA 2: Actividades físicas artístico expresivas: INICIACIÓN AO AEROBIC 

 

N 
m 
b 
g 
l 

d 
ñ 

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

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. Utiliza o seu corpo 

como elemento 
expresivo 

CCEC E 
EEIE 

Represen
tación 
dunha 
coreografí
a de 
aerobic 

20% da 
nota 

 
(incluído 
no 50% 
da parte 
procedim
ental) 

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un 
ritmo. 

Realiza 
coordinadamente  
secuencias de 
pasos de aerobic. 

CCEC PI 
E 

EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e 
danzas. Amosa desinhibición 

nas actividades de 
expresión 

CCEC PI 
E 

Diario de 
clase 

 
Incluído 
no 30% 
da parte 
actitudin
al 

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

A 
b 
g 
m 

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

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

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

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

Amosa un bo nivel 
de 
desenvolvemento 
das HMB asociadas 
ás habilidades 
específicas: traballo 
con balóns e 
distintos 
implementos. 

CAA 
CSIEE 

E Probas 
baseadas 
nas HM 
específica
s con 
raquetas 

30% da 
nota 

 
(Incluído 
no 50% 
da parte 
procedim
ental) 
 

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os 
movementos implicados 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, amosando actitudes de 
esforzo e superación, adecuado á súa 
idade. 

CAA 
CSIEE 

E 
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Educación Física. 1º de ESO 

Obxec
tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución Competen
cias Elemento

s 
transvers

ais 

Procedeme
ntos e 

instrumento
s avaliación 

Criterios 
de 

cualificaci
ón 

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 necesarias para 
esta. 

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

.Sabe nomear as 
partes dunha 
sesión. 

CSC 
CMCCT 

 
E 

ECC 
EEIE 

 
 
 
 
 

Diario de 
clase 

 
(Observa

ción 
diaria) 

 
 
 
 
 
 

30% da 
nota 
 

(parte 
actitudi

nal) 

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

Executa as tres 
fases do 
quecemento 
diariamente de 
forma autónoma. 

CSC 
CAA 

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 

m 
n 
a 
b 
c 
d 
l 

g 

B1.4. Respecto e aceptación das regras 
das actividades, 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 inclusión social, 
e a participación doutras 
persoas 
independentemente das 
súas características, 
colaborando con elas e 
aceptando as súas 
achegas. 

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

Amosa respecto 
polos compañeiros e 
adversarios. 

CSC 
PI 

PRPC 
IEHM 

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 

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

Acepta e respecta 
as diferenzas do 
rendemento dos 

seus compañeiros. 
CSC PI 

PRPC 

m 
a 
c 
d 
g 
l 

ñ 

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

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 

B1.3. Recoñecer as 
posibilidades que ofrecen 
as actividades físico 
deportivas como formas de 
lecer activo 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 físico deportivas. 

Realiza actividades 
físicas na súa 

contorna. CSC EEIE 

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

Respecta o material 
e instalacións. CSC PRPC 

 
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 

Considera o 
sedentarismo como 
algo prexudicial 
para a saúde e 

CSC ECC 
EEIE 
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saúde. contexto social actual. valora o dinamismo 
e a participación 
como un valor 
importante 

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 equipamento deportivo. 

B1.4. Controlar as dificultades 
e os riscos durante a súa 
participación en actividades 
físico deportivas e artístico 
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 supor un 
elemento de risco relevante para si 
mesmo/a ou para as demais persoas. 

Identifica como 
factores de risco: 
estruturas das 
instalacións, 
intensidades altas 
dos exercicios, 
grupos numerosos, 
e toma medidas 
para reducir riscos. 

CSC 
CSIEE 

ECC 
E 

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

Coñece os 
protocolos para 
activar os servizos 
de emerxencia. 

CSIEE ECC 
E 

h 
i 
g 
e 
b 
m 
ñ 
o 

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

 
 
 
 

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

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

Fai unha correcta 
selección da 
información 
incluíndo aspectos 
relevantes. 

CD 
CCL 

EOE 
TIC 
CL Recolle 3 

xogos 
populares

, e os 
desenvolv

e na 
clase 

20% da 
nota 

(incluído 
na parte 
conceptu

al) 
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 

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Os xogos e as actividades deportivas: DEPORTES COLECTIVOS (INICIACIÓN AO FLOORBALL) 
 

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. 

CAA 
CSIEE 

 
EOE 

E Proba 
práctica 
sobre o 
floorball: 
Circuíto 

de 
floorball, 
xogo 7x7 

de 
floorball. 

20% da 
nota 
 

(incluído 
no 50% 
da parte 
procedim

ental) 

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 do 
regulamento do 
Floorball.  

CAA 
CSIEE 

CL 
EOE 

E 
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. 

Amosa unha 
competencia básica 
en situacións de 
colaboración 
oposición no 
Floorball 

CAA 
CSIEE 

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

 B4.3. Adquisición de técnicas de 
progresión e orientación 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 e 
un compás. 

CAA 
CSIEE 

CL 
E 

Proba 
práctica 
de 
orientació
n con 
mapa e 
compás 
OU 
TEÓRICA 

10% da 
nota 

 
(incluído 
no 50% 
da parte 
procedim
ental) 

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

m 
f 
b 
g 

B3.1. Condición física. 
Desenvolvemento das capacidades 
físicas básicas incidindo 
principalmente nas relacionadas coa 
saúde. 

B3.2. Introdución aos principios sobre 
unha alimentación 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 
mecanismos básicos de 
control da intensidade da 
actividade 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 
alimentación 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 
condición física e a 
súa vinculación ca 
saúde, e os 
principais sistemas 
orgánicos 
asociados a elas. 

CMCCT 
CL 

EOE 
 

  

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 relaxación. 

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 enfoque 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 
seu nivel de 
condición física 

CAA TIC 
E 

Tests 
para 
valorar as 
capacida
des 
físicas 

20% da 
nota 

 
(Incluído 
no 50% 
da parte 
procedim
ental) 
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2º ESO 
 
As celdas dos estándares de aprendizaxe presentadas en cor VERMELLO corresponden aos estándares que NON poderán 

ser traballados ou que sufrirán modificacións en un escenario A DISTANCIA. 

Educación Física. 2º de ESO 
Obxectivo 

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 
Competencias Elementos 

transversais 
Procedementos e 

instrumentos avaliación 
Criterios de cualificación 

              % nota 

       BLOQUE I :CONTIDOS COMÚNS: 1ª,2ª,3ªavaliación 

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 

EEI
E E 
EO
E 

-Diario de clase 

 

-Exame 
teórico/traballo 

30% en cada 
avaliación 

 

20% 
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/adversarios 

CSC ECC 

PRP
C 
IEH
M E 

Diario de clase 30% 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 

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

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

Realiza actividades 
físicas na contorna 

CSC ECC Diario de clase 30% en cada 
avaliación 
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a
 
c
 
d
 
g
 
l 
ñ 

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. 

responsable do contorno. deportivas axeitadas a súa idade. PRPC  

 Exame 
teórico/traballo 

 

  20% 
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 

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 

30% en cada 
avaliación 

 

20% 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 
o 

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 
EO
E 

 

Diario de clase 

 

 

Exame teórico/traballo 

 

30% en cada 
avaliación 

 

 

20% 

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

Explica algún dos 
traballos realizados 

CAA 

CCL 

                                                                                                             BLOQUE 2 :ACTIVIDADES FÍSICO-ARTÍSTICO-EXPRESIVAS (3ª avaliación) 

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    

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 CA 

E 
IEH
M 

Exame práctico de 
danzas 

Exame teórico/traballo 

Diario de clase 

20% 

20% 

30% 
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 
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EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito individual 
como medio de comunicación espontánea. 

Sabe retomar unha 
coreografía no caso de 
se perder 

CCEC Exame práctico 
de malabares 

20% 

                                                                                                            Bloque 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (Avaliación 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 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. 

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 

30% en cada trimestre 

 

20% 

 

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 básicas 

CMCCT 

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 EC
C E 

Diario de clase 

 

 

 

Exame 
práctico de CF 

30% 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 cualidades 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 
CSIE
E 

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

Realiza as actividades 
propostas en clase todos 
os días 

CAA 
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efecto desta práctica coa mellora da calidade de 
vida. 

                                                                                                        BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  (Avaliación  1ª,2ª,3ª) 

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 

  

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 

 Diario de clase 

Exame de:  

-Bádminton 

-ioga  

-voleibol  

-Malabares 

-Orientación e 
sendeirismo 

30% en cada trimestre 

20% 

 

 

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 bádminton, 
ioga, voleibol  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 
deporte explicados en 
situación real de xogo 

CAA 

CSIEE 

E 

ECC 

-Diario de clase 30% 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 aplicabilidade a situacións 
similares. 

Valora positivamente as 
aportacións dos 
compañeiros 

CAA 

CSIEE 
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3º ESO 
 
As celdas dos estándares de aprendizaxe presentadas en cor VERMELLO corresponden aos estándares que NON poderán 

ser traballados ou que sufrirán modificacións en un escenario A DISTANCIA. 

 
Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivo  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Competencias Elementos 
transversais 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Criterios de cualificación 

              % nota 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EF ( Avaliación 1ª,2ª,3) 

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 década 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 

 

-P: Observación 
sistemática. 
-I: Diario de clase.  
Rúbrica. 
Proba práctica  

 

10 %( parte 
procedimental 1º 

trimestre) 
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  

 

 
 
 
 
-P: Observación 
sistemática. 
Autoavaliación. 
-I: Diario de 
clase.Lista de control  
 

 

 

 

 

 

 

 

30% (parte actitudinal 
1º,2º, 3º trimestre) 

 

 

 
 

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 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 

P
I 
E 

EEIE 

 

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 seu 
equipo. 

CSC 

m B1.6. Posibilidades do contorno próximo 
como lugar de práctica de actividades 

B1.3. Recoñecer as posibilidades 
que ofrecen as actividades físico-
deportivas como formas de lecer 

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

Coñece o terreo onde se 
desenrolan os 

CSC PRPC 
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a
 
c
 
d
 
g
 
l 
ñ 

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. 

activo e de utilización responsable 
do contorno. 

deportivas. xogos/actividades TI
C 
C
A 
CL 

 

 

 

 

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 

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

Coñece técnicas de 1º 
auxilios 

CSIEE 
-P: Observación 
sistemática. Probas 
especificas 

-I: Proba teórica 

Incluído no 20% na 
parte conceptual 3º 

trimestre) 

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   
P: Observación 
sistemática.Autoavalia
ción. 
-I: Diario de clase. 
Lista de control  

 

 

30% (parte actitudinal 
1º,2º, 3º trimestre) 

h 

i 
g 
e 
b 
m 

ñ 
o 

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 
EO
E 
CL 

 

 

P: Observación 
sistemática.Probas 
específicas 
-I: 
Elaboración/exposició
n traballos 
monográficos. 
Rúbrica. 
 

