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1.INTRODUCIÓN, XUSTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 No presente documento presentamos unha Programación Didáctica (a partires de agora PD) 
da área de Educación Física (EF), para o IES Plurilingüe de Elviña da cidade da Coruña. Os 
apartados da mesma, veñen distribuídos seguindo a Resolución do 29 de maio de 2019. 

 Tal e como se recolle no "Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículum básico de ESO y BAC", a finalidade principal da EF é a de desenvolver nos 
alumnos a Competencia Motriz (CM). Entendida como a integración do conxunto de coñecementos, 
procedementos e actitudes vinculados coa conduta motora. Así como consolidar os hábitos 
responsables da actividade física regular relacionados co mantemento e mellora da saúde. 

 Estando as competencias de regulación e administración da ensinanza, transferidas a 
Comunidade Autónoma de Galicia, tal e como se recolle no artigo 31 da Lei Orgánica 1/1981, do 6 
de abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia. A partires do RD.1105/2014, a Xunta elabora o 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do BAC na 
Comunidade Autónoma de Galicia. No artigo 9 de dito decreto, dísenos que a finalidade da etapa 
educativa da ESO é que o alumnado adquira os elementos básicos da cultura, desenvolvan e 
consoliden hábitos de estudo e traballo, preparalos para a súa incorporación a estudos posteriores e 
para a súa inserción laboral, e formalos para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas como 
cidadáns e cidadás. Entre os diferentes obxectivos de etapa, o que garda unha maior relación coa 
EF é o obxectivo M: "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 de seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora." No artigo 25 do mesmo D.86/2015, especifícase 
que a finalidade do Bacharelato é a de proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual 
e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver función sociais e incorporarse 
á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará ó alumnado para acceder 
á educación superior. Entre os seus obxectivos de etapa, o de maior relación ca EF é o obxectivo Ñ: 
"Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables". 

1.1.XUSTIFICACIÓN LEGAL 

 O marco lexislativo dentro do cal se sitúa esta PD é o que ven establecido a nivel estatal a 
"Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación" (LOE), modificada nalgúns apartados pola 
actual "Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa" (LOMCE). 
Así como todo o repertorio legal que se articula a partir dela: 

 "Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se establece el currículum básico 
de ESO y BAC". 

 "Órden ECD/65/2015, del 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato". 

 Un dos elementos novidosos que aporta a LOMCE é, que os elementos que conforman o 
currículo aparecen relacionados entre si de forma prescrita (obxectivos de etapa con contidos, con 
criterios de avaliación, con estándares de aprendizaxe e con competencias clave). Esta relación é 
moi importante, sobre todo para determinar con que criterios de avaliación e con que estándares de 
aprendizaxe podemos determinar o nivel de logro das competencias clave. 

A nivel autonómico, a base legal é aportada polos seguintes documentos: 
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 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do BAC na 
Comunidade Autónoma de Galicia (Anexo 1). 

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención a diversidade do 
alumnado nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso 
académico 2019/2020, do currículo establecido no D.86/2015, do 25 de xuño, polo que se 
establece o currículo da ESO e do BAC na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/2022 
nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 21 de decembro de 2007, pola que se regula a avaliación na ESO. 

Engádese no Anexo 1 todos os elementos curriculares da ESO e BAC establecidos no D.86/2015. 

1.2.CONTEXTUALIZACIÓN 

 O IES Plurilingüe de Elviña está situado no Polígono de Elviña 2ª fase, un barrio cunha 
poboación urbana de clase social media baixa, con algún asentamento marxinal como os das Rañas 
e Feáns. A tendencia social da zona parece que vai cara a  unha certa diversidade social, debido a 
aparición recente de grupos de familias de emigrantes doutros países, e tamén a recente 
incorporación de familias de nivel sociocultural medio- alto que están a asentarse nas vivendas  de 
nova  construción. O nivel cultural medio das familias é en xeral bastante baixo, o que da como 
resultado que algúns alumnos estean moi motivados por mellorar  a súa  formación, e que outros, 
pola contra, teñan como única expectativa acceder rapidamente ó mundo laboral para ter 
independencia económica. 

 Para o curso académico 2021/22 o departamento está organizado da seguinte forma: 

 Contamos con 5 liñas de 1º da ESO, 4 liñas de 2º da ESO (as horas de 2º da ESO engádese 
unha hora semanal de Afondamento de EF como materia de libre configuración de centro), 3 
liñas de 3º da ESO, 3 liñas de 4º da ESO e 2 liñas de 1º de Bacharelato. 

 Os docentes dos que dispón o departamento son: Antonio José Ramos Anca, Paula Iglesia  
Rodríguez e Francisco Pérez Penas. 

As infraestruturas das que conta o centro para a práctica de Educación Física son: 

 Un ximnasio de 10x25m, con vestiarios masculino e feminino 
 Un polideportivo de 20x40m, con dous vestiarios masculinos e dous femininos 
 Unha pista de cemento exterior de 40x40m 
 Un patio exterior con xardín 
 Un despacho con aseo e ducha 
 Un almacén 

 

2.CONTRIBUCIÓN AS COMPETENCIAS CLAVE 

 Unha das principais novidades que nos aporta a LOMCE é a implantación das Competencias 
Clave (CC.CL.). Son o eixo que vertebra o currículo. A través da Orden ECD/65/2015, podemos 
definir una competencia como a capacidade de poñer en práctica, de forma integrada, en contextos 
e situacións diversas, os conceptos, habilidades e actitudes persoais adquiridas có fin de lograr a 
realización adecuada de actividades e a resolución de problemas. En definitiva, un saber facer 
integrado (conceptos, destrezas e valores) que se aplica a diversos contextos académicos, sociais e 
profesionais. A Unión Europea considera que a adquisición das CC.CL. é condición indispensable 
para o pleno desenvolvemento persoal, profesional e social do individuo. 
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 Tal e como especifica o RD.1105/2014, desde a área de EF, o obxectivo principal é que os 
alumnos alcancen e desenvolvan a Competencia Motriz: CM. Que a pesar de non aparecer 
mencionada como una CC.CL. parece que posúe un valor similar, pero específico para a nosa área. 
Esta hipótese parece confirmada a través da O.ECD/65/2015, na que se dita: "Identifícanse 
claramente oito competencias clave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o 
crecemento económico e a innovación...". No D.86/2015 veñen mencionadas o resto de CC.CL., que 
son:  

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e en Tecnoloxía (CMCCT) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Aprender a Aprender (CAA) 
 Competencias Sociais e Cívicas (CSC) 
 Competencia no Sentido da Iniciativa e Espírito Emprendedor (CSIEE)  
 Competencia en Conciencia e Expresións Culturais (CCEC) 

 A través das gráficas do Anexo 2.1, realízase unha análise do perfil competencial da área de 
EF. Para facer esta análise, observamos o número de criterios de avaliación (CA) e de estándares 
de aprendizaxe (EA) que, de forma prescrita polo D.86/2015, contribúen a adquisición de cada unha 
cas CC.CL. Tanto durante a etapa da ESO como na do BAC. No mesmo anexo, tamén atopamos 
esta análise realizada con cada curso independente da ESO. 

 Observando estas gráficas podemos afirmar que na etapa da ESO as CC.CL. que teñen un 
desenvolvemento moi alto na área de EF son a CAA, a CSC e a CSIEE. Xa que case o 70% dos CA 
e os EA están relacionados co desenvolvemento destas competencias A CMCCT ten un 
desenvolvemento medio, cun 15% dos CA e EA. E as CCEC, CCL e CD reciben unha contribución 
mínima, xa que entre as tres apenas suman un 18% dos CA e un 11% dos EA. 

 No mesmo exercicio de observación para a etapa do BAC observamos o seguinte: cun grado 
moi alto de desenvolvemento atopamos: CSC (cun 29% dos CA) e CSIEE (cun 22% dos CA). Cun 
grado medio de desenvolvemento: CAA e CMCCT, ambas cun 14% dos CA. Grado reducido de 
desenvolvemento: CCEC, CCL e CD, cun 7% cada unha. Cabe destacar unha incongruencia co 
número de EA dedicados as competencias con respecto ó número de CA. Segundo os datos, as 
CC.CL. con máis desenvolvemento segundo a cantidade de EA son: cun 27% dos EA, a CSIEE, cun 
22% a CMCCT e cun 20% a CAA. As CC.CL. cun desenvolvemento medio sería a CSC, cun 16% 
dos EA. E, por último, as CC.CL. con menos desenvolvemento: a CCEC, cun 7%, e as CCL e CD 
cun 4% cada unha. 

 Podemos observar como unha CC.CL. que ten un desenvolvemento máximo en cando ó 
número de CA (CSC), pasa a ter un desenvolvemento medio en canto a EA (16%). Tamén 
observamos como a CMCCT pasa de ter o 14% dos CA (tendo así o mesmo peso no currículo de EF 
que a CAA) a ter un 22% dos EA, transformándose así na segunda CC.CL. con máis peso. Por 
último, a CAA ten un desenvolvemento medio en canto ós CA dedicados a ela (un 14%), pero chega 
a aumentar a súa presencia en EA ata o 20%. 

 A través da táboa do Anexo 2.2, concretamos as diferentes contribucións que se poden 
realizar desde a área da Educación Física para un desenvolvemento integrado das CC.CL. Estas 
contribucións están baseadas entre outras fontes, nas descricións das CC.CL. que se realizan no 
Anexo I da O.ECD/65/2015. 

 

3.OBXECTIVOS POR CURSO 

 Presentamos os obxectivos de cada curso. Estes obxectivos son elaborados polo 
departamento, pero gardan relación cos contidos, criterios de avaliación e estándares de 
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aprendizaxe que establece de forma prescrita no D.86/2015. Relacionándose tamén cas 
competencias clave. 

O finalizar o curso escolar os alumnos de cada curso deben de saber: 

1º ESO 

1.Avaliar a súa Condición Física vinculada ca saúde e a calidade de vida. 
2.Coñecer a estrutura que teñen as sesións de Actividade Física/Exercicio Físico/Deporte/EF. 
3.Saber cales son as capacidades físicas básicas. 
4.Dominar o nome das partes do corpo e principais articulacións. 
5.Coñecer elementos básicos da alimentación. 
6.Executar a posición básica de seguridade e alertar os servizos de urxencias. 
7.Colaborar e cooperar cos compañeiros para alcanzar os obxectivos motores. 
8.Iniciarse a actividades nas que se vexa comprometido o seu sentido da orientación. 
9.Recoñecer os elementos comúns dos deportes colectivos relacionados ca súa lóxica interna de 
xogo e os diferentes roles que se repiten en todos eles. 
10.Consolidar a evolución de Habilidades Motrices Básicas a Específicas a través da técnica de 
deportes individuais como as habilidades ximnásticas. 
11.Experimentar habilidades de expresión corporal coas que transmitir idas, emocións ou historias. 
12.Desenvolver a coordinación ollo-man a través de habilidades malabares. 

2º ESO 

1.Avaliar a CF vinculada ca saúde e a calidade de vida. 
2.Deseñar quecementos e voltas a calma para as sesións de AF. 
3.Coñecer o nome das partes do corpo, articulacións e os seus tipos de movementos. 
4.Analizar as características que deben de ter as actividades físicas para ser consideradas 
saudables, coñecer as 4 capacidades físicas básicas e experimentar métodos para o seu 
adestramento. 
5.Coñecer aspectos básicos da alimentación. 
6.Coñecer pautas básicas de actuación ante situacións de primeiros auxilios (PAS). Colocar a unha 
persoa inconsciente na PLS e realizar a manobra de Heimlich. 
7.Experimentar situacións de xogo dun deporte colectivo con adecuación os seus elementos 
técnico-táctico básicos. Participando con independencia do seu nivel, co obxectivo de mellorar as 
súas capacidades coordinativas e desenvolvendo actitudes de cooperación e deportividade. 
8.Experimentar situacións de xogo de deportes de adversario con independencia do seu nivel 
mostrando: autocontrol, dominio do propio corpo e respecto polos compañeiros. 
9.Mostrar axilidade e coordinación combinando Habilidades Motrices Específicas e técnicas de 
deportes individuais para alcanzar os obxectivos motores propostos. 
10.Realizar actividades de expresión corporal e danza, coordinándose en parellas ou en equipo 
para a construción de coreografías colectivas. 