 

  Incluído no 20% 
parte conceptual 

-Deportes alternativos 
(2º trimestre) 

-Xogos e deportes 
tradicionais (3º 
trimestre) 

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 

BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICAS-ARTÍSTICO-EXPRESIVAS ( Avaliación 3ª) 

n 
m  

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

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. 

Executa técnicas 
corporais de xeito 
creativo combinando 
tempo, espazo e 
intensidade. 

CCEC E  

 
P:.Probas específicas 
-I: - Proba práctica 
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b  

g  

l  

d 

 ñ 

 

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. 

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

Pon en practica unha 
secuencia de 
movementos corporais 
axustados a un ritmo 
prefixado 

CCEC grupal (percusión 
corporal) 
Rúbrica e producións 
audiovisuais 
 

 

 

 

20% (parte 
procedimental  3º 

trimestre) 

 

   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. 

Coopera cos 
compañeiros para 
executar unha 
coreografía 

CCEC   
 

 
 

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

Improvisa pasos e 
coreografías a partir das 
experiencia motrices das 
clases 

CCEC 

 
                           BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. (Avaliación1ª,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 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. 

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. 

O alumnado analiza a 
implicación das 
capacidades físicas e 
coordinativas nas 
producións motrices. 

CMCCT CL 
EO
E E 

  
 
 
 
P: Probas específicas 
-I: Probas teóricas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Incluído no 20% na 
parte conceptual 1º 
trimestre 
 

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. 
Coñece as funcións 
dos principais 
nutrientes 

CMCCT  
 
 
Incluído no 20% na 
parte conceptual 2º 
trimestre 

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 3 
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. 

Relaciona o control da 
intensidade do esforzo 
coa frecuencia cardíaca 
e á percepción 
subxectiva do esforzo. 

CMCCT  

  
P: Probas específicas 
-I:  Diario de clase, 

- do – Incluído na parte 
procedimental 1º 
trimestre 20% 
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EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para 
autoavaliar os factores da condición física. 

 
 

Identifica e aplica de 
xeito guiado os 
procedementos para 
autoavaliar a condición 
física. 

 

CMCCT Proba práctica (test 
CF) 

 

 

Inc – Incluído na parte 
procedimental 3º 
trimestre 10% 

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 
g
 
f 
b 

B3.8. Métodos básicos de adestramento 
para a mellora das capacidades físicas 
básicas relacionadas coa saúde. 
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. 

B3.2. Desenvolver as capacidades 
físicas 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. 

Participa activamente na 
mellora das capacidades 
físicas. 
 
 
 
 
Coñece as técnicas 
básicas de relaxación 

CAA E 
EOE 

 
P: Observación 
Sistemática, 
Autoavaliación. 
I: Diario de clase 
Rúbrica. 

 
incluída no 20% da parte 
1º,2º,3º trimestre  
 
 

P: probas específicas 
I:Proba practica  

10% (incluída na parte 
procedimental 2º 
trimestre 

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  
P: probas específicas 
I: Proba practica: test 
CF 

20% (incluída na parte 
procedimental 2º 
trimestre 
10% (incluída na parte 
procedimental 2º 
trimestre 
 

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 

P: Observación 
Sistemática, 
Autoavaliación. 
I: Diario de clase, 
Rúbrica 

incluída na parte 
actitudinal1º, 2º, 3º 
trimestre (30%) 

 

 
 

 
 

 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. 

 

Relaciona a importancia 
da práctica habitual de 
actividade física coa 
mellora da calidade de 
vida. 

 

CAA 

 
 

 - 
 

P: Probas específicas. 
I: Proba teórica. 
 

 
 
Incluído no 20% na 
parte conceptual 2º 
trimestre 
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BLOQUE 4: OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS. (Avaliación: 1ª,2ª,3ª) 

 
a 

b 
g 
m 

B4.1. Execución e avaliación de 
habilidades 
motrices de xeito combinado 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 
ámbitos. 

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 dos deportes 
de raqueta 
Executa con corrección 
as habilidades 
específicas do voleibol. 
Executa con corrección 
as habilidades 
específicas do floorball  
Coñece as regras 
básicas do deporte 
practicado 

CAA 
CSIEE 

E 
EOE 

 
 
P: Coavaliación, 
autoavaliación e 
probas específicas 

 
I:Diario de clase, 
rúbricas e probas 
prácticas 
 
- deportes raqueta.  

 
 

- voleibol. 
 
 

- floorbal.  
 
 

 

 
 
 
 

- incluída en 30% 
parte actitudinal  

 
 
 
 
 

 
 
-20% (parte 
procedimental 1º 
trimestre) 
-25% (parte 
procedimental 2º 
trimestre) 
-15% (parte 
procedimental 2º 
trimestre) 

 

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

Valora a execución 
propia e dos 
compañeiros/as con 
respecto ao modelo 
técnico formulado. 

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 acción técnicas respecto ao seu nivel de partida, 
amosando actitudes de esforzo, autoexixencia e 
superación. 

Amosa actitudes de 
esforzo e superación 
coas que mellora o seu 
nivel de execución. 

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. 

Pon en práctica técnicas 
básicas de orientación en 
contornos non estables 

CAA 
CSIEE 

P: Observación 
sistemática.Probas 
específicas 
I: Proba práctica 
orientación e 
sendeirismo 

Incda20% parte 
procedimental 3º 

trimestre 

a 
b 
d 
g 
m 

B4.4. Execución de habilidades motrices 
técnico- 

tácticas 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, 

utilizando as estratexias máis 
axeitadas en función dos 

estímulos 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 propostas. 

Usa algúns fundamentos 
técnicos e tácticos para 
resolver exitosamente as 
actividades de 
colaboración-oposición. 

CAA 
CSIEE 

E 
EOE 

 
 
 

P: Observación 
sistemática 
I: Probas prácticas, 
rúbrica, diario de 
clase 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Incluído no porcentaxe 
correspondente a cada 

deporte practicado 
(50%parte 

procedimental 1º,2º,3º 
trimestre) 

 
 
 
 

 

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. 

Pon en práctica algún 
aspecto de organización 
de ataque e defensa nas 
actividades físico-
deportivas practicadas. 

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 

P: Coavaliación, 
autoavaliación e  
I:  Diario de clase 
Rúbrica. 

incluída en el 30% 
parte actitudinal  
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4º ESO 
 
As celdas dos estándares de aprendizaxe presentadas en color VERMELLO corresponden aos estándares que NON poderán 

ser traballados ou que sufrirán modificacións en un escenario A DISTANCIA. 

Educación Física. 4º de ESO 
Obxectivo  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 
Competencias Elementos 

transversais 
Procedementos e 

Instrumentos  
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

% da nota 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EF ( Avaliación 1ª,2ª,3) 

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. 

Coñece a 
intensidade dos 
esforzos a realizar 
en cada parte da 
sesión. 

CSC EO
E 
TIC 

 

 

-P: Observación 
sistemática. 
-I: Diario de clase.  
Rúbrica. 
Proba práctica 

 

 

 

10 %( parte 
procedimental 1º 

trimestre) 

 

 

 

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. 

Prepara e realiza de 
forma autónoma 
exercicios de 
quecemento e volta a 
calma 

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 
mobilidade  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, previndo 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. 

Asume a súa 
responsabilidade no 
grupo de traballo e 
respecta as estratexias 
cooperativas propostas 
polo profesorado. 

CSC E 

EEIE 

 

 
-P: Observación 
sistemática. 
Autoavaliación e 
coavaliación 
-I: Diario de clase.  
Rúbrica. 
 

 

 

  

 

30 % (parte 
actitudinal 1º,2º,3º 
trimestre) 

 

 

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. 

Traballa de forma 
coordinada co resto das 
persoas implicadas 

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 
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a 

b 
c 
d 
e 
g 
m
 
ñ 

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 
PRP
C PI 

 

 

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 
independentemente do 
tipo de actividade 

CSC 

CCEC 

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 

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 previndo 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 

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

Coñece os principios 
dos primeiros auxilios 

CSIEE 
 

  
P: Probas específicas 
I:.Proba escrita 

 

 

 

 

Incluído no 20% da 
parte conceptual 3º 
trimestre) 

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. 

Debate de forma 
razoada o seu punto de 
vista e fundamenta as 
súas achegas. 

CSC PVX 

PRPC 

 

 

P: Autoavaliación e 
coavaliación. 
Observación. 
I: Rúbrica. Diario de 
clase 

 

 

 Incluída no 30% 
da parte actitudinal 
1º,2º,3º trimestre) 

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 

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 

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 

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 

TI
C 
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g  

h  

i  

m  

ñ 

 o 

relacionas coa saúde. resultados e as conclusións no soporte 
máis adecuado. 

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

Emprega a internet para 
a busqueda de 
información. 

CD 

CCL 

 

CA P:Probas específicas 

I:elaboración/exposici
ón traballos 
monográficos 

Incluído no 20% da 
parte conceptual 

-Deportes 
alternativos (2º 

trimestre) 

-Xogos e deportes 
tradicionais (3º 

trimestre 

 

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

 
 

Presenta o traballo no 
formato requirido. 

CD 
CCL    

 
BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICO-ARTÍSTICO-EXPRESIVAS  (3ª avaliación) 

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. 

Elabora composicións 
de carácter artístico- 
expresivo 

CCEC IEHM 
PPC 

 
 
P: Probas 
específicas 
I: proba práctico: 
Produción motriz 
grupal (Skipping 
rope) 

    
 
 
 

20% (incluída na 
parte 

procedimental 3º 
trimestre) 

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 sincronizándoo 
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 SAÚDE   (1ª, 2º, 3ª Avaliación) 

 
 

b 
f 
g 
h 
m 

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.  
B3.4. Alimentación: repercusión na 

saúde e na actividade física. 

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 relaciónaas 
coas saúde. 

CMCCT E 
EOE 

 
 
-P: Probas 
específicas 
I: Exame teórico 

 
 
-Incluído no 20% 
na parte 
conceptual 2º 
trimestre 

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 

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 hábitos que 
teñen relación negativa 
coa saúde 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 
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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 

-P: Observación 
sistemática, probas 
específicas 
 
I:Diario de clase 
- Exame teórico 
 
 
 
 
-Proba practica Ioga 
 Rúbrica 
 
 
 
-Proba práctica C.F. 
 

--Incluído no 20% 
na parte 
conceptual 1º 
trimestre 
 
10% (Incluído na 
parte 
procedimental 2º 
trimestre) 
 
20% (Incluído na 
parte 
procedimental 1º 
trimestre) 
 
10% (Incluído na 
parte 
procedimental 1º 
trimestre) 

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. 

Coñece os 
procedementos para 
mellorar a condición 
física de forma 
saudable. 

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 (1ª, 2ª, 3ª avaliación) 

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 
diferentes deportes 

-Realiza os xestos 
técnicos dos deportes 
de raqueta 
(tenis/bádminton) 

-Realiza os xestos 
técnicos básicos do 
voleibol 

- Realiza os 
movementos básicos 
dos malabares 

CAA 

CSIEE 

E 

PRPC 

 
 
 

P: probas específicas 
 

I: Probas prácticas, 
escalas, diario de 
clase, rúbricas 

 
 -Proba práctico 
deportes raqueta.  