3º ESO 

1.Autoavaliar a súa propia CF vinculada ca saúde e a calidade de vida e crear gráficas vinculadas a 
mesma. 
2.Experimentar un programa de adestramento para a CF, programando exercicios xerais e 
específicos para quecementos e voltas a calma. 
3.Coñecer o nome das partes do corpo, articulacións, os tipos de movementos así como os planos 
e eixos do movemento humano. 
4.Identificar diferentes métodos para o adestramento das capacidades físicas básicas vinculadas a 
saúde e a calidade de vida. 
5.Coñecer as características dunha alimentación equillibrada. 
6.Coñecer protocolos básicos para a actuación ante primeiros auxilios (PAS), colocar a unha persoa 
inconsciente na PLS, realizar a manobra de Heimlich e realizar a RCP. 
7.Resolver situacións de xogo de deportes de adversario e colectivos, con adecuación a súa 
técnica, táctica e normas. Participando con independencia do seu nivel, co obxectivo de mellorar as 
súas capacidades coordinativas e desenvolvendo actitudes de cooperación e deportividade. 
8.Dominar as habilidades técnicas propias dos deportes practicados. 
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9.Coñecer a lóxica interna dos deportes de adversario e colectivos practicados. 
10.Aproveitar as características dos deportes individuais para a mellora da calidade da vida. 
11.Dominar os elementos de seguridade para enlazar diferentes habilidades ximnásticas e de 
control motor para xerar ideas, sentimentos, conceptos... 

4ºESO 

1.Autoavaliar a súa propia CF vinculada ca saúde e a calidade de vida. 
2.Planificar un programa de adestramento para a CF, desenvolver as súas capacidades físicas 
vinculadas ca saúde e a calidade de vida. 
3.Dominar conceptos básicos de anatomía muscular, así como exercicios para manter unha boa 
hixiene postural. 
4.Consolidar os protocolos básicos para actuar ante emerxencias (PAS, PLS e RCP). 
5.Realizar vendaxes funcionais para escordaduras. 
6.Resolver situacións de xogo de deportes colectivos, mellorando o coñecemento e execución da 
súa técnica, táctica e normas. 
7.Alcanzar un nivel de control apropiado dos elementos técnico-tácticos dos deportes practicados.  
8.Organizar de forma autónoma actividades vinculadas ós deportes vistos no curso. 
9.Experimentar actividades nas que se poña en xogo a orientación e ubicación espacial. 
10.Saber utilizar un plano, mapa e compás. 
11.Construir coreografías con base musical cas que se poda desenvolver a condición física 
saudable. 

1ºBAC 

1.Realizar un programa de adestramento da CF saudable, encamiñado a mellora da mesma. 
2.Adquirir destrezas técnicas e coñecementos empíricos cos que realizar unha práctica de 
actividade física segura e ca que manter a CF e a calidade de vida. 
3.Calcular o gasto calórico que xeran as diferentes actividades físicas realizadas e a aportación 
calórica de diferentes familias de alimentos. 
4.Coñecer as características dunha alimentación equilibrada. 
5.Coñecer e aplicar as pautas de actuación ante primeiros auxilios (PAS). 
6.Aplicar vendaxes funcionais. 
7.Experimentar e coñecer diferentes probas físicas de acceso o mundo académico ou laboral. 
8.Resolver situacións de xogo de deportes colectivos, atendendo a súa aplicación técnico-táctica e 
iniciándose nos elementos estratéxicos do deporte. 
9.Realizar actividades físicas de outras culturas, coas que aprender novas formas de desenvolver a 
nosa competencia motriz. 
10.Practicar actividades de danza e expresión corporal. 

 

4.CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Todos os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe están organizados curso por 
curso no Anexo 1.  

 Neste apartado, nun primeiro momento, realizaremos a temporalización dos contidos curso 
por curso. Os contidos están organizados en unidades didácticas (UD). Unha vez feita a 
temporalización onde se vexa curso por curso e trimestre por trimestre, que UDs se imparten, 
especificamos os CA e os EA de cada unha de elas. Tamén se especifica a ponderación ou valor 
que ten cada UD no trimestre. 

Temporalización de unidades didácticas para 1º da ESO 

Unidades didácticas Ponderación Trimestre 

1.1.Condición física e a saúde I 50% 

1º Trimestre 1.2.Expresión corporal 40% 

1.3.Primeiros auxilios I 10% 

1.4.Aspetos comúns dos deportes colectivos 55% 2º Trimestre 
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1.5.Habilidades malabares 45% 

1.6.Habilidades motrices básicas e ximnásticas 60% 
3º Trimestre 

1.7.Orientación no medio I 40% 

 

Temporalización de unidades didácticas para 2º da ESO 

Unidades didácticas Ponderación Trimestre 

2.1.Condición física e a saúde II 50% 

1º Trimestre 2.2.Ultimate  40% 

2.3.Primeiros auxilios II 10% 

2.4.Iniciación ó iudo 40% 

2º Trimestre 2.5.Rugby cinta 40% 

2.6.Danzas 20% 

2.7.Palas e tenis de mesa 40% 

3º Trimestre 2.8.Habilidades ximnásticas e parkour 40% 

2.9.Orientación no medio II 20% 

 

Temporalización de unidades didácticas para 3º da ESO 

Unidades didácticas Ponderación Trimestre 

3.1.Condición física e a saúde III 90% 
1º Trimestre 

3.2.Primeiros auxilios III 10% 

3.3.Bádminton 40% 

2º Trimestre 3.4.Atletismo 40% 

3.5.Fútbol gaélico 20% 

3.6.Balonmán 40% 

3º Trimestre 3.7.Acrosport 40% 

3.8.Orientación no medio III  20% 

 

Temporalización de unidades didácticas para 4º da ESO 

Unidades didácticas Ponderación Trimestre 

4.1.Principios básicos de anatomía 30% 

1º Trimestre 4.2.Métodos de adestramento da condición física 60% 

4.3.Primeiros auxilios e vendaxes  10% 

4.4.Voleibol 40% 

2º Trimestre 4.5.Xogos cooperativos 40% 

4.6.Beisbol 20% 

4.7.Aeróbic 50% 3º Trimestre 

4.8.Orientación no medio IV 50% 

 

Temporalización de unidades didácticas para 1º de Bacharelato 

Unidades didácticas Ponderación Trimestre 

5.1.Métodos de adestramento e alimentación 90% 
1º Trimestre 

5.2.Lesións vinculadas a práctica de actividade física 10% 

5.3.Floorball 30% 

2º Trimestre 5.4.Programa de adestramento 40% 

5.5.Ioga e tai ji quan 30% 

5.6.Baloncesto  45% 

3º Trimestre 5.7.Bailes de salón 45% 

5.8.Probas físicas de oposicións e de acceso a INEF 10% 
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 Na Resolución do 29 de maio de 2019, especifícase que as PDs deben de concretar para 
cada estándar de aprendizaxe a temporalización, o grado mínimo de consecución para superar a 
materia e os procedementos ou instrumentos de avaliación utilizados. Ademais, no artigo 21.3 do 
D.86/2015, dise que o profesorado establecerá indicadores de logro nas PDs para avaliar as 
aprendizaxes do alumnado. A utilización de indicadores de logro, ven referendada no artigo 7.4 da 
O.ECD/65/2015, onde se especifica que o nivel de desempeño das competencias poderase medir a 
través de indicadores de logro. A continuación, presentamos unhas táboas nas que se aprecia para 
cada unidade didáctica:  

 Contidos do currículo 
 Criterios de avaliación (CA) 
 Estándares de aprendizaxe (EA) 
 Grado mínimo de consecución para superar a materia (do EA) 
 Peso de cualificación que ten o EA na UD 
 Competencias Clave ás que contribúe o EA 
 Indicador de logro (IL) do EA 
 Instrumentos e/ou procedementos de avaliación que se usan.  

Nas táboas das unidades didácticas non se especifica, pero todos os EA do currículo de EF 
contribúen ó desenvolvemento da Competencia Motriz (RD.1105/2014). 



10 
 

CURSO 1º DA ESO. Táboas coa interrelación dos elementos do currículo a través das unidades didácticas. Pódese apreciar para cada UD os 
contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, grado mínimo de consecución para obter o EA, peso na cualificación da UD do EA, 
indicador de logro do EA e instrumento ou procedemento de avaliación do mesmo. 

UD1.1: A Condición Física e a Saúde I 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.1. 
B1.2. 

B1.1. EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 

50% 5% CSC 
CMCCT 

IL1.1.1. Traballo 
teórico 

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

50% 5% CSC 
CAA 

B1.9. 
B1.10. 

B1.3. 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. 

50% 5% CSC IL.1.1.2. 

B3.1. 
B3.2. 
B3.3. 

B3.1. EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a 
alimentación nun estilo de vida saudable. 

50% 5% CMCCT 

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a FC 
correspondente ás marxes de mellora da CF. 

50% 5% CMCCT 
CAA 

IL1.1.3. 

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

50% 5% CMCCT IL1.1.4. Ficha de 
observación 

B3.4. 
B3.5. 
B3.6. 

B3.2. EFB3.2.1. Iniciase na participación activa das actividades para a 
mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

50% 25% CAA IL1.1.5. 

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

50% 40% CAA IL1.1.6. Test CF 

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

50% 5% CMCCT 
CSIEE 

Traballo 
teórico 

Indicadores de Logro da UD1.1 

IL1.1.1.Identifica as diferentes partes dunha sesión de AF/EF, coñece as súas características e experimenta exercicios propios de cada unha 
delas; IL1.1.2.Identifica e ponlle nome as principais articulacións e partes do corpo. Sabe calcular o seu IMC e coñece os tipos de alimentos e a 
súa proporción para unha alimentación equilibrada; IL1.1.3.Identifica 3 sitios onde medir a súa FC, sabe como calcular a súa FCMax (Karvonen, 
FCMax=220-idade) e coñece os valores que debe ter a FC cando realizamos exercicio segundo o nivel de esforzo; IL1.1.4.Experimenta exercicios 
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vinculados as 4 capacidades físicas básicas, sabe cales son; IL1.1.5.Realiza con dominio técnico patróns básicos do movemento humano 
(sentadilla, peso morto, flexión, plancha isométrica...); IL1.1.6.Alcanza resultados óptimos nos test de condición física, atendendo a súa idade, 
sexo e segundo outras poboacións de referencia. 

Cualificación da UD: 30% traballo teórico, 30% observación diaria da práctica, 40% probas prácticas. 

 

UD1.2: Expresión Corporal 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B2.1. 
B2.2. 

B2.1. EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, 
tempo e intensidade. 

50% 30% CCEC IL1.2.1. 
IL1.2.2. 

Ficha de 
observación 

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

50% 20% IL1.2.3. 

EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e danzas. 50% 50% IL1.2.4. Proba 
práctica 

Indicadores de Logro da UD1.2 

IL1.2.1.Logra desinhibirse, acepta as actividades e participa correctamente; IL1.2.2.Constrúe diferentes figuras xeométricas, de obxectos, figuras, 
etc. en grupo; IL1.2.3.Crea movementos segundo un ritmo musical; IL1.2.4.Colabora co seu grupo na construción dunha coreografía e presenta a 
mesma con orixinalidade e creatividade. 

Cualificación da UD: 50% observación diaria da práctica, 50% proba práctica. 

 

 

 

 

 



12 
 

UD1.3: Primeiros Auxilios I 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.11. 
B1.12. 
B1.13. 

B1.4. EFB1.1.1. 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. 

50% 60% CSC 
CSIEE 

IL1.3.1. Proba 
práctica 

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

50% 40% CSIEE IL1.3.2. 

Indicadores de Logro da UD1.3 

IL1.3.1.Sabe cando e como colocar a un ferido na Posición Lateral de Seguridade (PLS); IL1.3.2.Coñece o protocolo a seguir ante unha situación 
de emerxencia, tanto no centro educativo como no exterior. 

Cualificación da UD: 60% proba práctica, 40% pregunta teórica oral. 

 

UD1.4: Aspectos Comúns dos Deportes Colectivos 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.4. 
B4.5 

B4.2. EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para 
obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de 
oposición ou colaboración-oposición facilitadas, respectando o 
regulamento. 

50% 40% CAA 
CSIEE 

IL1.4.1. Rúbrica 

EFB4.2.2. Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de 
defensa nas actividades fisico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas. 

50% 20% IL1.4.2. Traballo 
teórico 

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. 

50% 40% IL1.4.3. Proba 
práctica 

Indicadores de Logro da UD1.4 

IL1.4.1.Utiliza con dominio os fundamentos técnico-tácticos para resolver as situacións de 1x1, 2x1 con amplitude e cruce e 3x2; IL1.4.2.Elabora 
as representacións gráficas das solucións ás situacións prácticas vistas na clase; IL1.4.3.Coñece a lóxica interna dos deportes colectivos de 
espacio compartido e participación simultánea e aplícaa segundo os obxectivos do xogo. 

Cualificación da UD: 20% traballo teórico, 40% observación diaria da práctica, 40% proba práctica 
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UD1.5: Habilidades Malabares 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.2. B4.1. 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 a súa idade. 

50%  CAA 
CSIEE 

IL1.5.1. 
 

Proba 
práctica 

Indicadores de Logro da UD1.5 

IL1.5.1.Mostra un bo nivel de coordinación ollo-man e alcanza dominio nas habilidades malabares (pelotas de tenis, aros...). 

Cualificación da UD: 100% proba práctica 

 

UD1.6: Habilidades Motrices Básicas e Ximnásticas 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.1. B4.1. EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das 
habilidades específicas adaptadas máis sinxelas, respectando as 
regras e as normas establecidas. 

50% 40% CAA 
CSIEE 

IL1.6.1. Rúbrica 

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

50% 20% IL1.6.2. Traballo 
teórico 

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 a súa idade. 

50% 40% IL1.6.3. Proba 
práctica 

Indicadores de Logro da UD1.6 

IL1.6.1.Practica i executa os exercicios de aprendizaxe das habilidades ximnásticas, consolidando o desenvolvemento das habilidades motrices 
básicas; IL1.6.2.Elabora un documento describindo os pasos e elementos técnicos a seguir para executar unha das habilidades ximnásticas vistas 
nas clases ; IL1.6.3.Domina con certo nivel técnico as diferentes habilidades ximnásticas practicadas (xiros, equilibrios e saltos). 

Cualificación da UD: 20% traballo teórico, 40% observación diaria da práctica, 40% proba práctica 
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UD1.7: Orientación no medio I 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.7. 
B1.8. 

B1.3. EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu 
contorno próximo para a realización de actividades físico-
deportivas. 

50% 40% CSC IL.1.7.1. Fichas de 
control 

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

50% 10% CSC IL1.7.2. 

B4.3. B4.1. EFB4.1.4. Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión 
en contornos non estables e técnicas básicas de orientación. 

50% 50% CSC 
CSIEE 

IL1.7.3. Proba 
práctica 

Indicadores de Logro da UD1.7 

IL1.7.1.Practica e experimenta xogos sensoriais e carreiras de pistas; IL1.7.2.Respecta o medio no que realiza as actividades; IL1.7.3.Realiza 
carreiras de pistas e de orientación, mostrando coñecementos de orientación espacial. 

Cualificación da UD: 50% observación diaria da práctica, 50% proba práctica 

 

Contidos transversais (10% da nota trimestral) 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.3. B1.1. EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde 
e a actividade física. 

100% 

1
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CSC ILT1.1. Ficha de 
observación / 
Diario 
docente 

B1.4. 
B1.5. 
B1.6. 

B1.2. EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como no de espectador/a. 

100% CSC 
 

ILT1.2. 

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. 

100% 

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

100% 

B1.14. B1.5. 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. 

50% CD 
CCL 

ILT1.3. 

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

50% 
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corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

Indicadores de Logro Transversais 

ILT1.1.Trae todos os días neceser de hixiene para asearse despois das clases; ILT1.2.Realiza as actividades activamente, esforzándose 
independentemente do seu nivel, con espírito deportivo e fair play. Colabora cos compañeiros nas actividades realizadas e mostra tolerancia e 
respecto cara os compañeiros, cos materiais, coas instalacións e co profesorado; ILT1.3.Elabora os traballos teóricos que se piden mantendo os 
requisitos formais, buscando en fontes de información apropiadas e utilizando procesadores de texto. 

Cualificación: cada día que o docente rexistre unha falta de estes indicadores de logro, anotará un negativo, cada negativo restará 0,2 ó 
apartado de participación ata un máximo de un punto. 
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CURSO 2º DA ESO. Táboas coa interrelación dos elementos do currículo a través das unidades didácticas. Pódese apreciar para cada UD os 
contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, grado mínimo de consecución para obter o EA, peso na cualificación da UD do EA, 
indicador de logro do EA e instrumento ou procedemento de avaliación do mesmo. 

UD2.1: A Condición Física e a Saúde II 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.1. 
B1.2. 

B1.1. EFB1.1.1. Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física 
coa intensidade dos esforzos realizados. 

50% 2% CSC 
CMCCT 

IL2.1.1. Traballo 
teórico 

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

50% 2% 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/a docente. 

50% 2% CSC 

B3.1. 
B3.2. 
B3.3. 
B3.4. 
B3.5. 
B3.6. 

B3.1. 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. 

50% 2% CMCCT IL2.1.2. 

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

50% 2% 

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. 

50% 2% 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a FC 
correspondente ás marxes de mellora dos principais factores da CF 

50% 4% IL2.1.3. 

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

50% 2% IL2.1.4. 

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. 

50% 2% CMCCT 
CSC 

B3.7. 
B3.8. 
B3.9. 
B3.10. 

B3.2. EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos 
para o seu desenvolvemento. 

50% 20% CAA IL2.1.5. Test de CF 

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

50% 20% 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica 50% 20% CAA IL2.1.6. Ficha de 
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das actividades físicas como medio de prevención de lesións. CSIEE observación 

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

50% 20% CAA 

Indicadores de Logro da UD2.1 

IL2.1.1.Conoce as diferentes partes dunha sesión de AF/EF, as súas características, efectos e elabora quecementos e voltas a calma para 
sesións xa preparadas; IL2.1.2.Conoce o nome das principais partes e articulacións do corpo, así como os planos e eixos do movemento humano. 
Calcula o seu IMC e coñece os tipos de alimentos e os nutrientes que os conforman, así como a súa proporción para unha dieta equilibrada; 
IL2.1.3.Calcula a súa FCMax (Karvonen, FCMax=220-idade), sabe medir a súa FC tras exercicio identificando o seu nivel de esforzo nun 
porcentaxe de intensidade; IL2.1.4.Coñece cales son as 4 capacidades físicas básicas e os seus tipos e realiza actividades para desenvolvelas; 
IL2.1.5.Realiza test de condición física e alcanza niveis de rendemento vinculados a unha condición física saudable, acordes a súa idade e 
xénero; IL2.1.6.Realiza con dominio técnico patróns básicos do movemento humano e variantes dos mesmos. 

Cualificación da UD: 20% traballo teórico, 40% observación diaria da práctica, 40% probas prácticas. 

 

UD2.2: Ultimate 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.4. 
B4.5. 

B4.2. 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. 

50% 60% CAA 
CSIEE 

IL2.2.1. Proba 
práctica 1 

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. 

50% 40% IL2.2.2. Rúbrica 

Indicadores de Logro da UD2.3 

IL2.2.1.Logra lanzar o disco de dereita e de revés con dominio técnico e con puntería; IL2.2.2.Coñece o regulamento de xogo, realiza desmarques 
en profundidade ou apoios para abrir liñas de pase segundo o requira a situación de xogo e sabe executar de forma técnico-táctica a posición 
defensiva básica. 

Cualificación da UD: 60% proba práctica 1, 40% proba práctica 2. 
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UD2.3: Primeiros Auxilios II 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.10. 
B1.11. 
B1.12. 

B1.4. EFB1.1.1. 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. 

50% 30% CSIEE 
CSC 

IL2.3.1. Proba 
práctica 

EFB1.1.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os 
servizos de emerxencia e de protección do contorno.  

50% 40% CSIEE IL2.3.2. Traballo 
teórico 

EFB1.1.3. 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. 

50% 30% CSIEE IL2.3.3. Proba 
práctica 

Indicadores de Logro da UD2.3 

IL2.3.1.Sabe para que sirve, como e cando colocar a un ferido na Posición Lateral de Seguridade (PLS); IL2.3.2. Coñece o protocolo de 
actuacións ante situacións de emerxencia (PAS) e como activar os servizos de emerxencia; IL2.3.3.Sabe para que sirve, como e cando realizar a 
manobra de Heimlich cas súas variantes. 

Cualificación da UD: 40% traballo teórico, 60% proba práctica. 

 

UD2.4: Iniciación o Iudo 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.4. B4.2. 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. 

50% 100% CAA 
CSIEE 

IL2.4.1. Proba 
práctica / 
Rúbrica 

Indicadores de Logro da UD2.4 

IL2.4.1.Utiliza con dominio as técnicas do control costal, control ventral, control frontal e volteos desde cuadrupedia. 

Cualificación da UD: 100% proba práctica. 
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UD2.5: Rugby cinta 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.4. 
B4.5. 

B4.2. 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. 

50% 25% CAA 
CSIEE 

IL2.5.1. Rúbrica de 
observación 
diaria + proba 
práctica 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. 

50% 25% IL2.5.2. 

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. 

50% 30% IL2.5.3. 

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

50% 20% IL2.5.4. Traballo 
teórico 

Indicadores de Logro da UD2.5 

IL2.5.1.Executa con dominio o pase, a recepción, o apoio, as fintas con balón e utiliza estes recursos técnico-tácticos para lograr o obxectivo do 
xogo, mostrando así, o seu coñecemento sobre o mesmo; IL2.5.2.Coñece o regulamento de xogo e sabe aplicalo de forma autónoma (saque 
inicial, avant, fora de xogo, ruck, saque de banda); IL2.5.3.Resolve, segundo os fundamentos técnico-táctico vistos, unha situación de xogo de 
2x1; IL2.5.4.Realiza unha representación gráfica, seguindo a simboloxía facilitada, na que resolve as situacións de xogo vistas na clase (2x1 e 
3x2). 

Cualificación da UD: 20% traballo teórico, 80% observación diaria e proba práctica. 

 

UD2.6: Danzas 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B2.1. 
B2.2. 
B2.3. 

B2.1. EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, 
combinando espazo, tempo e intensidade. 

50% 10% CCEC IL2.6.1. Ficha de 
observación 

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

50% 30% IL2.6.2. 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas 50% 20% IL2.6.3. Proba 
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sinxelas, adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras. 

práctica 

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

50% 40% 

Indicadores de Logro da UD2.6 

IL2.6.1.Practica e experimenta diferentes exercicios con base musical; IL2.6.2.En pequeno grupo, crea unha secuencia de movementos 
coordinados cun ritmo musical concreto; IL2.6.3.Colabora na realización dunha coreografía danzada e realiza a súa exposición. 

Cualificación da UD: 40% observación diaria da práctica, 60% proba práctica. 

 

UD2.7: Tenis de mesa 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.4. B4.2. 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. 

50% 50% CAA 
CSIEE 

IL2.7.1. Rúbrica de 
observación 
diaria + proba 
práctica 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. 

50% 25% IL2.7.2. 

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. 

50% 15% IL2.7.3. 

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

50% 10% IL2.7.4. 

Indicadores de Logro da UD2.7 

IL2.7.1.Executa correctamente golpes técnicos como o servizo, golpes planos de dereita e de revés, golpes con efecto cara adiante, cara atrás e 
de lado; IL2.7.2.Coñece e aplica adecuadamente o regulamento de xogo, normas para realizar o servizo, como levar a puntuación do set, quen 
gana cada peloteo, faltas...; IL2.7.3.Domina e aplica os elementos tácticos con certo nivel de destreza: xogo nos dous eixos da mesa, contrapé, 
engano e sorpresa; IL2.7.4.Elabora secuencias de xogo atendendo á análise dos puntos fortes e débiles propios e do adversario (estratexia de 
xogo). 

Cualificación da UD: 100% observación diaria da práctica e proba práctica. 
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UD2.8: Habilidades ximnásticas e parkour 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.1. 
B4.2. 

B4.1. EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades 
específicas adaptadas, respectando as regras e as normas 
establecidas. 

50% 45% CAA 
CSIEE 

IL2.8.1. Ficha 
observación 

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

50% 5% IL2.8.2. Traballo 
teórico 

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

50% 5% 

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. 

50% 45% IL2.8.3. Proba 
práctica 

Indicadores de Logro da UD2.8 

IL2.8.1.Practica e perfecciona as habilidades ximnásticas realizadas no curso anterior (xiros, equilibrios e saltos); IL2.8.2.Elabora un documento 
no que analiza a súa execución dunha habilidade concreta, compara esa habilidade co modelo de referencia para autoavaliarse e describe o 
modelo a seguir; IL2.8.3.Executa con dominio habilidades e técnicas ximnásticas evolucionadas propias do parkour (desprazamentos 
modificados, equilibrios, volteos, saltos, recepcións, pasavallas, descolgues...). 

Cualificación da UD: 10% traballo teórico, 45% observación diaria da práctica, 45% proba práctica. 

 

UD2.9: Orientación no medio II 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.6. 
B1.7. 
B1.8. 
B1.9. 

B1.3. EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a 
realización de actividades físico-deportivas axeitadas a súa idade. 

50% 5% CSC IL2.9.1. Traballo 
teórico 

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

50% 5% 

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

50% 5% 

B4.3. B4.1. 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. 

50% 85% CAA 
CSIEE 

IL2.9.2. Fichas de 
control 
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Indicadores de Logro da UD2.9 

IL2.9.1.Identifica áreas recreativas e espacios naturais onde poder realizar actividade física no medio; IL2.9.2.Realiza carreiras de pistas e 
carreiras de orientación somera, mostrando dominio da orientación espacial no medio. 