 
 

-Proba práctico 
voleibol.  

 
-Proba práctico 
malabares.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-20% (parte 
procedimental 1º 

trimestre) 
 

-20% (parte 
procedimental 2º 

trimestre) 
 

-20% (parte 
procedimental 2º 

trimestre) 
 EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades 

específicas aos condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, e as persoas 
adversarias, nas situacións colectivas. 

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

CAA 

CSIEE 

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

Adapta os seus 
movementos adoptando 
medidas de seguridade 
e prevención de 
accidentes. 

CAA 

CSIEE 
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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 estratexias 
de oposición segundo a 
situación do rival 

CAA 

CSIEE 

EOE 

E 

P: probas específicas 
 

I: Probas prácticas, 
escalas, diario de 
clase, rúbricas 
 

-Proba práctica 
deportes raqueta.  

 
 

- Proba práctica 
voleibol. 

 
 

- Traballo 
monográfico Xogos 
tradicionais 

 

 
 
 
 
 

-20% (parte 
procedimental 1º 

trimestre) 
 

-20% (parte 
procedimental 2º 

trimestre) 
 

-10% (incluído na 
parte conceptual 3º 

trimestre) 

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. 

Actúa aplicando o 
fundamento adecuado 
en función de 
compañeiros e 
adversarios nas 
actividades de 
colaboración-oposición. 

CAA 

CSIEE 

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

Esfórzase na situación 
de xogo competitivo 
buscando solucións 
variadas en función das 
súas posibilidades de 
éxito. 

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 cada participante e 
os factores presentes no contorno. 

Coñece o regulamento e 
a técnica dos deportes 
practicados 

CAA 

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 
CMCC
T 

E 
EO
E 

P: probas específicas 
 

I: Proba práctica 
escala, diario de 
clase, rúbrica 
 
-Proba practica 
actividades na 
natureza (carreira de 
orientación e 
sendeirismo) 

 

 

-15% (incluídos na 
parte 
procedimental 3º 
trimestre) 

 

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 
CMCC
T 

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

Amosa respeto polo 
medio natural. 

CSC 
CMCC
T 
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1º BACH 
 
As celdas dos estándares de aprendizaxe presentadas en color VERMELLO corresponden aos estándares que NON poderán 

ser traballados ou que sufrirán modificacións en un escenario A DISTANCIA. 
 

Educación Física. 1º Bach 

Obxectivo  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Competenci
as 

Elementos 
transversais 

Procedementos e 
Instrumentos 

avaliación 

Criterios de 
cualificación 

% nota 

   BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN EF 
(Avaliación 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, organiza e participa en 
actividades físicas identificando 
aspectos organizativos e 
materiais necesarios. 

CSC PRP
C 
ECC 
IEH
M E 

 

 

 

 

-P: Observación 
sistemática. 
-I: Diario de clase.  
Rúbrica. 
 

 

 

 

 

25% (parte 
actitudinal 1º,2º,3º 
trimestre) 

 

 

 

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 as prácticas de 
actividade física e os fenómenos 
socioculturais relacionados coa 
corporeidade que teñen efectos 
negativos para a súa saúde 

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. 

Evita prácticas de risco para si 
e/ou para os demais, afianzando 
hábitos de seguridade adquiridos 
e incluíndo outros novos en 
función do contido a desenvolver. 

CSIEE PRPC 

EC
C 
IEH
M EFB1.2.2. Usa os materiais e os equipamentos 

atendendo ás súas especificacións técnicas. 
Coida os materiais e os 
equipamentos facendo bo uso 
deles, trae calzado apropiado e 
útiles de aseo. 

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 

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

B1.3. Amosar un comportamento persoal e 
social responsable respectándose a si 
mesmo/a, ás outras persoas e o contorno, 

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

Respecta as rutinas da clase. 
Asume as normas de 
funcionamento no traballo de 

CSC PRPC 
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b 
c 
h 
m
 
ñ 
o 

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. 

no marco da actividade física. grupo e a súa parte de traballo 
individual. 

EC
C 
IEH
M 
PVX 

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

Respecta as diferenzas das 
persoas e facilita a integración de 
todos animando á participar na 
actividade proposta. 

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 

EO
E 
CL 
CA 

P:Probas 
específicas 

I:elaboración/exposi
ción traballos 
monográfico 

-Plan de traballo 
individual/Deportes 
alternativos) 

-Comentarios 
críticos de 
textos  

  

 

 

15% (Incluído 
no 25% parte 
conceptual 1º 
e 3ºtrimestre)  

 
10% (Incluído 
no 25% parte 
conceptual 2º 
trimestre e 3º 
trimestre) 

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/vídeos) nos 
traballos. 

CD 

CCL 

BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICAS-ARTÍSTICO-EXPRESIVAS (3ª avaliación) 

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. 

Realiza prácticas das 
coreografías. 

 

CCEC IEHM 

PVX 

 

P: Probas 
específicas 
I: proba 
práctica: 
Coreografía 
grupal 

 

 

 20% (incluída na 
parte procedimental 
3º trimestre) 

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 

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

Realiza os movementos 
coordinados de xeito rítmico, 
estético e expresivo. 

CCEC 

BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (1ª, 3ª avaliación) 

 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 posteriores estudos ou 

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 

 

P: observación 
sistemática 

Incluído no 25% da 
parte actitudinal 
1º,2º,3º trimestre  
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B3.2. Hixiene postural na actividade 
física e en distintos campos profesionais. 

B3.3. Alimentación e actividade física 

ocupacións.    
 

I: Diario de clase 

 
 

 
b 
d 
l 
m
 
ñ 

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

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

 

Identifica e aplica os 
fundamentos de hixiene postural 
na práctica dos exercicios mais 
habituais como medio de 
prevención de lesión. 

CMCCT  P: observación 
sistemática 

I: Diario de clase 

 
 

 
Incluído no 25% da 
parte actitudinal 
1º,2º,3º trimestre 

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 -P: Observación 
sistemática. 
-I: Diario de clase.  
Rúbrica. Proba 
practica 
 

 
10% (incluída na 
parte procedimental 
1º trimestre) 

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 un nivel de C. F. dentro 
das marxes saudables tras poñer 
en práctica o plan de 
adestramento persoal. 

CMCCT P: Observación 
sistemática, 
probas 
específicas 
 
-Proba práctica: 
Test CF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Proba 
escrita  
 
 
 
 
 
-Traballo 
adestrament
o persoal 
 
 
 
-Diario de 
clase 

 
 
 
 
 
20% (incluído n0 
50% da parte 
procedimental 1ª 
trim) 
10% (incluído no 50 
% da parte 
procedimental 3ª 
trim) 
 
 
10% (incluída no 
20% da parte 
conceptual 1º 
trimestre) 
 
 

 
15% (incluída no 
20% da parte 
conceptual 1º 
trimestre) 

 
incluída no 25%da 
parte 
actitudinal1º,2º,3º 
trimestre) 

 

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. 

Deseña e realiza prácticas de 
actividades físicas saudables 
en función das súas 
características e dos seus 
intereses persoais. 

CMCCT E 
EO
E 
CL 

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 probas para a valoración 
da propia condición física e utiliza 
o resultado para panificar o seu 
adestramento. 

CMCCT 

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

Explícita no seu traballo o 
obxectivo 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. 

Identifica as variables de 
frecuencia, volume e 
intensidade no seu 
adestramento e fai 
modificacións a raíz da súa 
posta en práctica. 

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. 

Reorienta os seus obxectivos na 
metade do plan de adestramento 
se o considera necesario. 

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 
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                                                                                                                                         BLOQUE 4:  OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Avaliación 1ª,2ª,3ª 

 
b 
d 
m
 
ñ 
p 

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 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 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  
correctamente. 

CAA 
CSIEE 

E 
EO
E 
CA 

P: Observación 
sistemática, 
probas 
específicas 
I: Probas prácticas 
 
- deportes  
Raqueta. 
Rúbrica 
 
 
- activ de 
orientación 
 
 
- Pilates 
 
 
 
 
-Traballo deportes 
alternativos 
 

 
 
 
 
 
 
 
20% (incluído na 
parte proced 1º 
trimestre) 
 
 
20% (incluído na 
parte proced 3º 
trimestre) 
 
10% (incluído na 
parte proced 2º 
trimestre) 
 
 
15% (incluído na 
parte conceptual 3º 
trimestre) 
 
 

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 
CSIE 
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. 

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

CAA 
CSIEE 

IEHM 
PRP
C E 

P: Observación 
sistemática, 
probas 
específicas 
I:  
 
-Proba práctica 
deportes 
adversario: 
Voleibol 
Balonmán. Rúbrica 
 
-Proba teórica 

 
 
 
 
 
 
-40% (incluída na 
parte procedimental 
2º trimestre. 
20%cada un) 
 
15% (incluída na 
parte conceptual 2º 
trimestre) 
 

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 e  
Balonmán. 

CAA 
CSIE 
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 e  
Balonmán 
 

CAA 
CSIE 
CSC 

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

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

CAA 
CSIEE 

  
P: Observación 
sistemática, 
I- Diario de clase 

  
incluída no 25% da 
parte actitudinal 
2ª,3ªtrimestre 

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 
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PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAÚDABLE 
 

Promoción de Estilos de Vida Saudable – 1º ESO 

Obxectiv
os 

Contido Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe   Grao mínimo de consecución Competenc Elemento
s 
transversai
s 

Instrumentos e 
procedement
os avaliación 

Criterios de    
cualificación % 

nota 

ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (1º avaliación) 

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 
EO
E 

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 
EO
E 

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 
indicadores fisiolóxicos 
asociados coa saúde. (IMC, 
postura,FC, tensión arterial..) 

CMCCT 
CAA 

CL 
EO
E 

Traballo escrito 
individual 

20% da nota 

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

Fai o seguimento da súa 
actividade física durante unha 
semana cubrindo unha ficha e 
saca conclusións. 

CMCCT CL 
EO
E 
TIC 
CA 

   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 

CMCC
T CAA 
CSC 
CD 

CL 
TIC 
EO
E 
CA 

Traballo escrito 
individual 

 

20% da nota 
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B1.3.2. Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu 
contorno para a realización de actividade física saudable. 

CD 
CA
A 

TIC 

 
   

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

 
CSC TI

C 
CL 
E 

Traballo grupal 
empregando as 
tics 

 20% da nota 

ALIMENTACIÓN E SAÚDE (2ª avaliación) 

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 
EO
E 

 

 

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: proteínas, 
HC, graxas, vitaminas e sales 
minerais. 

CMCCT 
CAA 

CL 
EO
E 
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 
EO
E 
TIC 
CA 

Traballo no que 
queden 
reflectidas todas 
as fases deste 
seguimento 
incluíndo 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 
EO
E 
TIC 
CA 

 

40% da nota 
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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 
EO
E 
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. 

CMC 

CT 
CD 
CAA 

CL 
EO
E 
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 
EO
E 
CA 

APLICACIÓN DOS CONTIDOS A VIDA REAL (3ª avaliación) 

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, incluíndo unha 
fase de difusión e outra de 
análise dos resultados. 

CD 

CAA 

CL 
EO
E 
TIC 
CA 

Seguimento da 
campaña de 
promoción da 
actividade física 

40% da nota 

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

 CD 
CAA 

CL 
TIC 
EO
E 
CA 

  

   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 
CSIE
E 

E 
EO
E 
CA 
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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. 

B2.4. 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 

B2.4.1. 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, incluíndo 
porcentaxe de nutrientes, 
etiquetado, produtos a evitar. 

CMC
CT 
CAA 

CL 
EO
EE 

Listado de 
recomendaci
óns para a 
compra 
semanal. 

40% da nota 

  

 

 B2.4.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a 
etiquetaxe nutricional dos produtos alimenticios, 
identificando os valores recomendados para a 
súa saúde. 

 CAA 

 

CL 
TIC 
EO
E 
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8. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 
Segundo a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario 

escorar para o curso 2020/2021 en Galicia e tendo en conta que na materia de 

Educación Física hai 2 sesións semanais de 50 minutos de duración a 

previsión de horas de clase para este curso queda como segue: 
 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 

1ª avaliación 20 20 21 21 20 

2ª avaliación 19 21 19 20 19 

3ª avaliación 20 20 21 20 20 

 

Dada a situación actual da covid19 vémonos na obriga de deixar a 

temporalización mais aberta e menos lineal que outros anos xa que debemos 

ter en conta os distintos escenarios que poden xurdir por mor da pandemia: O 

traballo de forma presencial, semipresencial ou a distancia fará que 

modifiquemos a temporalización duns estándares ou outros. 

 

Posto que debemos reflexar nesta programación os contidos que non se 

puideron levar a cabo o ano pasado e os que debemos reforzar, traballaremos 

da seguinte maneira: 

- Comezaremos cos estándares do bloque de condición física e saúde en 

todos os cursos para poder compensar o deterioro da forma física e o 

aumento do sobrepeso detectado no alumnado tras a avaliación inicial. 

- Xa que este ano se traballará moito de forma individual, aproveitaremos 

para gañar no traballo de forma autónoma que lle servirá para poder 

realizar unha práctica individual na casa no caso de ter que recorrer a 

ensinanza semipresencial ou a distancia. 

- Os estándares do bloque común de contidos que corresponden aos 

categorizados na programación como: de esforzo e autonomía, de 

respecto e cooperación e de seguridade e hixiene, trabállanse de xeito 

transversal polo que estarán presentes nos tres trimestres. 
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- Os estándares do bloque de actividades artístico-expresivas e os 

correspondentes as actividades no medio natural do bloque de xogos e 

actividades deportivas levaranse a cabo de forma presencial, sempre 

que sexa posible xa que o ano pasado quedou pendente de impartir. 

- Os estándares máis teóricos traballaranse especialmente nun escenario 

semipresencial e a distancia. Cando a ensinanza sexa presencial 

priorizarase por aumentar a actividade física no alumnado. 

No seguinte cadro estrutúranse as unidades didácticas por cursos que se 

prevén traballar  ao longo dos trimestres:  
 

1º ESO 
 

 
1º trimestre 

 
20 sesións 

Presentación materia (1 sesión) 
 

Quecemento (2 sesións) 
 

Condición física I: valoración inicial, acondicionamento e valoración final (8 
sesións) 

 
Habilidades ximnásticas con cordas (8 sesións) 

 
Proba teórica (1 sesión) 

 

 
2º trimestre 

 
19 sesións 

Habilidades con raquetas (10 sesións) 
 

Iniciación ao aerobic (6 sesións) 
 

Exposición de traballos escritos (3 sesións) 
 

 
3º trimestre 

 
20 sesións 

Orientación no medio natural (4 sesións) 
 

Iniciación ao Floorball (10 sesións) 
 

Exposicións de traballos escritos (2 sesións) 
 

Condición física II: valoración final (4 sesións) 
 

 

 

2º ESO 
 

 
1º trimestre 

 
20 sesións 

Presentación materia (1 ses) 
 

Quecemento (3 ses) 
 

Condición física I (8 ses) 
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Deportes: Bádminton (8 ses) 
 

 
2º trimestre 

 
21 sesións 

Deportes: Voleibol (8 ses) 
 

Iniciación al Ioga (3 ses) 
 

Xogos e destrezas individuais (6 ses) 
 

Saúde e actividade física (4 ses) 
 

 
3º trimestre 

 
20 sesións 

Orientación no medio natural (5 ses) 
 

Actividades artístico - expresivas (5 ses) 
 

Primeiros auxilios (2 ses) 
 

Probas Condición Física II (8 ses) 
 

 
 
 
 

3º- 4º ESO 
 

 
 

1º trimestre 
 

21 sesións 

Presentación materia (1 ses) 
 

Quecemento (3 ses) 
 

                                 Condición física I (8 ses) 
 

Deportes de raqueta: bádminton + tenis (9 ses) 
 

 
2º trimestre 

 
20 sesións 

Voleibol (8 ses) 
 

 
Iniciación ao ioga (3 ses) 

 
Xogos e deportes alternativos: floorball 

(6 ses) 

 
Xogos e deportes alternativos: 
malabares (6 ses) 
 

Hábitos e estilos de vida saudable (3 ses) 
 

 
3º trimestre 

 
20 sesións 

 
Orientación no medio natural (6 ses) 

 
Actividades artístico-expresivas: 

Percusión corporal (6 ses) 
Actividades artístico-expresivas 

Skipping rope (6 ses)  
 

 
Xogos e deportes tradicionais (4ses) 

 
Primeiros auxilios (2 ses) 

 
Probas Condición Física (2 ses) 
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1º BACHARELATO 
 

 
 

1ª avaliación 
 

20 sesións 

Presentación materia (1 ses) 
 

A sesión de EF (3 ses) 
 

Condición Física II (8 ses) 
 

Deportes de raqueta: bádminton + tenis (8 ses) 
 

 
2ª avaliación 

 
19 sesións 

Deporte colectivo: Voleibol ( 6 ses) 
 

Pilates (4 ses) 
 

Alimentación e saúde (3 ses) 
 

Deporte colectivo: Balonmán (6 ses) 
 
 

 
3ª avaliación 

 
20 sesións 

Deportes alternativo: botebol  (6 ses) 
 

Actividades no medio natural (6 ses) 
 

O meu corpo se expresa: Coreografías danzas grupais (6 ses) 
 

Probas Condición Física (2 ses) 
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9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. ESTRATEXIAS PARA 
ACADAR OS ESTÁNDARES E ADQUISICIÓN DAS 
COMPETECIAS CLAVE 

 
Este apartado propón as orientacións metodolóxicas para poñer en 

práctica esta programación, seguindo as orientacións recollidas no anexo II da 

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, realizáronse algunhas adaptacións que 

teñan en conta as características concretas da materia de educación física e a 

búsqueda da motivación do alumnado coma un factor fundamental para acadar 

obxectivos e competencias dende a nosa materia. 

Por “método” enténdese a filosofía e o prantexamento xeral do proceso 

de ensinanza-aprendizaxe en función da natureza do obxectivo. Existen dous 

paradigmas: reprodución (carácter positivista/condutista) e descubrimento 

(carácter crítico/dialéctico/cognitivista) 

Por “estratexia” enténdese a forma de presentar a habilidade ao alumno 

e é esencial na construción da progresión da aprendizaxe motriz. Temos os 

seguintes tipos: 

– Analítica (pura, secuencial ou progresiva): a habilidade 

preséntase en partes. 

– Global (pura, secuencial ou progresiva): a habilidade preséntase 

en partes. 

– Mixta: combina as anteriores seguindo a secuencia analítica-

global-analítica. 

Por ”estilo de ensino” enténdese a forma particular de interaccionar o 

profesorado co alumnado que se manifesta nos agrupamentos, canles de 

comunicación e decisións pre-impacto, impacto e post-impacto. 

O Departamento de Educación Física avoga polo eclecticismo 

metodolóxico, pois os diferentes métodos, estratexias e estilos de ensinanza 

compleméntanse mutuamente. En consecuencia nas nosas propostas 

basearémonos nas teorías da aprendizaxe motor no procesamento da 

información, así coma no concepto de variabilidade na práctica. 
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 Estilos de ensino 

M. A. Delgado Noguera Muska Mosston 

Tradicionais 
Instrución directa A Mando Directo 

Asinación de tarefas B Ensino baseado na tarefa 

Participativos 

Ensino recíproco C Ensino recíproco 

Ensino en pequenos 
grupos 

 

Microensino 

Individualización 

Programa individual D Autoavaliación 

Traballo en grupos 
E Inclusión 

Ensino modular 

Socialización   

Barreira Cognitiva 

Cognitivos 
Descubrimento guiado F Descubrimento guiado 

Resolución de problemas G Resolución de problemas 

Creatividade 

 H Programa individualizado 

I Estilo para alumnos 
iniciados 

J Autoensino 
 
 

● As sesións estarán divididas en tres partes: círculo inicial, parte práctica 

e círculo final.  

- Círculo inicial: primeiro momento da clase duns 5 minutos de duración 

onde se explicarán os obxectivos da sesión e aqueles contidos 

conceptuais necesarios para a parte práctica.  

- Parte práctica: é o momento de compromiso motor, a parte máis 

importante da clase. Esta parte divídese a maneira convencional 

(quecemento, parte principal e volta á calma).  
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- Círculo final: último momento, normalmente moi breve, onde se reúne a 

todo o grupo para reflexionar sobre algún aspecto importante da clase e 

despedirse.  

Búscase que as sesións potencien o espírito crítico a través de 

reflexións individuais e colectivas. Para isto é necesario que o alumno 

saiba que está a facer, como e con que obxectivo, na búsqueda dunha 

implicación maior nas actividades.  

 
● Os agrupamentos serán, sempre que a actividade o permita de maneira 

individual ou en pequenos grupos, buscando os valores do traballo 

cooperativo. Buscarase a diversidade nos grupos, sempre coa premisa 

que para atender á diversidade hai que vivila polo que serán o máis 

heteroxéneos posibles (xénero, nivel de habilidade, características 

físicas...).  

 

No primeiro trimestre, na unidade de Condición Física Saudable, faremos 

un traballo máis individual, axustado ás características dos contidos. 

Consideramos o traballo de condición física e a súa relación ca saúde como 

elemento básico na formación do alumno, que facilitará a adquisición de novas 

aprendizaxes.  

Relacionaremos os novos contidos  cos xa coñecidos polos alumnos, de 

forma que os contidos adquíranse pola reestruturación dos anteriores, 

propiciando unha aprendizaxe significativa.Quérese acadar o desenvolvemento 

integral do individuo, e que este sexa capaz de desenvolverse na sociedade 

dunha maneira autónoma, utilizarase para isto unha metodoloxía 

predominantemente global, en todo momento buscamos metodoloxías activas, 

baseadas en estilos non directivos (resolución de problemas, ensinanza 

recíproca, descubrimento guiado) e buscando que pouco a pouco o alumno 

vaia adquirindo maiores responsabilidades.  