Cualificación da UD: 15% traballo teórico, 85% observación diaria da práctica e proba práctica. 

 

Contidos transversais (10% da nota trimestral) 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.3. 
B1.4. 
B1.5. 

B1.2. EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como non de espectador/a. 

100% 
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ILT2.1. Ficha de 

observación / 
Diario 
docente 

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. 

100% 

EFB1.2.3. Respecta ás demais persoas dentro do labor de quipo, 
con independencia do nivel de destreza. 

100% 

B1.14. B1.5. 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. 

50% CD 
CCL 

ILT2.2. 

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

50% CAA 
CCL 

Indicadores de Logro Transversais 

ILT2.1.Trae todos os días neceser de hixiene para asearse despois das clases. Realiza as actividades activamente, con espírito deportivo e fair 
play, colabora cos compañeiros nas actividades realizadas e mostra tolerancia e respecto cara os compañeiros, cos materiais, coas instalacións e 
co profesorado; ILT2.2.Elabora os traballos teóricos que se piden mantendo os requisitos formais, buscando en fontes de información apropiadas 
e utilizando procesadores de texto. 

Cualificación: cada día que o docente rexistre unha falta de estes indicadores de logro, anotará un negativo, cada negativo restará 0,2 ó 
apartado de participación ata un máximo de un punto. 
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CURSO 3º DA ESO. Táboas coa interrelación dos elementos do currículo a través das unidades didácticas. Pódese apreciar para cada UD os 
contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, grado mínimo de consecución para obter o EA, peso na cualificación da UD do EA, 
indicador de logro do EA e instrumento ou procedemento de avaliación do mesmo. 

UD3.1: A Condición Física e a Saúde III 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.1. 
B1.2. 

B1.1. EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de AF coa 
intensidade dos esforzos realizados. 

50% 2% CSC 
CMCCT 

IL3.1.1. Traballo 
teórico 

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. 

50% 2% CSC 

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

50% 2% 

B3.1. 
B3.2. 
B3.3. 
B3.4. 
B3.5. 
B3.6. 
B3.7. 

B3.1. EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as 
coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 
traballadas no ciclo. 

50% 2% CMCCT IL3.1.2. 

EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía 
cos tipos de AF, a alimentación e a saúde. 

50% 2% 

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

50% 2% 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a FC 
correspondente ás marxes de mellora de diferentes factores da CF 

50% 4% IL3.1.3. 

EFB3.1.5. Aplica de forma autómona procedementos para 
autoavaliar os factores da CF. 

50% 2% IL3.1.4. 

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. 

50% 2% CMCCT 
CSC 

B3.8. 
B3.9. 
B3.10. 
B3.11. 
B3.12. 

B3.2. EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos 
para o seu desenvolvemento. 

50% 20% CAA IL3.1.5. Test de CF 

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

50% 20% 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica 50% 20% CAA IL3.1.6. Ficha de 
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das actividades físicas como medio de prevención de lesións. CSIEE observación 

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

50% 20% CAA 

Indicadores de Logro da UD3.1 

IL3.1.1.Coñece obxectivos e efectos dos quecementos e voltas a calma, recolle por escrito os Q e VC das sesións realizadas; IL3.1.2.Domina o 
nome das principais partes e articulacións do corpo, sabe os tipos de movementos que se producen en cada articulación e coñece os planos e 
eixos do movemento humano. Calcula o seu IMC e coñece os tipos de alimentos, os nutrientes que os conforman e os seus tipos, así como a súa 
proporción para unha dieta equilibrada; IL3.1.3.Sabe calcular a súa FCMax (Tanaka, FCMax=208,75-(0,73xidade)),  medir a FC tras exercicio 
identificando o seu nivel de esforzo e identifica como se usan a intensidade e o volume para determinar a carga de adestramento; IL3.1.4.Coñece 
cales son as 4 capacidades físicas básicas e os seus tipos e realiza actividades para desenvolvelas; IL3.1.5.Realiza test de condición física e 
alcanza niveis de rendemento vinculados a unha condición física saudable, acordes a súa idade e xénero; IL3.1.6.Realiza con dominio técnico 
patróns básicos do movemento humano e variantes complexas dos mesmos. 

Cualificación da UD: 20% traballo teórico, 40% observación diaria da práctica, 40% probas prácticas. 

 

UD3.2: Primeiros Auxilios III 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.10. 
B1.11. 
B1.12. 

B1.4. EFB1.1.1. 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. 

50% 30% CSIEE 
CSC 

IL3.2.1. Proba 
práctica 

EFB1.1.2. Describe os protocolos para activar os servizos de 
emerxencia e de protección do contorno.  

50% 40% CSIEE IL3.2.2. Traballo 
teórico 

EFB1.1.3. 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. 

50% 30% CSIEE IL3.2.3. Proba 
práctica 

Indicadores de Logro da UD3.2 

IL3.2.1.Sabe para que sirve, como e cando colocar a un ferido na Posición Lateral de Seguridade (PLS) e cando aplicarlle a manobra de Heimlich 
cas súas variantes; IL3.2.2. Coñece o protocolo de actuacións ante situacións de emerxencia (PAS), como activar os servizos de emerxencia; 
IL3.2.3.Sabe como realizar unha Recuperación Cardio-Pulmonar (RCP). 

Cualificación da UD: 40% traballo teórico, 60% proba práctica. 
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UD3.3: Bádminton 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.4. B4.2. 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. 

50% 20% CAA 
CSIEE 

IL3.3.1.  Proba 
práctica /  
Rúbrica 

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. 

50% 10% IL3.3.2. 

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. 

50% 50% IL3.3.3. 

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

50% 20% IL3.3.4. 

Indicadores de Logro da UD3.3 

IL3.3.1.Experimenta e mostra un uso correcto dos fundamentos técnico tácticos do bádminton (clear, lob, deixadas alta e baixa, drive e smash); 
IL3.3.2.Coñece e aplica adecuadamente o regulamento do xogo: normas de saque, puntuación, faltas...; IL3.3.3.Aplica os elementos tácticos con 
destreza: xogo nos dous eixos, engano, contrapé, sorpresa; IL3.3.4.Elabora secuencias de xogo atendendo á análise dos puntos fortes e débiles 
propios e do adversario (estratexia de xogo). 

Cualificación da UD: 100% observación diaria da práctica e proba práctica. 

 

UD3.4: Atletismo 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.1. 
B4.2. 

B4.1. EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades 
específicas, das actividades propostas, respectando as regras e as 
normas establecidas. 

50% 40% CAA 
CSIEE 

IL3.4.1. Proba 
práctica 

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo 50% 10% IL2.4.2. Traballo 
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técnico formulado. teórico 

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

50% 10% IL3.4.3. Ficha de 
observación 

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. 

50% 40% IL3.4.4. 

Indicadores de Logro da UD3.4 

IL3.4.1.Practica e executa con destreza as técnicas de salto de altura, de salto de lonxitude, lanzamento de disco e de peso; IL3.7.2.Analiza os 
seus erros, comparando a súa execución cá do modelo a seguir; IL3.4.3.Coñece o regulamento das diferentes disciplinas practicadas; 
IL3.4.4.Realiza carreiras de velocidade, de fondo, de obstáculos e de relevos. Mostrando coñecemento técnico do paso de vallas. 

Cualificación da UD: 10% traballo teórico, 40% observación diaria da práctica e 40% proba práctica. 

 

UD3.5: Fútbol gaélico 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.4. B4.2. 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. 

50% 50% CAA 
CSIEE 

IL3.5.1. Rúbrica  

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. 

50% 25% IL3.5.2. 

Indicadores de Logro da UD3.5 

IL3.5.1.Experimenta fundamentos técnico-tácticos do fútbo gaélico (golpe de biqueira, o bote, a recepción co corpo e a elevada, a finta, o bloqueo, 
o pase co puño, picar o balón, o roubo ca man...), mostrando axilidade e coordinación; IL3.5.2.Coñece e aplica adecuadamente o regulamento de 
xogo: faltas, como puntuar... 

Cualificación da UD: 100% observación diaria da práctica. 
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UD3.6: Balonmán 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.4. 
B4.5. 

B4.2. 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. 

50% 50% CAA 
CSIEE 

IL3.6.1. Rúbrica 

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. 

50% 20% IL3.6.2. Rúbrica 

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. 

50% 15% IL3.6.3. Traballo 
teórico 

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

50% 15% IL3.6.4. 

Indicadores de Logro da UD3.6 

IL3.6.1.Aplica correctamente os fundamentos técnico-tácticos do deporte, atendendo ó rol no que se desempeña; IL3.6.2.Coñece o regulamento 
de xogo de forma práctica; IL3.6.3.Coñece diferentes sistemas de xogo ofensivos e defensivos cas súas características e experimenta algún de 
eles na práctica; IL3.6.4.Resolve, de forma gráfica e ca simboloxía facilitada, as situacións de xogo vistas na clase. 

Cualificación da UD: 30% traballo teórico e 70% observación diaria da práctica e proba práctica. 

 

UD3.7: Acrosport 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B2.1. 
B2.2. 
B2.3. 

B2.1. EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando 
espazo, tempo e intensidade. 

50% 30% CCEC IL3.7.1. Ficha control 

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

50% 50% IL3.7.2. Proba 
práctica 

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. 

50% 10% IL3.7.3. 
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EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación 
espontánea en parellas ou grupos. 

50% 10% IL3.7.4. Ficha control 

Indicadores de Logro da UD3.7 

IL3.7.1.Experimenta posicións (individuais, por parella e en grupo pequeno) coas que construír figuras. Mantendo sempre as medidas de 
seguridade; IL3.7.2.Construe e expón unha secuencia de movementos, habilidades ximnásticas e figuras con acompañamento musical; 
IL3.7.3.Prepara unha ficha cos pasos, habilidades e figuras da coreografía; IL3.7.4.Deseña e realiza, en pequeno grupo, as súas propias figuras. 

Cualificación da UD: 20% traballo teórico, 80% observación diaria e proba práctica. 

 

UD3.8: Orientación no medio III 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.6. 
B1.7. 
B1.8. 
B1.9. 

B1.3. EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a 
realización de actividades físico-deportivas. 

50% 10% CSC IL3.8.1. Traballo 
teórico 

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

50% 10% 

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

50% 20% IL3.8.2. 

B4.3. B4.1. 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. 

50% 60% CAA 
CSIEE 

IL3.8.3. Fichas de 
control 

Indicadores de Logro da UD3.8 

IL3.8.1.Identifica áreas recreativas e espacios naturais onde poder realizar actividade física no medio; IL.3.8.2.Coñece os elementos que 
determinan se unha actividade física é saudable ou entraña risco e, baixo este prisma, analiza diferentes disciplinas deportivas; IL3.8.3.Realiza 
carreiras de orientación somera e iníciase no uso do compás, mostrando dominio da orientación espacial no medio. 

Cualificación da UD: 40% traballo teórico, 60% observación diaria da práctica e proba práctica. 
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Contidos transversais (10% da nota trimestral) 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.3. 
B1.4. 
B1.5. 

B1.2. EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como non de espectador/a. 

100% 
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ILT3.1. Ficha de 

observación / 
Diario 
docente 

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. 

100% 

EFB1.2.3. Respecta ás demais persoas dentro do labor de quipo, 
con independencia do nivel de destreza. 

100% 

B1.13. 
B1.14. 

B1.5. 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. 

50% CD 
CCL 

ILT3.2. 

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

50% CAA 
CCL 

Indicadores de Logro Transversais 

ILT3.1.Trae todos os días neceser de hixiene para asearse despois das clases. Realiza as actividades activamente, con espírito deportivo e fair 
play, colabora cos compañeiros nas actividades realizadas e mostra tolerancia e respecto cara os compañeiros, cos materiais, coas instalacións e 
co profesorado; ILT3.2.Elabora os traballos teóricos que se piden mantendo os requisitos formais, buscando en fontes de información apropiadas 
e utilizando procesadores de texto. 

Cualificación: cada día que o docente rexistre unha falta de estes indicadores de logro, anotará un negativo, cada negativo restará 0,2 ó 
apartado de participación ata un máximo de un punto. 
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CURSO 4º DA ESO. Táboas coa interrelación dos elementos do currículo a través das unidades didácticas. Pódese apreciar para cada UD os 
contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, grado mínimo de consecución para obter o EA, peso na cualificación da UD do EA, 
indicador de logro do EA e instrumento ou procedemento de avaliación do mesmo. 

UD4.1: Principios básicos de anatomía 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.1. 
B1.2. 

B1.1. EFB1.1.1. Analiza a AF principal da sesión para establecer as 
características que deben ter as fases de activación e de volta á 
calma. 