 
As tarefas que se propoñan serán abertas ou semiabertas naqueles 

contidos máis axeitados para fomentar a creatividade como é o bloque de 

expresión corporal e de xogos cooperativos. Na de xogos e deportes as tarefas 

serán semiabertas. As tarefas pechadas utilizaranse nos momentos onde se 
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queira iniciar un aprendizaxe específico ou exista risco na seguridade do 

alumnado. 

 

Buscarase aproveitar ao máximo todos os recursos que nos ofrece o centro 

e os seus arredores, xa non só no que se refire a material senón tamén as 

posibilidades de utilización dos diferentes espazos. Con isto preténdese facer 

ver ao alumnado que non son necesarios medios moi sofisticados para a 

práctica de actividade física.  
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10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Os materiais e recursos didácticos instrumentalizan e condicionan o 

proceso educativo. Deben ser estimulantes, novidosos e atender ás diversas 

necesidades educativas. 

Os espazos que dispón o departamento para impartir docencia son un 

ximnasio (de dimensións demasiado reducidas para manter, na maioría dos 

grupos, a distancia interpersoal aconsellable por mor da pandemia Covid-19), 

un pavillón polideportivo de 20 x 40 m e un pequeno patio cuberto. 

Os recursos dos que dispón o departamento de educación física para 

levar a cabo a súa programación son variados. Debido á súa diversidade os 

materias que van a ser empregados para desenvolver as unidades didácticas, 

iranse detallando en cada unha das unidades didácticas expostas nesta mesma 

programación. Aparte do material deportivo do centro, poderanse utilizar 

obxectos de refugallo que deberán traer os propios alumnos para ser utilizados 

de xeito individual e minimizar o resgo de contaxio.  

 

Como non traballamos con libro de texto, os materiais curriculares son 

apuntes elaborados pola profesoras.  Ás veces utilizaremos como material 

curricular articules periodísticos, vídeos deportivos para elaborar mapas 

conceptuais, murais, completar os apuntes, etc. 
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11. AVALIACIÓN NA EDUCACIÓN FÍSICA 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 Os obxectivos da avaliación educativa son múltiples e non deben 

reducirse á avaliación dos resultados obtidos polo alumnado; pola contra, a 

principal función da avaliación debe ser a de orientar o proceso de ensino-

aprendizaxe proporcionando información sobre o axuste do mesmo aos 

obxectivos previstos co fin de poder formular un xuízo ao respecto e introducir 

as modificacións que foran oportunas. 

 A avaliación, ademais de constituír un proceso continuo, debe ser 

utilizada para introducir en calquera momento modificacións na intervención 
educativa; para elo debe realizarse unha avaliación inicial (permitiranos 

coñecer o nivel de partida do alumnado), unha avaliación continua (avaliación 

formativa que permitirá seguir o proceso de aprendizaxe dos alumnos ó longo 

do curso nas diferentes unidades didácticas, deberá aportar información sobre 
a adquisición e a asimilación das aprendizaxes) e unha avaliación final 
(avaliación sumativa que dá lugar a unha toma de decisións relativas á 

consecución ou non dunha valoración positiva). O proceso debe contemplarse 

globalmente para establecer como transcorre este en relación ao previsto e 

como se pode mellorar, podendo así reorientar a acción docente no futuro. 

Na programación de E.F. pódense clasificar os estándares en tres grandes 

grupos cuxas características vannos a determinar a forma de avaliar. 

 
● Os estándares relacionados cas actitudes: aqueles que se traballan 

en máis dun bloque de contidos. Fan referencia á cooperación 

necesaria para aprender de xeito grupal, ao esforzo por superarse e á 

participación, á adquisición de hábitos de hixiene e seguridade, ao 

respecto polas normas do grupo, polas persoas, pola contorna e o 

material, a asistencia a clase, a puntualidade, o emprego da 
vestimenta adecuada  Estes estándares avaliaranse ao longo de todo o 

curso mediante: 

− Observación sistemática 

− Autoavaliación 
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− Coavaliación 

− Traballo grupal 

 
● Os estándares relacionados cos conceptos (coñecementos) e 

procedementos (habilidades e destrezas): aqueles que só se 

traballan nun bloque de contidos. Fan referencia a estándares que se 

adquiren ao finalizar a unidade didáctica, polo que poden ser avaliados 

nun momento puntual mediante: 

− Probas prácticas e teóricas 

− Traballos grupais e individuais 

− Producións do alumnado 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Para avaliar con obxectividade, fiabilidade e eficacia compre empregar 

variedade de instrumentos, tanto cuantitativos coma cualitativo: 

a) Cuantitativos: responden a un paradigma racional-positivista. 

Cuantifican os resultados, recorren a procesos estatísticos e aportan 

información numérica. Técnicas: probas de execución, probas 

teóricas, test de condición física, traballos monográficos... 

b) Cualitativos: responden a un paradigma crítico-interpretativo. 

Considera o proceso e non só o mero resultado final. Técnicas de 

observación: Diario de clase, listas de control, escalas de valoración, 

rúbricas... 

Os instrumentos de avaliación serán adaptados ao carácter dos 

diferentes estándares da seguinte maneira: 

 
a) Os estándares relacionados cos contidos actitudinais (actitudes) 

avaliaranse mediante os seguintes instrumentos: 

− Diario de clase 

− Escala de valoración 

− Lista de control 

− Rúbrica 
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b) Os estándares relacionados cos contidos conceptuais 

(coñecementos) e procedementais (habilidades e destrezas) 
serán avaliados mediante as seguintes probas e instrumentos: 

− Probas teóricas 

− Test de condición física. 

− Probas de execución (probas prácticas) 

− Producións audiovisuais  

− Rúbrica 

− Elaboración/exposición de traballos monográficos. 

− Comentarios críticos de textos. 

 
PROCEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 
INICIAL 

 
Tal como indican as instrucións do 30 de xullo de 2020, realizamos na primeira 

semana de curso a avaliación inicial.  

A avaliación inicial é necesaria para coñecer a situación de partida do 

alumnado e así poder adaptar a ensinanza as súas características e 

particularidades. En todos os cursos da ESO e en Bacharelato, e atendendo ao 

momento da súa aplicación podemos diferenciar as seguintes: 

a) Ao inicio de curso: Durante as primeiras sesións as profesoras 

adoptará o papel de observadoras para obter información do 
funcionamento do grupo-clase. E das actitudes individuais de 

cada un dos estudantes. Toda esta información será valorada a 

través dos seguintes instrumentos de avaliación: diario de clase, 

escala de valoración, anecdotario. Condutas a observar: 

- Dinámica xeral do grupo. 
- Grado de cohesión social 
- Liderazgos e tipo de liderazgos 
- Rechazos, discriminacións 
- Conflitos previos entre alumnado 
- Grado de participación na resolución dos retos. 
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- Grado de tolerancia á frustración 
- Nivel de integración de alumnado con necesidades 
educativas. Capacidade de escoita.  

- Capacidade creativa. 
 

Tamén entregarase un cuestionario inicial para firmar polos titores 

legais dos alumnos/as para o coñecemento do estado de saúde dos 

seus fillos/as, para que, no caso de que exista algún problema de 

saúde, pódanse realizar as correspondentes adaptacións curriculares 

individuais que garantan unha correcta e segura práctica da 

actividade física. 

Nas primeiras sesión do curso tamén faremos unha avaliación inicial 
do estado de forma física dos estudantes a través da realización de 

probas de condición física. 

Todos estes datos darannos unha información a nivel xeral das 

capacidades e habilidades do alumnado de cara as propostas nas 

unidades de educación física do curso. 

 

b) Ao inicio de cada unidade didáctica: Cada unidade didáctica 

implica capacidades e habilidades moi diferentes que poden verse 

condicionadas polas experiencias previas do alumnado, as súas 

características… por este motivo en cada unidade utilizaremos unha 

primeira sesión para facer unha valoración do nivel de partida. Esta 

avaliación inicial vainos permitir axustar as nosas tarefas e sesións e 

ao mesmo tempo axudará a que o alumnado se sinta máis motivado 

no traballo diario por resultarlle axeitado ao seu nivel de partida. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS NA 
AVALIACIÓN CONTÍNUA. 

 
Os criterios de avaliación non se modifican dos detallados na 

programación, pero respecto diso neste apartado cabe recordar que a 

cualificación sairá dunha media ponderada que se establecerá en base aos tres 

ámbitos nos que baseamos a avaliación: os conceptos, os procedementos e as 

actitudes e valores. Debido ao carácter eminentemente práctico da nosa 

materia, os procedementos son os que terán maior peso á hora de obter a 

cualificación do alumno, pero para evitar o abandono dos demais ámbitos do 

aprendizaxe, o alumno terá que superar nun 40% a nota de cada un dos 
ámbitos. De non ser así a máxima nota que obterá o alumno na avaliación 
será de un 4. 
 

 ESO BACHARELATO 

CONCEPTUAIS 20% 25% 

PROCEDIMENTAIS 50% 50% 

ACTITUDINAIS 30% 25% 

 
Conceptuais:  
 
− Coñecementos teóricos relacionados cos diferentes contidos traballados. 

 
Procedimentais: 
 
− Capacidade física e destreza motriz: probas de condición física, probas 

prácticas de       destreza motriz, composicións coreográficas, producións 

motrices, técnicas deportivas… 

− Capacidade para aplicar os coñecementos teóricos 

− Capacidade de análise crítico. 
 
Actitudinais: 
 
− Hábitos de hixiene 
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− Hábitos de seguridade 

− Respecto das normas de grupo. 

− Respecto as normas e seguridade na práctica 

− Respecto polas decisións arbitrais e polo xogo limpo 

− Respecto ás persoas e as diferentes destrezas 

− Coidado e respecto polo material e a contorna 

− Cooperación 

− Participación e esforzo 

− Asistencia e puntualidade 

− Emprego da vestimenta adecuada. 