50% 20% CSC IL4.1.1. Ficha da 
sesión 

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. 

50% 20% 

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. 

50% 10% IL4.1.2. Rúbrica 

B3.2. 
B3.3. 

B3.1. 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. 

50% 10% CMCCT IL4.1.3. Traballo 
teórico 

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

50% 40% IL4.1.4. Ficha da 
sesión 

Indicadores de Logro da UD4.1 

IL4.1.1.En grupo pequeno/parellas, realiza quecementos e voltas a calma adaptados as actividades que desenvolven na parte principal da sesión. 
O quecemento cumpre cas súas fases; IL4.1.2.En grupo pequeno/parellas, dirixe a súa sesión ó resto da clase; IL4.1.3.Identifica os grupos 
musculares e articulacións principais do tren superior, tronco e tren inferior. Identifica a musculatura tónica e fásica; IL4.1.4.Prepara sesións nas 
que flexibilizar a musculatura fásica e fortalecer a tónica. 

Cualificación da UD: 10% Traballo teórico, 10% dirección da sesión e 80% proba práctica. 
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UD4.2: Métodos de adestramento da condición física 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B3.1. 
B3.4. 

B3.1. EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo 
de tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos na CF e na 
saúde. 

50% 10% CMCCT IL4.2.1. Diario 
alimentación 

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

50% 10% 

B3.5. 
B3.6. 
B3.7. 
B3.8. 

B3.2. EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades físicas na 
realización dos tipos de AF. 

50% 10% CMCCT IL4.2.2. Traballo 
teórico 

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

50% 30% IL4.2.3. Proba 
práctica 

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de 
AF a mellora das capacidades físicas básicas, cunha orientación 
saudable e nun nivel adecuado as súas posibilidades. 

50% 10% IL4.2.4. Traballo 
teórico 

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

50% 30% IL4.2.5. Test CF 

Indicadores de Logro da UD4.2 

IL4.2.1.Elabora un diario semanal da súa alimentación, analizando a cantidade de kcal inxeridas e se as porcentaxes de nutrientes son as 
recomendadas; IL4.2.2.Coñece os tipos de movementos e os planos e eixos do movemento humano, calcula o seu IMC, a súa FCMax (Tanaka, 
FCMax=208,75-(0,73xidade)) e os principais métodos de adestramento da CF; IL4.2.3.Sabe executar con dominio técnico patróns básicos do 
movemento humano e variantes complexas dos mesmos.; IL4.2.4.Recolle por escrito as sesións realizadas (quecementos, partes principais e 
voltas a calma), onde se especifican os parámetros do adestramento (obxectivos, método seguido, exercicios e factores da carga: intensidade e 
volume); IL4.2.5.Realiza test de condición física e alcanza niveis de rendemento vinculados a unha condición física saudable, acordes a súa idade 
e xénero. 

Cualificación da UD: 20% traballo teórico, 20% diario de alimentación, 30% proba práctica, 30% test de CF. 

 

UD4.3: Primeiros Auxilios e vendaxes 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.5. 
B1.6. 

B1.4. EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura usando 
convenientemente o equipamento persoal, e os materiais e os 

50% 30% CSIEE IL4.3.1. Proba 
práctica 
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B1.7. 
B1.8. 

espazos de práctica. 

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

50% 40% IL4.3.2. Ficha 
observación 

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. 

50% 30% IL4.3.3. Proba 
práctica 

Indicadores de Logro da UD4.3 

IL4.3.1.Sabe para que sirve, como e cando colocar a un ferido na Posición Lateral de Seguridade (PLS), cando aplicarlle a manobra de Heimlich 
cas súas variantes, cando realizarlle unha Recuperación Cardio-Pulmonar(RCP) e os aspectos básicos do uso dun desfibrilador; IL4.3.2. Realiza 
vendaxes funcionais para escorceduras; IL4.3.3.Coñece o protocolo de actuacións ante situacións de emerxencia (PAS), como activar os servizos 
de emerxencia. 

Cualificación da UD: 40% observación da práctica, 60% proba práctica. 

 

UD4.4: Voleibol 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.1. B4.1. EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, e as 
persoas adversarias, nas situacións colectivas. 

50% 60% CAA 
CSIEE 

IL4.4.1.  Proba 
práctica 

B4.2. B4.2. EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias 
específicas das actividades de oposición, contrarrestando ou 
anticipándose ás acción da persoa adversaria. 

50% 20% IL4.4.2. 

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. 

50% 20% IL4.4.3. Traballo 
teórico 

Indicadores de Logro da UD4.4 

IL4.4.1.Domina aspectos básicos da técnica: o saque (de seguridade ou de tenis), o toque de antebrazos, o toque de dedos e o remate; 
IL4.4.2.Coñece e aplica adecuadamente o regulamento do xogo: normas de saque, puntuación, faltas, rotacións...; IL4.4.3.Organízase 
colectivamente atendendo as demandas tácticas do xogo. Practica os complexos K1/K2/K3/K4. 

Cualificación da UD: 80% observación diaria da práctica e proba práctica e 20% traballo teórico. 
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UD4.5: Xogos cooperativos 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.3. B1.2. EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na organización de 
actividades grupais. 

50% 10% CSC IL4.5.1. Rúbrica 

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. 

50% 10% IL4.5.2. 

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

50% 20% IL4.5.3. Traballo 
teórico 

B1.9. 
B1.10. 
B1.11. 
B1.12. 

B1.5. 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. 

50% 5% CSC IL4.5.4. Rúbrica 

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

50% 5% 

B4.2. 
B4.3. 

B4.2. 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. 

50% 25% CAA 
CSIEE 

IL4.5.5. Fichas de 
desafíos 

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

50% 25% 

Indicadores de Logro da UD4.5 

IL4.5.1.Descubre o material necesario para cada reto, colabora para buscalo, colocalo ben e para recollelo; IL4.5.2.Colabora, dialoga e busca 
solucións activamente co seu equipo para resolver os retos motores presentados polo docente; IL4.5.3.Practica, participa activamente e colabora 
co seu equipo para deseñar unha variante dunha actividade xa vista e outra actividade totalmente nova; IL4.5.4.Non perde o tempo en outras 
actividades que nada teñen que ver cos desafíos; IL4.5.5.O grupo logra solucionar os diferentes desafíos con éxito.  

Cualificación da UD: 10% traballo teórico, 40% observación diaria da práctica e 40% proba práctica. 

 



34 
 

UD4.6: Beisbol 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.1. B4.1. EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, e as 
persoas adversarias, nas situacións colectivas. 

50% 30% CAA 
CSIEE 

IL4.6.1. Proba 
práctica de 
técnica 

B4.2. B4.2. 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. 

50% 20% IL4.6.2. Ficha de 
observación 

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

50% 25% IL4.6.3. Proba 
práctica de 
xogo 

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

50% 25% 

Indicadores de Logro da UD4.6 

IL4.6.1.Mostra dominio na técnica de bateo e no lanzamento e recepción da pelota; IL4.6.2.Coñece e aplica correctamente o regulamento de 
xogo; IL4.6.3.Organízase de forma autónoma para o xogo, atendendo as características dos compañeiros de equipo e dos adversarios. 

Cualificación da UD: 20% Observación diaria da práctica e 80% proba práctica. 

 

UD4.7: Aeróbic 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B2.1. B2.1. EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, 
seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis 
apropiadas para o obxectivos previsto, incidindo especialmente na 
creatividade e na desinhibición. 

50% 20% CCEC IL4.7.1. Ficha 
observación 

EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes 
artístico-expresivas, combinando os compoñente espaciais, 
temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais persoas. 

50% 40% IL4.7.2. Proba 
práctica / 
ficha coreo 

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

50% 40% 
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Indicadores de Logro da UD4.7 

IL4.7.1.Realiza coreografías musicais con desinhibición e segundo os pasos propostos; IL4.7.2.Elabora e presenta unha coreografía grupal con 
base musical e expón a mesma ó resto da clase. Debe de presentar unha ficha onde describa os diferentes pasos ou exercicios, música, tempo... 

Cualificación da UD: 20%  observación diaria da práctica e 80% e proba práctica. 

 

UD4.8: Orientación no medio IV 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.1. B4.1. 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. 

50% 10% CAA 
CSIEE 

IL4.8.1. Proba 
práctica 

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

50% 10% 

B4.4 
B4.5. 
B4.6. 

B4.3. EFB4.3.1. Compara os efectos das actividades físicas e deportivas 
no contorno en relación coa forma de vida nel. 

50% 20% CSC 
CMCCT 

IL4.8.2. 

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

50% 30% IL4.8.3. 

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

50% 30% 

Indicadores de Logro da UD4.8 

IL4.8.1.Sabe interpretar e orientarse nun plano ou mapa; IL4.8.2.Interpreta planos e/ou mapas para realizar orientación somera en estrela e baliza 
a baliza; IL.4.8.3.Usa o compás para calcular rumbos cos que realizar carreiras de orientación. 

Cualificación da UD: 100% proba práctica. 
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Contidos transversais (10% da nota trimestral) 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.4. B1.3. 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. 

100% 

1
0

%
 d

a
 n

o
ta

 d
e
 c

a
d
a

 t
ri
m

e
s
tr

e
 

CSC 
 

ILT4.1. Ficha de 
observación / 
Diario 
docente 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. 

100% CSC 
CCEC 

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

100% CSC 

B1.13. B1.6. EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións 
actuais sobre temáticas vinculadas á AF e a corporalidade, 
utilizando recursos tecnolóxicos. 

50% CD 
CCL 

ILT4.2. 

EFB1.6.2. Utiliza as TICs para afondar sobre contidos do curso, 
realizando valoracións críticas e argumentando as súas 
conclusións. 

50% 

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

 

Indicadores de Logro Transversais 

ILT4.1.Trae todos os días neceser de hixiene para asearse despois das clases. Realiza as actividades activamente, con espírito deportivo e fair 
play, colabora cos compañeiros nas actividades realizadas e mostra tolerancia e respecto cara os compañeiros, cos materiais, coas instalacións e 
co profesorado; ILT4.2.Elabora os traballos teóricos que se piden mantendo os requisitos formais, buscando en fontes de información apropiadas 
e utilizando procesadores de texto. 

Cualificación: cada día que o docente rexistre unha falta de estes indicadores de logro, anotará un negativo, cada negativo restará 0,2 ó 
apartado de participación ata un máximo de un punto. 
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CURSO 1º de BACHARELATO. Táboas coa interrelación dos elementos do currículo a través das unidades didácticas. Pódese apreciar para cada 
UD os contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, grado mínimo de consecución para obter o EA, peso na cualificación da UD do 
EA, indicador de logro do EA e instrumento ou procedemento de avaliación do mesmo. 

UD5.1: Métodos de adestramento e alimentación 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B3.1. 
B3.2. 
B3.4. 

B3.1. EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e 
funcionais que promoven a saúde. 

50% 40% CMCCT IL5.1.1. Proba 
práctica 

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

50% 10% IL5.1.2. Portfolio 

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

50% 50% IL5.1.3. Test CF 

Indicadores de Logro da UD5.1 

IL5.1.1.Domina a técnica de execución dos exercicios básicos de adestramento; IL5.1.2.Recolle nun portfolio as sesións prácticas desenvoltas. 
Especificando obxectivo(s), contido(s), método de traballo, quecemento, estrutura da parte principal, exercicios realizados, factores da carga da 
parte principal e volta a calma; IL5.1.3.Realiza test de condición física e alcanza niveis de rendemento vinculados a unha condición física 
saudable, acordes a súa idade e xénero. 

Cualificación da UD: 10% portfolio e 90% probas prácticas. 

 

UD5.2: Lesións vinculadas a práctica de AF 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.3. B1.2. EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados 
da propia actuación e da do grupo. 

50% 30% CSIEE IL5.2.1. Proba 
práctica 

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

50% 40% IL5.2.2. Ficha 
observación 

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

50% 30% IL5.2.3. Proba 
práctica 

Indicadores de Logro da UD5.2 

IL5.2.1.Coñece como activar ós servizos de emerxencia. Sabe para que sirve, como e cando colocar a un ferido na Posición Lateral de 
Seguridade (PLS), cando aplicarlle a manobra de Heimlich cas súas variantes, cando realizarlle unha Recuperación Cardio-Pulmonar(RCP) e os 
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aspectos básicos do uso dun desfibrilador; IL5.2.2. Realiza vendaxes funcionais para escorceduras; IL5.2.3.Coñece cales son as lesións máis 
probables da práctica de exercicio físico e como actuar ante elas (traumatismos, escorceduras...). 

Cualificación da UD: 40% observación da práctica, 60% proba práctica. 

 

UD5.3: floorball 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.1. 
B4.2. 
B4.3. 

B4.1. EFB4.1.2. Adapta a realización deas habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, e 
polas persoas adversarias, nas situacións colectivas. 

50% 30% CAA 
CSIEE 
CSC 

IL5.3.1.  Proba 
práctica de 
técnica 

EFB4.2.1. Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto 
competitivo. 

50% 60% CAA 
CSIEE 

IL5.3.2. Proba 
práctica 
global EFB4.2.3. Pon en práctica técnicas específicas das actividades en 

ámbitos non estables, analizando os aspectos organizativos 
necesarios. 

50% 10% IL5.3.3. 

Indicadores de Logro da UD5.3 

IL5.3.1.Domina aspectos básicos da técnica: tiro e conducción; IL5.3.2.Coñece como resolver un 2x1 en amplitude e con cruce; IL5.3.3.Coñece e 
aplica o regulamento de xogo. 

Cualificación da UD: 100% observación diaria da práctica e probas prácticas. 

 

UD5.4: Programa de adestramento  

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B3.3. B3.1. EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance 
enerxético nos programas de AF para a mellora da CF e saúde. 

50% % CMCCT IL5.4.1. Programa de 
adestramento 

B3.5. 
B3.6. 
B3.7. 
B3.8. 
B3.9. 
B3.10. 

B3.2. EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos sobre as características 
que deben cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable á 
elaboración de deseños d prácticas en función das dúas 
características e dos seus intereses persoais. 

50% % CMCCT 

EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas 
considerando as súas necesidades e motivacións, e como requisito 

50% % 
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previo para a planificación da súa mellora. 

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

50% % 

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

50% % 

EFB3.1.5. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu 
programa de AF, reorientando as actividades nos aspectos que non 
chegan ao esperado. 

50% % IL5.4.2. Test de CF 

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

50% % IL5.4.1. Programa de 
adestramento 

Indicadores de Logro da UD4.4 

IL5.4.1.Elabora un programa de adestramento onde se recollan os seguinte puntos: portada, índice numerado, introdución, obxectivo do 
programa, información teórica (que é a CF e a súa relación cá saúde, métodos de adestramento, que son os patróns básicos do movemento 
(PBM) e como se utilizan para programar adestramentos, necesidades de nutrientes e enerxía que se precisan para unha dieta equilibrada 
mantendo un estilo de vida activo e que son e como vamos a medir os factores da carga do adestramento), calcula o gasto calórico que produce o 
exercicio, datos persoais e resultados obtidos nos test de CF, unha planificación mensual do adestramento, sesións completas de adestramento e 
conclusións; IL5.4.2.Iguala ou mellora os resultados obtidos nos test de CF de principio de curso. 

Cualificación da UD: 10% traballo teórico, 40% observación diaria da práctica e 40% proba práctica. 

 

UD5.5: Ioga e Tai Ji Quan 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.1. B4.1. EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades específicas das actividades 
individuais que respondan aos seus intereses. 

50% 100% CAA 
CSIEE 

IL5.5.1. Proba 
práctica 

Indicadores de Logro da UD4.5 

IL5.5.1.Aprende as 8 pezas do brocado de seda (baduanjin) e execútaos con boa técnica. Realiza exercicios de ioga e controla a técnica de un 
exercicio de cada tipo (apoio de extremidade inferior, de extremidades inferior e superior, tronco e extremidades e, por último, un exercicio de 
extremidades superiores). 

Cualificación da UD: 100% proba práctica. 
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UD5.6: Baloncesto 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B4.4 B4.2. EFB4.2.1. Desenvolve accións que conduzan a situacións de 
vantaxe con respecto á persoa adversaria, nas actividades de 
oposición. 

50% 10% CAA 
CSIEE 

IL5.6.1. Proba 
práctica 

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

50% 10% CAA 
CSIEE 
CSC 

IL5.6.2. 

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

50% 20% 

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

50% 30% CAA 
CSIEE 

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

50% 30% 

Indicadores de Logro da UD5.6 

IL5.6.1.Sabe aplicar o regulamento de xogo; IL5.6.2.Domina os fundamentos técnico tácticos do deporte e aplícaos de forma adecuada segundo o 
rol de xogo que lle toque cumprir. 

Cualificación da UD: 100% proba práctica. 

 

UD5.7: Bailes de salón 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B2.1. B2.1. EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das 
composicións ou montaxes artísticas expresivas. 

50% 20% CCEC IL5.7.1. Ficha 
observación 

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

50% 40% IL5.7.2. Proba 
práctica 

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

50% 40% 

Indicadores de Logro da UD5.7 
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IL5.7.1.Realiza os exercicios de aprendizaxe dos pasos de baile con desinhibición; IL5.7.2.Combina os diferentes pasos dos diferentes bailes 
practicados (chachacha, salsa...) cun ritmo externo. 

Cualificación da UD: 20% observación diaria da práctica e 80% e proba práctica. 

 

UD5.8: Probas físicas para oposicións e de acceso a INEF 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.1. 
B1.2. 

B1.1. 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. 

50% 50% CSC IL5.8.1. Probas 
prácticas 

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

50% 50% 

Indicadores de Logro da UD5.8 

IL5.8.1.Experimenta a realización das diferentes probas físicas que se solicitan para o acceso a oposicións de policía local, nacional, garda civil, 
bombeiro e as probas de acceso ó grado de ciencias da actividade física e do deporte. 

Cualificación da UD: 100% probas prácticas 

 

Contidos transversais (10% da nota trimestral) 

Contidos CA Estándares Aprendizaxe Gº C Peso 
Cualf 

CCCL Indicador 
Logro 

Instr/Proced 
Avaliación 

B1.4. 
B1.5. 
B1.6. 
B1.7. 

B1.3. EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se 
realizan as actividades físico-deportivas. 

100% 
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ILT5.1. Ficha de 
observación / 
Diario 
docente 

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

100% CSC 

B1.8. B1.4. EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de información que garantan o 
acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia. 

50% CD 
CCL 

ILT5.2. 

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

50% 
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Indicadores de Logro Transversais 

ILT5.1.Trae todos os días neceser de hixiene para asearse despois das clases. Realiza as actividades activamente, con espírito deportivo e fair 
play, colabora cos compañeiros nas actividades realizadas e mostra tolerancia e respecto cara os compañeiros, cos materiais, coas instalacións e 
co profesorado; ILT5.2.Elabora os traballos teóricos que se piden mantendo os requisitos formais, buscando en fontes de información apropiadas 
e utilizando procesadores de texto. 

Cualificación: cada día que o docente rexistre unha falta de estes indicadores de logro, anotará un negativo, cada negativo restará 0,2 ó 
apartado de participación ata un máximo de un punto. 
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5.METODOLOXÍA 

 A metodoloxía debe de estar orientada a que os alumnos alcancen as CC.CL., que son o eixo 
que vertebra o proceso de ensinanza-aprendizaxe (O.ECD/65/2015). A selección dos aspectos 
metodolóxicos, o como ensinar, debe de estar directamente relacionado coas posibilidades de 
instalacións, materiais e persoais do centro educativo, cos obxectivos perseguidos (alcanzar os 
estándares de aprendizaxe e as CC.CL., art. 11.4 do D.86/2015), cos contidos utilizados para 
alcanzalos e cas características do alumnado. Aspectos a ter en conta: 

 5.1.Principios metodolóxicos (art. 11.1 do D.86/2015): deben de tomar como punto de 
partida o nivel de desenvolvemento do alumnado: 

 Principio de actividade e participación: tal e como nos marca o art. 11.2, a metodoloxía 
didáctica da etapa será activa e participativa. Entendendo esta como a necesidade de que o 
alumnado tome parte no desenvolvemento do seu propio curriculum e baseando as súa 
aprendizaxes na actividade. Slade et al. (2013) defende que nas metodoloxías construtivas 
é o alumno o que ten que asumir coa maior parte da carga de aprendizaxe, sendo o profesor 
una guía momentánea, un apoio ou o motor inicial das tarefas. 

 Principio de motivación e autoestima: lograr unha labor motivadora que facilite ó alumnado os 
seus aprendizaxes, desenvolvendo a súa autoestima. Pazo Haro e Piñar López (2006) 
demostran que nos deportes de equipo (concretamente fútbol sala) ó partir dunha ensinanza 
construtiva dos principios técnico táctico colectivos, o alumnado ten unha maior motivación na 
clase, síntese máis integrado nas tarefas e alcanza os contidos propostos. 

 Principio de aprendizaxes significativos: a construción do aprendizaxe baséase nos 
coñecementos previos e nas relacións que se crean entre eles e a súa proxección para a 
vida habitual. É moi importante realizar unha avaliación inicial para determinar o punto de 
partida do alumnado, López et al. (2011) comproba a eficacia do uso da metodoloxía 
construtiva no adestramento do baloncesto ó constatar a mellora da toma de decisión e na 
comprensión lóxica do xogo. Desta forma conseguiremos unnha aprendizaxe moito máis 
significativo (Conte et al. 2013). 

 Principio de individualización e atención a diversidade: atendendo o art. 11.1, as propostas 
metodolóxicas han de considerar a atención a diversidade e os diferentes ritmos de 
aprendizaxe. Incluíndo mecanismos de reforzo, tanto organizativos como curriculares, a 
poñer en práctica en canto se detecten dificultades (art. 11.5). 

 Principio de interacción: a organización das tarefas debe fomentar as interaccións profesor-
alumno e as relacións alumno-alumno para facilitar a creación dun sentimento de pertenza 
o grupo. 

 
 5.2.Métodos, estratexias e técnicas didácticas: a continuación, concretamos os principios 
metodolóxicos anteriormente mencionados: utilizaranse estilos de ensinanza tanto das clasificacións 
propostas por Mosston (1982) como por Delgado Noguera (1991). Dependendo das características 
dos contidos que presente cada UD e das posibilidades de acción dos alumnos. Aínda sabendo que 
a administración educativa avoga por unhas estratexias de ensinanza de carácter global e técnicas 
produtivas, que serán utilizadas de forma maioritaria para fomentar unha aprendizaxe constructiva e 
significativa. Falamos de estilos que fomenten a participación cognitiva e a socialización do 
alumnado: descubrimento guiado, resolución de problemas, programas individualizados, auto-
avaliación, etc. Como docentes non podemos desaproveitar as posibilidades que nos ofrece utilizar, 
para contidos e enfoques concretos, unhas estratexias mixtas ou analíticas e unhas técnicas 
reprodutivas coas que garantir un maior control sobre a execución. Para optimizar o tempo de 
práctica, o uso do material, para a aprendizaxe de xestos técnicos, para buscar unha maior 
seguridade na execución... estilos tradicionais como a asignación de tarefas, modificación do mando 
directo; que fomentan a individualización: ensinanza por grupos de nivel ou modular; ou que 
fomentan a socialización: recíproca por parellas/grupos. A pesar de utilizalas en momentos puntuais 
e de non ser a metodoloxía dominante, son ferramentas ó servicio do docente, que dan resposta a 
preguntas que plantexa a especificidade da nosa área. 
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O departamento fará uso das TICs. Como por exemplo a aula virtual do centro, como recurso para 
colgar os apuntes teóricos e enviar, a través de esta plataforma, os traballos teóricos ó alumnado. 
 
 5.3.Actividades e experiencias de aprendizaxe: Para aplicar os estilos de ensinanza, 
estratexias e técnicas que acabamos de mencionar no punto 5.2, basearémonos principalmente na 
clasificación de tarefas que elabora Famose (1992). Na que temos tarefas que, dependendo do 
maior ou menor grao de definición dos obxectivos, procedementos ou requisitos materiais, 
denomínanse: definidas tipo I e II, semidefinidas tipo I e II e non definidas tipo I, II e III. Tamén 
utilizaremos as nomenclaturas que propoñen as "cajas rojas" do Ministerio de Educación e Cultura 
en 1992: actividades de avaliación inicial, de desenvolvemento, de reforzo, de ampliación, e de 
avaliación. 
 
 5.4.Organización e utilización do tempo e do espacio: o desenvolvemento das UDs 
realizarase nos espazos especificados anteriormente: Polideportivo con pista de 20x40m e no 
ximnasio do centro. Si a climatoloxía o permite, usaranse a pista exterior de cemento de 40x40m ou 
o xardín. Ca finalidade de optimizar o máximo o tempo dispoñible para a práctica, créanse una serie 
de rutinas para que os alumnos identifiquen que facer en cada momento: puntos de reunión para dar 
información nova/feedbacks, organizar grupos reducidos por orde de lista para a colocación/recollida 
do material, pasar a lista o finalizar a sesión, etc. 
 