 
1º ESO 
 

 
CONCEPTOS 

20% 

PROCEDEMENTOS 

(50%) 

ACTITUDES 

(30%) 

1º 

TRIMESTRE 

-Proba escrita -Test para valorar as capacidades físicas: 20% 
-Carreira de 15 min: 10% 

-Probas de habilidades ximnásticas con cordas: 20% 

-Ficha de control 

-Diario de clase 

 

2º 
TRIMESTRE 

- Traballo escrito 

sobre un deporte 

individual 

- Coreografía de aerobic: 20% 

- Proba de habilidades técnicas con raquetas: 30% 
-Ficha de control 

-Diario de clase 

 

3º 

TRIMESTRE 

- Traballo escrito 

sobre xogos 
populares 

Circuíto de habilidades técnicas do Floorball: 20% 

- Proba de orientación con mapa e compás: 10% 
- Test para valorar as capacidades físicas (mantemento 

ou mellora): 20% 

-Ficha de control 

-Diario de clase 

 
 

 
 

2º ESO 
 

 CONCEPTOS 

20% 

PROCEDEMENTOS 

                 (50%) 

        ACTITUDES 

             (30%) 

 

1º 

TRIMESTRE 

- Proba escrita ou 
traballo sobre os 
contidos das unidades 
do trimestre 

-Autoavaliar as capacidades físicas saudables 
mediante a Batería DAFIS: 20% 

- Carreira continua 18 minutos 10% 

-Proba de Bádminton : 20% 

  -Ficha de control 

-Diario de clase 
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2º 

TRIMESTRE 

- Proba escrita ou 
traballo sobre os 
contidos das unidades 
do trimestre 

- Proba das habilidades específicas de destreza 
individual (malabares, ioga, salto corda...): 20% 

Proba de habilidades técnicas-tácticas do voleibol: 
20% 

 

- Ficha de control 

- Diario de clase 

 

3º 

TRIMESTRE 

- Proba escrita ou 
traballo sobre os 
contidos das unidades 
do trimestre 

Proba prácticas de actividades de (carreira de 
orientación e sendeirismo): 10% 

- Composición e execución de unha ou varias 
coreografías grupais: 20% 

-Autoavaliar as capacidades físicas saudables 
mediante a Batería DAFIS: 20% 

 

- Ficha de control 

- Diario de clase 

 
 
 

3º ESO 
 

 CONCEPTOS 

20% 

PROCEDIMENTOS 

                 (50%) 

        ACTITUDES 

             (30%) 

 

1º 

TRIMESTRE 

- Proba escrita sobre 
os contidos teóricos 
das unidades do 
trimestre (20%) 

-Test de Condición Física batería DAFIS 20% 

-Proba practica de quecemento 10% 

-Proba de deportes de raqueta: técnica dos golpes 
básicos tenis e bádminton 20% 

 

-Ficha de control 

-Diario de clase 

 

 

2º 

TRIMESTRE 

- Traballo deportes e 
xogos alternativos 
(10%) 

- Proba teórica sobre 
os contidos traballados 
no trimestre (10%) 

- Proba das habilidades técnicas do floorball 15% 

- Proba práctica posicións básicas Ioga (10%) 

-Proba de habilidades técnicas do voleibol (toque 
de dedos/antebrazos/saque/remate) e a súa posta 
en práctica no xogo real 25% 

 

 

- Ficha de control 

- Diario de clase 

 

3º 

TRIMESTRE 

- Traballo investigación 
xogos tradicionais 
(10%) 

- Proba teórica test 
primeiros auxilios 
(10%) 

-Proba prácticas de actividades de (carreira de 
orientación e sendeirismo): 20% 

- Composición e execución de montaxe grupal de 
percusión corporal: 20% 

Test para valorar as capacidades físicas 
(mantemento ou mellora): 10% 

 

- Ficha de control 

- Diario de clase 
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4º ESO 
 

 CONCEPTOS 

20% 

PROCEDIMENTOS 

                 (50%) 

        ACTITUDES 

             (30%) 

 

1º 

TRIMESTRE 

Proba escrita sobre os 
contidos teóricos das 
unidades do trimestre 
(20%) 

 -Test de Condición Física batería DAFIS 20% 

-Proba practica de quecemento 10% 

-Proba de deportes de raqueta: técnica dos golpes 
básicos tenis e bádminton 20% 

-Ficha de control 

-Diario de clase 

 

 

2º 

TRIMESTRE 

- Traballo deportes e 
xogos alternativos 
(10%) 

- Proba teórica sobre 
os contidos traballados 
no trimestre (10%) 

 - Proba practica de malabares (20%) 

 - Proba práctica posicións básicas Ioga (10%) 

 -Proba de habilidades técnicas do voleibol (toque 
de dedos/antebrazos/saque/remate) e a súa posta 
en práctica no xogo real 20% 

 

- Ficha de control 

- Diario de clase 

 

3º 

TRIMESTRE 

- Traballo escrito xogos 
tradicionais (10%) 

- Proba teórica 
primeiros auxilios 
(10%) 

 -Proba prácticas de actividades de (carreira de 
orientación e sendeirismo): 15% 

- Composición e execución de montaxe grupal 
coreografía con cordas: 15% 

- Proba individual Comba: 5 % 

Test para valorar as capacidades físicas 
(mantemento ou mellora): 10% 

 

 

- Ficha de control 

- Diario de clase 

 

1º BACHARELATO 
 

 CONCEPTOS 

25% 

PROCEDEMENTOS 

                 (50%) 

        ACTITUDES 

             (25%) 

 

1º 

TRIMESTRE 

- Plan de traballo 
acondicionamento físico 
individual (15%) 

- Proba escrita ou traballo 
sobre os contidos das 
unidades do trimestre 
(10%) 

-Test de Condición Física batería DAFIS 20% 

-Proba practica de quecemento 10% 

-Proba de deportes de raqueta: técnica dos golpes 
básicos tenis e bádminton 20% 

-Ficha de control 

-Diario de clase 

 

 

2º 

TRIMESTRE 

 
 
 

- Proba escrita ou 
traballo sobre os 
contidos das unidades 
do trimestre (15%) 

- Reflexión artículo temas 
de interés. (10%) 

-Proba de habilidades técnico-tácticas do voleibol: 
20% 
 

- Proba práctica dos exercicios fundamentais e 
aspectos respiratorios do MP 10% 

 
-Proba de habilidades técnico-tácticas de 
balonmán: 20% 

 

- Ficha de control 

- Diario de clase 
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3º 

TRIMESTRE 

Traballo escrito e 
exposición do mesmo: 
deportes alternativos 
(15%) 

Reflexión artículo temas 
de interés. (10%)  

-Proba prácticas de actividades de (carreira de 
orientación e sendeirismo): 20% 

-Composición e execución coreografías de baile 
grupais: 20% 

-Test para valorar as capacidades físicas 
(mantemento ou mellora): 10% 

- Ficha de control 

- Diario de clase 

 

 
Mínimos esixibles para obter unha calificación positiva parcial 
 

Lograr unha puntuación mínima de 5 puntos tendo en conta as 

porcentaxes de cada bloque de contidos nos que se agruparon os estándares 
de aprendizaxe (conceptuais, actitudinais e procedimentais). Ademais o 
alumnado terá que superar nun 40% a nota de cada un dos bloques. 

 

NOTA TRIMESTRAL ESO: 20% estándares conceptuais+ 50% 
estándares procedimentais + 30% estándares actitudinais=   >= 5 

 
NOTA TRIMESTRAL BACHARELATO: 25% estándares conceptuais+ 

50% estándares procedimentais + 25% estándares actitudinais=   >= 5 

 
 

En 1º ESO para o cálculo da nota das avaliacións parciais o redondeo 

ao enteiro superior só se realizará se a media do trimestre no apartado 

actitudinal do alumno alcanza unha nota igual ou superior a 7. En caso 

contrario o redondeo realizarase ao enteiro inferior. 
 
En 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO E BACHARELATO para o cálculo da nota 

das avaliacións parciais redondearase ao enteiro superior se a nota e igual o 

superior ao 0´75. 
 
Para superar a materia é preciso superar o mínimo que se establece nas 

diferentes táboas por cursos para estándares de aprendizaxe. A ponderación, 

porcentaxe asignado a cada un deles, pretende asegurar que o alumnado 

supera a materia se cumpre coas normas, rutinas e hábitos establecidos para 



74 
 

as sesións e coa participación, esforzo e cooperación diaria nas actividades 

propostas na materia. 

O alumnado que por motivos de saúde, lesión non pode realizar as 
sesións prácticas, terá que presentar o xustificante médico no primeiro mes 

do curso ou no momento que precisan deixar de facer práctica, así como tamén 

os que por calquera circunstancia, non podan facer a práctica nun momento 

determinado teñen que acudir a clase para tomar nota dos contidos traballados 

mediante unha ficha que terán que entregar ao profesor ao final da clase. Este 

alumnado pode colaborar nos momentos en que se precisen axudas para 

arbitraxe, anotacións, encargarse da música… A cualificación deste alumnado 

virá dada pola súa colaboración e participación, na medida das súa 

posibilidades nas sesións, que a profesora rexistrará no seu caderno de aula 

utilizando escalas de valoración. O apartado de probas específicas da unidade 

(aspectos procedimentais) terá que suplir as súa cualificación práctica polo 

traballo e/ou proba teórica que lle indique a profesora. 

 
Mecanismos de recuperación ante unha avaliación suspensa. 
 

 Aqueles alumnos que non superen algunha avaliación positivamente 

terán a oportunidade de recuperar mediante a realización de novas probas 

durante o seguinte trimestre. Estas probas irán determinadas polos estándares 

de aprendizaxe non superados. As probas que se presentarán serán do mesmo 

tipo que as probas de avaliación, xa sexan de tipo teórico ou práctico. No caso 

de que a avaliación negativa veña dada por un suspenso na parte actitudinal da 

materia esta recuperarase cunha avaliación positiva no trimestre seguinte 

(contidos progresivos, contínuos ou acumulativos). 

O momento de realización estas dependerá das circunstancias do curso 

do que se trate, podendo nalgún caso realizarse inmediatamente despois dos 

exames ou, normalmente, nos derradeiros días lectivos do curso. 

 Co alumnado afectado nestes casos procurarase aplicar un “seguimento 

personalizado” e un “asesoramento continuado” na procura do seu éxito na 

materia. 
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Avaliación ordinaria de xuño  

 
Superarase a materia sempre que a media aritmética das cualificacións 

das 3 avaliacións acade a nota mínima de 5. Será necesario superar os tres 
trimestres para aprobar a materia. 
 

Para o cálculo da nota final farase unha media aritmética entre a nota 

dos tres trimestres.No caso de non ter aprobados os tres trimestres a máxima 

nota será un 4. 

 

Para o cálculo da nota final da avaliación ordinaria de xuño 

redondearase ao enteiro máis próximo.  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTOS NA 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
 
Avaliación extraordinaria de setembro 
 

Aquel alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación 

ordinaria de xuño, terá a oportunidade de aprobar a materia na avaliación 

extraordinaria de setembro. 

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:  

 

A) ÁMBITO CONCEPTUAL: Contidos teóricos traballados ao longo do curso 

(exame teórico , traballo escrito) : 50% da nota. 

B) ÁMBITO PROCEDIMENTAL: 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 40% en cada un dos apartados, así como unha nota 

igual ou superior a 5 para aprobar a materia. No caso de non acadar ese 

mínimo en cada un dos apartados a nota máxima que poderá obter será un 4. 
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Para o cálculo da nota final da avaliación ordinaria de xuño redondearase ao 

enteiro máis próximo.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTOS PARA O 
SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 

Recuperación durante o seguinte curso 
Para superar as materias pendentes, e dado que o actual marco 

curricular da ESO posibilita que aquel estudante que teña a materia pendente 

de anos anteriores poida recuperala sempre e cando obteña unha 

cualificación positiva nos dous primeiros trimestres do seguinte curso 
académico. Este criterio baséase no seguinte procedemento lóxico: 

– Que a Educación Física ten a consideración de materia con contidos 

progresivos. 