 5.5.Utilización dos feed-backs: o feed-back é un reforzo para informar o individuo do 
correcto/incorrecto da súa resposta. Ten un papel significativo nos aprendizaxes e varios estudios 
demostran que existe una relación positiva ca mellora o feito de recibir máis información sobre a 
práctica. Os profesores máis eficaces realizan feed-backs máis específicos, apropiados e positivos, 
de modo que o profesor necesita coñecer ca máxima profundidade técnica posible os contidos e as 
características de aprendizaxe dos alumnos. Os tipos de feed-backs que máis usaremos serán: 
aprobador simple, reprobador específico e específico neutro (Pieron 2005). Sempre tratando de 
xerar un clima positivo nas sesións e que o alumno non se sinta inhibido polas correccións do 
profesor. 
 
 5.6.Agrupamento do alumnado: ca fin de flexibilizar e dotar de variedade as tarefas de 
ensinanza, estas serán deseñadas para ser realizadas individualmente (exames teóricos, probas 
prácticas específicas, traballos, baterías de condición física, diario de rexistro da inxesta/gasto 
calórico...), por parellas (xogos de colaboración, actividades de deportes de adversario, situacións de 
1 contra 1 en deportes colectivos...), grupos pequenos (grupos de traballos teóricos ou prácticos, 
creación de figuras de acrosport ou outras actividades expresivas, situacións de deportes 
colectivos...) e grupos grandes ou de clase enteira. As agrupacións  realizaranse en función dos 
contidos a traballar en cada sesión e primando que haxa sempre un máximo aproveitamento do 
tempo de práctica do alumnado. 
 
 Para este curso académico, por motivo do protocolo para a prevención do contaxio do 
COVID-19, o departamento ten previstas modificacións profundas na metodoloxía. Os recursos 
metodolóxicos van a sufrir unha volta de 180 grados, na que, para manter as distancias interpersoais 
de seguridade, debemos sacrificar os elementos propios dun enfoque global e produtivo. Desta 
forma, usando estilos de ensinanza vinculados as técnicas reprodutivas e analíticas, poderemos 
aumentar o control sobre a práctica e asegurar que se manteñan os espazos para cumprir cá 
normativa de seguridade. 
 Ante a posibilidade de que o número de positivos por COVID nun aula faga que ese grupo ou 
varios grupos teñan que permanecer nos seus domicilios, consideramos as seguintes medidas para 
as clases a distancia. 
 Utilizarase a aula virtual creada no moodle do IES para cada curso. Na presentación do curso, 
os docentes mostrarán ó alumnado como acceder a dita aula virtual e o seu funcionamento. Neste 
espazo virtual, o alumnado dispón de apuntes teóricos vinculados das UDs que se realizan de forma 
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práctica no centro e as pequenas tarefas ou traballos que se van esixindo para cumprir cos 
aprendizaxes teóricos das UDs. 
 No caso de confinamento e cancelación da asistencia ó centro educativo, esta aula virtual e o 
correo do departamento (departamentoefieselina@gmail.com) transfórmanse no canal de 
comunicación entre o docente e o seu alumnado. Subiranse actividades (vinculadas ca UD actual ou 
vinculadas ca práctica de actividade física de mantemento no domicilio), vídeos con actividades 
alternativas, transmitirase información, pediranse traballos, etc. 
 Para aquel alumnado con dificultades para a ensinanza a distancia, por problemas de 
conexión, ou de outros recursos, o departamento preparará as fotocopias de apuntes ou traballos 
precisos e estarán a disposición do alumnado para recoller na secretaría do centro. 
 Establecerase unha comunicación a través da aplicación Abalar cos titores/as do alumnado 
para informar de estas actividades. 
 

6.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 O departamento dispón en propiedade dunha ampla variedade de materiais para a práctica de 
diferentes actividades físico-deportivas. O inventario de material está dispoñible para a súa consulta 
no propio almacén do departamento. Para aqueles contidos teóricos e conceptuais, o departamento 
porá á disposición do alumnado (habitualmente a través da aula virtual do centro) apuntes teóricos 
elaborados polo propio profesorado. Non se empregará libro de texto. 

 A maiores do material do departamento, consideramos a idea de que o alumnado fose 
adquirindo material propio. Material co que participar nas propias sesións prácticas e co que poder 
realizar actividade física de forma autónoma, para manter a súa condición física saudable e unha 
boa calidade de vida. Con este obxectivo, proponse a compra dos seguintes materiais segundo o 
curso: 

 1ºESO: corda para saltar 
 2ºESO: banda elástica 
 3ºESO: esterilla 
 4ºESO: foam roller 
 1ºBAC: TRX 

As instalacións das que contamos para o desenvolvemento da área son: aulas de referencia dos 
grupos, ximnasio, pista polideportiva, pista de cemento exterior e xardín. 

6.1.RECURSOS DIDÁCTICOS 

 No D.86/2015, identifícanse catro bloques de contidos para a EF na ESO e no BAC: bloque 1 
de contidos comúns en Educación Física, bloque 2 de actividades físicas artístico-expresivas, bloque 
3 de actividade física e saúde e bloque 4 de xogos e actividades deportivas. 

 No RD.1105/2014, especifícase que a área de EF pode estruturarse en torno a cinco tipos de 
situacións motrices diferentes, que son: 

 Accións motrices individuais en contornos estables: baseados en modelos técnicos de 
execución, nas que resulta decisiva a capacidade de axuste para lograr condutas motrices 
cada vez máis eficaces, onde aparece con frecuencia a repetición para mellorar a 
automatización e perfeccionamento das técnicas. Falamos de actividades de 
desenvolvemento do esquema corporal, de adquisición de habilidades individuais, de 
preparación física de forma individual ou de deportes individuais, coma o atletismo, a natación 
ou as habilidades ximnásticas. 

 Accións motrices en situacións de oposición: onde é imprescindible a interpretación das 
accións do opoñente, a selección apropiada da acción, a oportunidade de levala a cabo e a 
execución de dita decisión. A atención, a anticipación e a previsión, así como un respecto 



46 
 

estrito ás normas e a integridade do adversario son consustanciais a este tipo de accións. 
Falamos de xogos de oposición e deportes de adversario, coma os deportes de loita, ou de 
raqueta. 

 Accións motrices en situacións de cooperación, con ou sen oposición en contornos estables: 
prodúcense relacións de cooperación e colaboración con outros participantes para conseguir 
un obxectivo. Podendo ser que estas relacións de colaboración teñan como obxectivo o de 
superar a oposición do outro grupo. É imprescindible o uso da atención global, selectiva e a 
súa combinación. A interpretación das accións do resto de participantes, a previsión e 
anticipación das propias accións atendendo a estratexias colectivas, o respecto as normas, a 
capacidade de estruturación espacio-temporal, a resolución de problemas e o traballo en 
grupo son capacidades que adquiren unha dimensión significativa. Ademais do grado de 
oposición que poda exercer o grupo de adversarios, nas situacións onde os haxa. Estas 
situacións producen un escenario idóneo para traballar as relacións interpersoais. Falamos de 
xogos tradicionais, deportes de colaboración (patinaxe en parellas, relevos, ximnasia en 
grupos), deportes alternativos e deportes colectivos, coma o baloncesto, balonmán, rugby, 
béisbol, fútbol, voleibol... 

 Accións motrices en situacións de adaptación á contorna: son aquelas nas que o medio onde 
se realizan as actividades non sempre ten as mesmas características, polo que xera 
incertidumbre e a finalidade é adaptarse a contorna e a actividade. Son desprazamentos con 
ou sen materiais na contorna natural ou urbana, polo que o alumnado precisa organizar e 
adaptar as súas condutas as variacións que aparezan. É decisiva a interpretación das 
condicións da contorna para situarse, dar máis importancia a seguridade sobre o risco, 
regular a intensidade dos esforzos, pode aparecer certa carga emocional que o alumnado 
debe xestionar adecuadamente... Estas actividades facilitan a conexión con outras áreas de 
coñecemento e afondar en valores como a conservación do entorno natural. Falamos de 
actividades individuais ou grupais, de colaboración ou oposición como marchas a pé, en 
bicicleta, acampadas, actividades de orientación, xogos de pistas, esquí, escalada... 

 Accións motrices en situacións de índole artística ou de expresión: onde as  respostas 
motrices requiridas teñen finalidades artísticas, expresivas e comunicativas, teñen un carácter 
estético e poden ser individuais ou en grupo. O alumnado debe producir, comprender e 
valorar esas respostas. O uso do espazo, as calidades do movemento, a coordinación cos 
movementos de outros, os compoñentes rítmicos, a mobilización da imaxinación e a 
creatividade e superar a inhibición son a base de estas accións. Falamos de xogos cantados, 
expresión corporal, danza, xogo dramático, mimo... 

Dentro de estas cinco tipos de accións, podemos enmarcar todas as unidades didácticas que 
plantexa o departamento, que se puideron ver con detalle no apartado 4 de esta programación e no 
Anexo 6. 

 

7.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN 

7.1.A AVALIACIÓN  

 7.1.1.Conceptualización da avaliación: A avaliación responde ó que, como, cando e a quen 
avaliar. O MEC define a avaliación como un proceso dinámico, continuo e sistemático que implica 
unha reflexión crítica sobre os compoñentes do proceso didáctico, coa fin de determinar cales están 
sendo os resultados e poder tomar decisións máis acertadas para a consecución dos obxectivos 
perseguidos. No currículo actual, a finalidade principal da EF é o desenvolvemento da Competencia 
Motriz e do resto de CC.CL. O proceso de avaliación debe cumprir cunha serie de características: 

 Debemos avaliar o grao de dominio e desenvolvemento da CM (RD.1105/2014) e das CC.CL. 
(O.ECD/65/2015). 
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 Os referentes para comprobar o grao de adquisición da CM e das CC.CL. e do logro dos 
obxectivos de etapa son os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. Tal e 
como nos indica o D.86/2015 no seu artigo número 21.1. Isto é posible debido a relación 
existente entre os EA e as CC.CL. ás que contribúen (art 7.2 O.ECD/65/2015). Que veñen 
establecidas de forma prescrita polo currículo. 

 A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avaliación 
dos contidos (art. 7.3 O.ECD/65/2015). 

 O nivel de desempeño das competencias poderase medir a través de indicadores de logro, 
tales como rúbricas ou escalas de avaliación (art. 7.3 O.ECD/65/2015). 

 O proceso de avaliación debe de ser continuo, formativo, integrador e final. Tal e como 
especifican o D.86/2015 no artigo 21.2 (para a ESO), nos artigos 33.1 e 33.2 (para BAC) e a 
O.ECD/65/2015 no artigo 7.1. 

 O proceso de avaliación debe estar sistematizado, integrado no sistema educativo e utilizar 
diferentes medios. 

 O proceso de avaliación debe realizarse a través de instrumentos de obtención de datos que 
ofrezan validez e fiabilidade (art 7.1 da O.ECD/65/2015). 

 O profesorado debe utilizar procedementos de avaliación variados para facilitar a avaliación 
do alumnado, así como para a mellora da calidade da educación (art 7.6 da O.ECD/65/2015). 

 O profesorado debe establecer as medidas máis adecuadas para garantir que as condicións 
de realización das avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades 
educativas especiais (art. 21.4 do D.86/2015). 

 O profesorado debe realizar unha avaliación inicial para comprobar o nivel de partida do 
alumnado e poder ter en conta as diferenzas individuais e atender a diversidade do alumnado 
(Orde do 21 de decembro de 2007). 

 7.1.2.O proceso de avaliación: Unha vez enumerados os elementos que determinan o 
marco legal sobre o cal temos que desenvolver o proceso de avaliación, pasamos a concretar o que, 
como e cando avaliar do departamento.  

 Que avaliar: para avaliar atenderemos ós criterios de avaliación e ós estándares de 
aprendizaxe do D.86/2015. A lista completa de CA e EA pódese consultar no Anexo 1. 

 Cando avaliar: realizaremos unha avaliación inicial ó principio do curso e actividades ou xogos 
o principio de cada unidade didáctica coas que determinar o nivel de competencia motriz do 
alumnado. Realizarase un proceso de avaliación continua, no que o profesorado recollerá 
información da participación do alumnado e do seu nivel de rendemento das diferentes 
actividades das unidades didácticas. Por último, realizarase a media ponderada das 
diferentes UDs para determinar a avaliación final. 

 Como avaliar: Tal e como pon a O.ECD/65/2015 no art. 7.6. o profesorado debe buscar 
procedementos de avaliación variados, tales como  a observación sistemática e estruturada 
do traballo dos alumnos a través de actividades, tarefas, exercicios e probas prácticas e 
traballos teóricos cando os haxa. Para rexistrar estes procedementos de avaliación, 
utilizaranse instrumentos de avaliación como o diario/libreta docente, fichas de rexistro, fichas 
de observación, rúbricas, fichas de traballo ou traballos teóricos. 