– Que a cualificación positiva nunha materia implicará a superación das 

materias pendentes con contidos progresivos. 

– Que os criterios de avaliación para o alumnado pendente son os 

mesmos que para o alumnado que está a cursar a materia no curso 

no que se atopa actualmente, variando a dificultade e o tipo de 
actividades que se propoñen para acadar ditos criterios. 

Por todo isto, o departamento de Educación Física considera que o 

alumnado que teña a materia pendente do curso anterior superará dita materia 

se supera as dúas primeiras avaliacións da mesma materia no curso no que 

está matriculado. 

Naqueles casos que non se cumpra o criterio anterior terán a 

posibilidade de presentarse as probas físicas e teóricas nas dúas convocatorias 

extraordinarias oficiais a determinar polo departamento de EF tanto en Maio 

coma en Setembro.  

 
Recuperación na avaliación extraordinaria 

Se o alumno non supera o presente curso avaliaranse os mesmos 

contidos do curso pendente a través dunha proba extraordinaria no mes de 

maio. Para iso farase un novo reparto no sistema de cualificación: 
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- Probas de tipo teórico e traballos (50%): Proba escrita de 

todas os contidos teóricos e os traballo do curso. 

- Probas de tipo práctico (50%): 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 materia. 

 
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 será o mesmo que nas probas 

extraordinarias. Este curso académico non existen alumnos de 2º de 
bacharelato coa materia de Educación Física pendente. 
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12. ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
ANTE OS DISTINTOS ESCENARIOS EDUCATIVOS 
NO CONTEXTO DA COVID-19.  

 
 Todos os apartados desta programación didáctica serán aplicados ante 

a modalidade de educación presencial. Porén ditos apartados poden 

experimentar variacións en función doutras modalidades educativas diferentes 

como pode ser a educación semipresencial e a distancia, dependendo da 

evolución da pandemia polo Covid-19 o longo do presente curso 2020-2021.  

  

 A continuación recóllense as principais modificación da programación 

ante estes dous supostos.  

  
● EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL   

 

 En determinados momentos do ano pode darse o caso de que alumnos 

ou a propia profesora teñan que gardar corentena obrigatoria, ven por resultado 

positivo por Covid ou ben por ser contacto estreito dun. Ante estas dúas 

situacións fálase dun escenario semipresencial (alumnado na clase e 

profesora na casa ou profesora na casa e alumnado na clase). Neste contexto 

produciranse os seguintes cambios: 

 

Metodoloxía e recursos empregados  

 Dado que se trata dunha educación semipresencial o alumnado recibirá 

docencia presencial combinada con docencia a distancia. No caso de que un o 

varios alumnos teñan que permanecer no seu domicilio por ter un resultado 

positivo en Covid19 ou ser contacto estreito dun, o profesorado que imparte 

docencia nese grupo, coordinado polo titor/a do mesmo, proporcionaralles un 

seguimento na materia a través da aula virtual do centro. Tamén realízanse 

titorías virtuais a través de videoconferencias no caso de ser necesarias para 

resolver dúbidas.  
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Cando a non presencialidade sexa por parte da profesora, esta porá na 

aula virtual do curso o traballo para realizar durante a súa sesión. O grupo 

estará co profesorado de garda na aula. 

Procedementos, instrumentos de avaliación e criterios de cualificación  

 Para a avaliación do alumnado ante o caso dunha educación 

semipresencial empregaranse os mesmos instrumentos e criterios de 

avaliación que na educación presencial. Primarase o desenvovemento dos 

contidos conceptuais deixando os de tipo procedimental principalmente para os 

períodos presenciais. 

As probas escritas ou prácticas realizaranse cando corresponda a asistencia 

presencial mantendo polo tanto, os instrumentos e criterios de cualificación. 

 
● EDUCACIÓN NON PRESENCIAL (Alumnado e profesorado)  

 

Prodúcese cando nin alumnado nin profesorado están presentes nos 

centros educativos.  

Ante esta situación procederase da seguinte maneira: 

Metodoloxía e recursos empregados 

- A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario 

do alumnado manténdose o horario de clase presencial (horarios de grupos 

difundidos na páxina web do centro son os horarios espello). 

- A actividade lectiva non presencial será impartida a través das ferramentas 
dispoñibles: videoconferencias (a través da plataforma de videoconferencia 

institucional, cunha duración mínima de 30 minutos desde o comezo da 

sesión), o que permite a interacción en tempo real, compartir contidos e 
realizar exercicios e a aula virtual como espazo dixital de traballo para 

organizar os contidos das unidades didácticas. Tamén poderase organizar 

traballo para realizar durante esa sesión, etc.  

Durante o peche ou confinamento o profesorado poderá impartir docencia no 

seu centro educativo ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios 
adecuados para realizar o servizo. 
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Procedementos, instrumentos de avaliación e criterio de cualificación 

Neste contexto producirase un cambio nos criterios de cualificación 

otorgándolle mais peso á parte conceptual da materia e diminuíndoa na parte 

actitudinal. Os estándares procedimentais adaptaranse as posibilidades 

existentes, dado que a materia ten carácter eminentemente práctico, tendo que 

incluso desenvolver os contidos de maneira teórica cambiando tamén os 

procedementos de avaliación e os instrumentos. Ao mesmo tempo existirán 
estándares do currículo que NON poderán ser traballados ou que sufrirán 

modificacións. Estes estándares aparecen marcados en cor vermella nas 

táboas onde se relacionan obxectivos, contidos, estándares, competencias 

clave e elementos transversais.  

 A realización de probas (teóricas ou prácticas) tentarase, na medida 
do posible, levalas a cabo nos períodos presenciais. Se isto non fose 

viable, realizaranse a través das plataformas de comunicación: Aula virtual e 

Webex ou Falamos. Para iso será obrigatorio que o alumnado que se examine 

teña conectada a cámara da plataforma de videoconferencias, sendo necesario 

observar o seu rostro así como a mesa na que se sitúa o ordenador. Para 

evitar que o alumnado comparta a información das diferentes probas as 

profesoras poden optar por realizar diferentes modelos, sempre co mesmo 

número de preguntas e cun nivel de dificultade semellante.  

A cualificación final da avaliación efectuarase tendo en conta os seguintes 

criterios de cualificación (porcentaxes): 

 

Os porcentaxes dos criterios de calificación quedarán distribuídos da 

seguinte forma: 

 

 ESO BACHARELATO 

CONCEPTUAIS 50% 50% 

PROCEDIMENTAIS 40% 40% 

ACTITUDINAIS 10% 10% 
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Mínimos exixibles para obter unha calificación positiva parcial no ensino 
non presencial 
 

Lograr unha puntuación mínima de 5 puntos tendo en conta as 

porcentaxes de cada bloque de contidos nos que se agruparon os estándares 

de aprendizaxe (conceptuais, actitudinais e procedimentais). Ademais o 

alumnado terá que superar nun 40% a nota de cada un dos bloques 

 

 
NOTA TRIMESTRAL ENSINO NON PRESENCIAL: 10% estándares 
actitudinais+ 50% estándares conceptuais + 40% estándares 
procedimentais=   >= 5 
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13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

Para elaborar este apartado terase en consideración a lexislación 

vixente: o Artigo 7: Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

do Decreto 86/2015 del 25 xuño (LOMCE) e o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  

Ao longo do curso e en todas as unidades didácticas empréganse 

diferentes estratexias de atención á diversidade. A diversidade enténdese 

como todas aquelas cualidades que fai de cada alumno un ser único e, polo 

tanto, diferente aos demais; tanto sexa por capacidades intelectuais e físicas 

como por habilidades, xénero, orixe cultural, aspecto físico, etc.  

Tendo en conta este concepto de diversidade utilizamos as seguintes medidas 

para atender as diferenzas:  

Os agrupamentos maioritariamente serán heteroxéneos e variaranse 

durante o curso. Preténdese fomentar o traballo cooperativo e comprender e 

valorar a diversidade. Conseguiremos este obxectivo se son capaces de vivir a 

diversidade dunha forma continuada, dando tempo a que o alumnado se 

coñeza e sexan capaces de aproveitar as cualidades de cada un en beneficio 

do grupo.  

 Unha das finalidades das clases de Educación Física é traballar para 

que o grupo clase coñeza e respecte as características individuais de cada un 

dos compoñentes. Para isto proporanse diferentes estratexias onde o 

alumnado ten que colaborar no proceso de ensinanza aprendizaxe dos seus 

compañeiros de grupo  

 En diferentes unidades didácticas promóvense experiencias nas que 

para conseguir un obxectivo se necesite a participación e colaboración de 

todos os membros do grupo.  

 Ao final das sesións reflexionarase e analizarase a experiencia vivida na 

aula, aproveitando calquera situación onde a diferenza enriqueceu ao grupo 

para facelo explícito.  
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A programación ten en conta a diversidade de xéneros e afinidade pois 

intenta alternar unidades didácticas de habilidades e capacidades moi 

diferentes (condición física con expresión corporal ou ritmo, deportes colectivos 

con deportes individuais). Búscase que o alumnado máis hábil nuns contidos 

síntase noutros necesitado de axuda. Desta maneira non sempre é o mesmo 

alumnado o necesitado da axuda dos seus compañeiros e a riqueza da 

diferenza faise máis evidente.  

As tarefas de todas as unidades didácticas organízanse buscando a 

integración de todo o alumnado, independentemente do seu nivel de 

habilidade. Fanse adaptacións individualizadas das regras ou normas dos 

xogos ou exercicios en función das necesidades de cada alumno ou alumna, 

para facilitar ou dificultar a tarefa segundo conveña.  

Existen outras diferenzas máis salientables como o descoñecemento da 

lingua, os trastornos do comportamento, TDAH, síndrome de Asperxer, etc. 

que se abordan utilizando as directrices que veñen na web (incluídos na 

programación de orientación) e os documento e información proporcionados 

polo equipo de orientación para cada caso en particular.  

Concretando casos neste curso temos alumnado que por diferentes 

motivos require dunha atención especial pola nosa parte: 

 

● Alumnado con TDAH diagnosticado, neste caso non supón 

ningunha necesidade de adaptación nas sesións de educación 

física, máis alá de seguir as indicacións do departamento de 

orientación no que se refire as explicacións e algunha 

modificación no tempo dispoñible para a realización das probas 

escritas da materia. 

● Alumnado con problemas respiratorios e cardíacos, requirirán 

unha adaptación na intensidade do esforzo, atenderase a cada 

casuística con especial atención. 

● Alumnado con problemas traumatolóxicos, respectaranse as 

indicacións médicas pertinentes e adáptanse os exercicios e 

actividades para que non teña que privarse da experiencia 

práctica. 
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● No caso do alumnado lesionado temporalmente a opción será a 

realización de traballos teóricos de búsqueda de información, 

realización de fichas de traballo e de sesión. 

● O alumnado con dificultades de aprendizaxe nalgunhas partes da 

materia orientaráselle cara unha práctica sistemática titorizada, co 

deseño de plans individualizados  de  traballo  no centro. 

● Alumnado con retraso psicomotor: realizarase unha adaptación na 

dificultade das tarefas. Atenderase a cada casuística con especial 

atención. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES 

 
A planificación das mesmas este curso 2020/2021 ven supeditada a 

evolución da pandemia. Polo de agora o equipo directivo do centro non 

aconsella a súa realización por non poder garantir a seguridade dos alumnos. 
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15. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O 
PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 A avaliación do proceso de ensino e práctica docente realizarase 

basicamente a través da observación, análise e reflexión que realiza o 

profesorado, tendo en conta: 

- As aprendizaxes acadadas polo alumnado. 

- A formación adecuada de grupos e propostas de traballo 

colaborativo. 

- Se o proceso de información e comunicación entre o profesorado e o 

alumnado facilita a aprendizaxe. 

- Comprobación de se a estrutura da sesión, organización do espazo, 

material e distribución do tempo é correcta. 

- Vendo se o número, duración e nivel de dificultade das actividades 

son axeitados e resultan interesantes para o alumnado, así coma a 

súa significatividade para o proceso de ensino-aprendizaxe. 

- Comprobar se se realiza unha correcta adaptación á diversidade. 

- Análise do uso das TIC dentro da materia. 
 

Os instrumentos de recollida de datos e información para facer esta 

avaliación serán, a título orientativo e non limitante, os seguintes: 

- Folla de seguimento da programación. 

- Caderno do profesor. 

- Opinión do alumnado recabada mediante cuestionarios e/ou 

comentarios en grupo. 

- Análise dos resultados no proceso de aprendizaxe do alumnado. 

- Contraste de experiencias para reflexionar sobre a práctica e 

mellorala. 
 

 Considerando que a avaliación debe de ser un instrumento de mellora 

da nosa labor docente levarase a cabo nos seguintes momentos do curso: 
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- Ao remate de cada trimestre, momento especialmente interesante 

para analizar os resultados acadados polo alumnado en función da 

metodoloxía e actividades empregadas. 

- Ao finalizar o curso, coma ferramenta de mellora para o curso 

seguinte. 
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16. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA 
PROGRAMACIÓN 

 

 Pártese da base de que a programación non é un documento pechado 

onde non caben as modificacións ou anotacións que se consideren pertinentes 

para mellorala cada vez máis, senón que é a base onde se observa se se 

acada ou non o proposto con cada grupo ao longo do curso. Propoñemos o uso 

da seguinte ferramenta: 
 

Aspectos a Avaliar A Destacar A Mellorar 
Propostas de 

Mellora 
Persoal 

Temporalización das Unidades Didácticas    

Desenvolvemento dos obxectivos    

Manexo dos contidos    

Descritores e desempeño das 
Competencias 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios de avaliación    

Uso das diversas ferramentas de 
avaliación 

   

Aplicación dos estándares de aprendizaxe    

Atención á diversidade    

 

 



89 
 

17. PROTOCOLO COVID19 DEPARTAMENTO EF 

MATERIAL NECESARIO PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

Material obrigatorio: 
• Vestimenta deportiva posta da casa. 

• Máscara, máscara de reposto e unha bolsa pequena/estoxo 

(obrigatorio cambiala ao finalizar a sesión como medida de 

hixiene) 

• Botella pequena ou termo de auga claramente identificada (non 

existirá a posibilidade de hidratación en fontes ou billas) 

• Toalla pequena 

• Bote pequeno de xel hidroalcohólico 

• Pano de tela de cor chamativo (para atar na boneca e identificar 

os membros dun mesmo equipo - con panos contra sen panos). 

 
Material recomendable: 

• Mochila lixeira para levar o material de E.F. 

• Zapatillas, camiseta e calcetíns de cambio (opcional durante este 

curso debido a que non teremos a nosa disposición vestiarios) 

• Indumentaria axeitada segundo a climatoloxía: roupa de abrigo, 

chuvasqueiro, visera… (priorizaremos as actividades ao aire 

libre) 

• Toalliñas desodorantes (prohibido desodorantes en spray) 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
● Máscara: o uso da máscara é obrigatorio agás que as actividades se 

realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2m e que o uso da 

máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Só se retira, por 
indicación expresa das profesoras, para a práctica de actividade física 

intensa cando se poida garantir a distancia mínima interpersoal recomendada. 

As profesoras deben utilizar máscara en todo momento.  

 

● Limparse as mans coas solucións hidroalcohólicas antes de entrar e saír en 
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cada estancia do pavillón. 

● Distancia de seguridade: deberase manter sempre a distancia mínima 

interpersoal de 1,5 m. 

● Non se permite compartir material de uso individual (botellas de auga, etc). 

No caso de que se deixen nas instalacións, procederase á súa retirada e 

refugallo. 

● Realizaranse tarefas de ventilación periódica, como mínimo, de forma diaria 

e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do 

posible, manteranse as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar 

o contacto das persoas cos pomos. 

 

MATERIAL UTILIZADO NAS CLASES DE E.F 
 

● Minimizarase o uso de materiais de uso común. De ser necesarios 

priorizarase polos materiais que faciliten a desinfección. 

● No caso de compartir material durante as clases, este farase só entre os 

membros dun mesmo grupo de traballo. 

● Desinfectar obrigatoriamente o material utilizado e os elementos comúns 

utilizados ao finalizar o seu uso (bancos, colchonetas, cadeiras, etc). 

● Tras o seu uso e desinfección o material debe ser colocado no espazo que 

marquen as profesoras. 

● Nos locais habilitados coma almacéns unicamente poderán acceder os 

profesores. 

 
VESTIARIOS E ASEOS 
 
● Non se permite o uso de vestiarios agás en situación concretas e 
sempre baixo previa autorización das profesoras. Os alumnos/as virán da 

casa coa roupa deportiva posta, só se poderá deixar unha mochila nos 

espazos habilitados para ese efecto dependendo da instalación que vaian a 

utilizar. 

● Os aseos poderanse utilizar só en caso de extrema necesidade e a súa 

ocupación máxima será dunha persoa. 
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ORGANIZACIÓN DAS SESIÓNS DE E.F 
 

Priorizarase a utilización das instalacións exteriores  e a contorna natural do 

centro e dos arredores 

 

ACCESO ÁS INSTALACIÓNS: 
 

1) O alumnado esperará na aula ata a chegada da profesora e dirixiranse ás 

instalacións de E.F. cumprindo o protocolo do centro. 

2) A medida que se vai accedendo á instalación procederase á desinfección 

de mans co hidroxel que se atopará na entrada. 

3) Dirixiranse directamente ós bancos ou gradas da instalación 

correspondente para ir ocupándoa mantendo a orde de chegada, ocupándose 

primeiro os espazos máis lonxas e de último os máis cércanos, evitando 

cruces innecesarios. Nestes espazos o alumnado depositara as mochilas nos 

lugares marcados e escoitará as primeiras explicacións da profesora. 

Abandonará o seu sitio mantendo a orde fixada polo profesor, deixando nela 

todos os seus obxectos persoais. 

 

DURANTE AS SESIÓNS DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

Rutina de quecemento: a mobilidade articular realizarase en espazos 

individuais que garanten a distancia mínima interpersoal. Para a 2ª parte do 

quecemento poderase utilizar un carril asignado a cada persoa por onde 

poderán realizar exercicios que requiran maiores desprazamentos (carreiras, 

skiping…) 
 
  Parte principal: 

Uso da máscara : O alumnado poderase quitar a máscara só cando a profesora 

o indique pois a OMS recomenda realizar exercicio de alta intensidade sen a 

máscara sempre que se cumpran as distancias de seguridade. Para aqueles 

alumnos/as que o precisen estableceranse zonas libres ou de descanso do 
uso da máscara. Estas serán ao aire libre e o alumno deberá de gardar unha 
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distancia social mínimo de 4-5 metros.  En situacións de malestar, ansiedade 

ou dificultades respiratorias o alumno/a poderá, con permiso do profesor/a, 

retirarse da sesión ata as zonas sen máscara e recuperarse. En ningún caso 

poderá haber máis dun practicante por zona. 
  

Organización das tarefas: 

 

● Priorizarase polas actividades individuais deixando o traballo en pequenos 

grupos para cando se teñan adquiridas as rutinas que garanten a seguridade. 

● Nalgunhas tarefas poderase saír do espazo de uso individual pero non 

estará permitido o contacto físico. 

● Aproveitaranse a proximidade dos espazos individuais para poder facer 

grupos estables de xogo (GT de aquí en diante) naquelas actividades que o 

requiran. Cando comecemos a traballar en pequenos grupos (grupos de 

traballo) manteranse sempre a distancia de seguridade e estes serán estables 

durante toda a unidade didáctica.  

 

● Os GT non serán superiores a 8 persoas e o espazo de xogo común será a 

suma dos espazos individuais dos seus membros. 

 

Organización dos espazos: 

 

● O alumnado permanecerá no seu espazo de uso individual mentres a 

profesora non lle autorice o contrario. 

● Cando se estea a traballar co GT este permanecerá no seu espazo mentres 

os profesores non autorice o contrario, mantendo en todo momento a distancia 

interpersoal de 1,5m entre os seus membros. 

 

Explicacións dos profesores: 

 

● Poderase axudar dun amplificador de voz inalámbrico para facerse oír cando 

non quere que o alumnado se mova do seu espazo persoal. 

● Os docentes, cando así o requira, explicará os exercicios/xogos a cada GT 

por separado, para evitar desprazamentos e aglomeracións innecesarias. 
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AO FINALIZAR A SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1) Recollida e desinfección do material: 

 

a) Dentro de cada GT establecerase quendas para asegurar unha persoa 

responsable da limpeza do material utilizado polo grupo e outra da 

recollida (o de limpeza axudará tamén á recollida do material cando finalice 

o seu cometido). 

 

b) O material hixiénico para a desinfección (1 pano e 1 desinfectante para 

cada GT) será proporcionado  pola profesora. Cando se remate coa 

desinfección do material, as persoas responsables deben deixalo no lugar 

asignado. 

 

2) Para acceder e abandoar ás gradas ao finalizar a sesión deberase manter 

unha orde que asegure o mantemento da distancia interpersoal. 

 

3) Só a profesora pode acceder ao almacén tanto para coller como para deixar 

o material. 

 

4) Teredes uns minutos para ir ao punto onde están as vosas mochilas, 

hidratarvos, cambiar a máscara e, quen o desexe, asearse. 

 
5) A saída da instalación será acompañada pola profesora, en fila, e 

respectando a distancia e o protocolo do instituto. Limparase as mans co xel 

hidroalcoholico que estará na porta de saída. 
 
 

 
Ponteceso, 30 de outubro do 2020                 Xefa do Departamento: Marta Muñoz Blanco 
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