7.2.A CUALIFICACIÓN 

 7.3.1.Cualificación ordinaria de xuño: a cualificación ordinaria de xuño, será a media 
aritmética das cualificacións obtidas na primeira, segunda e terceira avaliacións. Esta decisión 
tómase tendo en conta que os bloques de contidos da área de EF son variados e que en moitos 
casos, non existe unha continuidade o longo do curso académico nas unidades didácticas. Polo 
tanto, pode darse o caso no que a nota da cualificación ordinaria en xuño, sexa inferior a 
cualificación do terceiro trimestre. A media aritmética das tres avaliacións, será redondeada á cifra 
enteira máis próxima a partir do decimal 7 (Un 4'6 é un 4. Un 4'7 é un 5). No caso de que a media 
dos tres trimestres sexa un 9'5 ou superior, a nota na avaliación ordinaria será un 10. O alumnado 
terá superada a área de EF se na cualificación ordinaria de xuño ten unha nota de 5 ou superior. 
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 Excepcións á realización dunha media aritmética entre as notas dos tres trimestres e, polo 
tanto, obtención dunha nota negativa na cualificación ordinaria: 

 Non se fará media aritmética se nalgunha das avaliacións a nota é igual ou inferior a 3 sobre 
10. Esta medida tómase ca intención de evitar que o alumnado poda "abandonar" un trimestre 
por completo. Sexa ca intención de compensar cunha nota anterior moi boa ou obtendo unha 
nota alta nun trimestre posterior. 

 Tampouco será posible ter unha cualificación positiva na avaliación ordinaria de xuño se o/a 
alumno/a ten dúas avaliacións suspensas. Independentemente do alta que sexa a nota na 
avaliación superada. 

O alumnado que se atope nestes casos, terá dereito a unha recuperación en xuño. Con esta 
recuperación, terá que superar os mínimos dos trimestres que teña suspensos e evitar as condicións 
que non lle permiten ter unha nota media positiva. 

 A cualificación para a área de libre configuración de centro para 2º da ESO, Afondamento de 
EF, será a mesma que teña o alumnado na área de Educación Física. 

 7.3.2.Cualificación das avaliacións trimestrais: a nota do alumnado nas diferentes 
avaliacións do curso cumpre cas seguintes características: 

 O 90% da nota do trimestre será a media ponderada das unidades didácticas realizadas 
durante a mesma. (Pódese observar as ponderacións no punto 4 da programación e no 
Anexo 6). 

 O 10% da nota restante do trimestre está reservada para avaliar contidos transversais, así 
como a participación do alumnado na clase. De forma que, cada vez que o alumnado 
incumpra unha das seguintes medidas, anotaráselle un negativo. Cada negativo restará a 
este 10% da nota trimestral un 0,20. Elementos a ter en conta: 

 Roupa adecuada para a práctica de actividade física (calzado apropiado, calcetíns, 
pantalón de chándal largo/corto ou mallas deportivas, camiseta de manga corta/larga 
de algodón, térmica ou outro material que non limite a mobilidade do corpo e sexa 
transpirable, suadeira ou chaqueta de chándal). Cando o alumnado non trae roupa 
adecuada para a práctica da actividade física, terá que recoller a sesión práctica por 
escrito a través da ficha da sesión (Anexo 7). 

 Neceser de hixiene e aseo que conteña: toalla pequena, camiseta de muda, 
desodorizante e bolsa de plástico. 

 Comer, beber, tomar caramelos ou chicles. 
 Non retirar pendentes, colares, pulseiras, aneis ou piercings. 
 Chicos e chicas con pelo largo que non o teñan recollido cunha goma de pelo. 
 Negarse a participar nas tarefas sen un motivo xustificado ou a falta de esforzo na súa 

realización. 

A acumulación de máis de 5 negativos por estas medidas supón unha falta leve de conduta. Que 
será notificada ó/á titor/a do/a alumno/a, á xefatura de estudos e á familia. 

 É posible avaliar positivamente o trimestre a pesar de teres algunha unidade didáctica 
suspensa no mesmo. Sempre e cando a media ponderada sexa suficiente para acadar o 5. 
Excepcións a realización dunha media ponderada entre as unidades didácticas para a nota do 
trimestre e, polo tanto, obtención dunha avaliación negativa no trimestre: 

 No caso de que haxa algunha unidade didáctica na que se pida un traballo teórico, se ese 
traballo teórico non se entrega na data estipulada sen motivos xustificados ou se a súa nota é 
inferior a 3 de 10 puntos. 

 No caso de que en calquera das probas prácticas das diferentes unidades didácticas se 
obteña unha nota inferior a 3 de 10 puntos. 
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Estas medidas tómanse coa intención de evitar as situacións nas que o alumnado poda decidir non 
realizar algún traballo teórico "xa que cas probas prácticas chégame para aprobar". Respectando así 
o carácter integral da área. O alumnado que se atope nestes casos, terá que acudir a recuperación 
de xuño, na que se lle poden gardar as unidades didácticas que si teña superadas. 

 Baixas médicas puntuais ou de corta duración: o departamento permite ó alumnado a non 
realización dunha sesión práctica por trimestre sen necesidade de presentar un xustificante médico, 
pero sempre cunha nota informativa dos titores legais. Esta medida está pensada para problemas 
puntuais que non requiren acudir a un profesional médico, como unha leve escordadura. No 
momento no que a molestia impide a práctica de varias sesións, é obrigatorio presentar o debido 
xustificante médico. Cando un/unha alumno/a non poda realizar a práctica por unha lesión ou outro 
tipo de problema puntual (falamos dunha estimación de tempo sen realizar a práctica dende 1 ata 3 
semanas), deberá recoller por escrito as sesións que non realiza de forma práctica. Utilizará para elo 
a ficha de sesión do Anexo 7. Completar de forma adecuada esta ficha, valida a realización práctica 
da sesión. 

 Baixas médicas de longa duración: falamos de lesións ou problemas médicos que impidan 
a realización de actividade física durante un mes ou máis tempo. O departamento nestes casos 
esixe sempre un xustificante do profesional médico correspondente. Ante esta situación, o/a 
alumno/a deberá recorrer por escrito na ficha da sesión (Anexo 7) todas as clases prácticas, a 
maiores de realizar un traballo vinculado dos contidos da unidade didáctica que lle especifique o seu 
profesor/a. 

 Nos casos nos que se deba a unha lesión do aparello locomotor, solicítase un informe o 
profesional médico correspondente (traumatólogo). Para de esta forma o/a alumno/a poda utilizar as 
clases de EF para continuar co seu proceso de rehabilitación se así é preciso. 

 As clases de EF son, eminentemente prácticas. Polo tanto, cando os motivos polos que o 
alumnado non pode realizar as clases prácticas son permanentes durante un trimestre ou un curso 
académico completo, a cualificación non pode ser superior a un 8 de 10. 

 Falsificación das probas de avaliación: nos casos no que o alumnado sexa visto utilizando 
medios fraudulentos para superar as probas prácticas ou teóricas da área (copiando a través de 
calquera medio). Retiraráselle o exame, que terá automaticamente suspenso con un 0. O mesmo 
pasará con aquel alumnado que entrega traballos que sexan plaxios de fontes de información ou de 
traballos de outros/as compañeiros/as. Ante esta situación, a unidade didáctica queda suspensa con 
un 0, polo que o trimestre tamén será suspenso e terá que presentarse a recuperación de xuño. 

 Repetición de probas pola non asistencia do alumnado: o departamento só repetirá unha 
proba a aquel alumnado que dispoña dun xustificante oficial que confirme que o día e á hora da 
proba non podía asistir á mesma e que avise con antelación ó seu profesor/a de que non poderá 
acudir a proba. En calquera outra circunstancia, o departamento considera que a ausencia non está 
debidamente xustificada e non se repetirá a proba. Tendo o alumnado que acudir a recuperación de 
xuño. 

 Atención Educativa Domiciliaria (AED): co alumnado que se atope en AED seguiranse os 
seguintes puntos: 1)O profesorado enviará o temario e actividades de preparación de cada un dos 
temas recollido na programación de cada materia. 2)O traballo realizado na casa non será avaliable, 
é material para preparar o exame. 3)En cada avaliación haberá un calendario de exames que se 
levarán a cabo sempre en presencia do profesorado de AED que será o encargado de que se 
cumplan as garantías de obxectividade e autonomía na realización das probas. 4)A nota do exame 
será a nota da avaliación. 5)No terceiro trimestre, xunto co exame da terceira avaliación, realizaráse 
a recuperación daquelas avaliacións que estean suspensas. 6)A nota final será a correpondente á 
media das 3 avaliacións. Tendo en conta, que en EF, o non realizar parte práctica, a máxima nota 
que pode ter será un 8 sobre 10. 7)Se a nota media é inferior ó 5 o alumno deberá presentarse á 
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convocatoria extraordinaria de setembro no que entrará toda a materia. 8)En caso de que un exame 
non se poida realizar por causa médica (deberá presentar un xustificante médico) o exame se 
poderá realizar no día seguinte no que estea o profesor de atención educativa domiciliaria presente. 
9)No caso de que non se poida realizar un exame sen falta debidamente xustificada, a avaliación 
quedará suspensa cun 1 e realizará o correspondente exame de recuperación na primeira semana 
da avaliación seguinte. 10)O alumno non poderá usar medios de consulta nos exames: apuntes, 
internet ou calquera outro medio de consulta que comprometa a obxectividade da proba. No caso de 
facelo considerarase que está copiando polo que o exame será calificado cun 0 (no boletín de 
avaliación figurará a nota mínima na ESO, 1 punto). 11)Aqueles alumnos que polas súas 
características necesitan adaptación no acceso os materiais e/ou contidos e que non utilicen os 
medios especificados polo Equipo de orientación específico, o seu exame será calificado cun 0 (no 
boletín de avaliación figurará a nota mínima na ESO, 1 punto). 12)Se durante o curso prodúcese a 
suspensión das clases presenciais, os contidos serán enviados a través de medios telemáticos e, a 
avaliación, será tamén nun único exame por avaliación pero este será realizado por medios 
telemáticos que determinará cada profesor: Webex, aula virtual etc... 

 Redondeos: As notas que se poñen no boletín da avaliación trimestral son sempre número 
enteiros. Polo que o departamento de EF establece os seguintes criterios para o redondeo das 
notas: 

 Redondearase á cifra enteira superior sempre que o decimal sexa un número entre o 7 e o 9 
incluidos. Por exemplo: un 4'7 é un 5 e un 9'8 é un 10.  

 Non se redondeará e permanecerá na misma cifra a nota que teña un número decimal entre o 
1 e o 6 incluidos. Por exemplo: un 4'6 é un 4 e un 7'5 é un 7. 

7.3.PROMOCIÓN 

 Promocionará a área todo aquel alumnado que teña unha nota na avaliación ordinaria de 
xuño de un 5 ou superior. Xa que para elo o alumnado debeu: 

 Realizar todas as probas prácticas das diferentes unidades didácticas, superando todas ou 
obtendo algunha nota igual ou superior a 3 puntos sobre 10. Para que podan facer media. 

 Realizar e presentar todos os traballos teóricos que se pediron, superando todos ou obtendo 
algunha nota igual ou superior a 3 puntos sobre 10. Para que podan facer media. 

 Asistir e participar en todas as clases prácticas do curso académico con aproveitamento 
(salvo exencións debidamente xustificadas). 

 Mostrar unha predisposición adecuada a práctica de actividades físico-deportivas de calquera 
índole. 

O alumnado que non acade os mínimos durante o curso e que non avalíe positivamente na 
avaliación ordinaria de xuño, deberá presentarse a proba extraordinaria de setembro. 

 

8.INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE E-A 

 Atendendo ó establecido polo lei educativa para a avaliación da ESO e do BAC, o profesorado 
debe avaliar tanto as aprendizaxes do alumnado, como o proceso de ensino e a propia práctica 
docente (artígos 21.2, 21.3, 33.2 e 33.4 do D.86/2015). Os artigos 21.3 e 33.4 especifícan que é 
labor docente establecer indicadores de logro (IL) para esta labor. Indicadores de logro propostos: 

Indicadores de logro do departamento de Educación Física 

ILDEF1.Lograr que máis dun 75% do alumnado acade unha avaliación positiva en xuño. 
ILDEF2.Conseguir impartir todas as unidades didácticas programadas. 
ILDEF3.Que os docentes se sintan cómodos e con coñecementos técnicos apropiados para impartir 
as unidades didácticas. 
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ILDEF4.Actualizar e mellorar as posibilidades materiais do departamento, ordear e inventariar o 
almacén. 
ILDEF5.Aumentar o tempo activo do alumnado do IES por medio das activiades propostas no 
proxecto deportivo de centro (PDC). 
ILDEF6.Realizar un seguimento adecuado do alumnado con EF pendente, para axudalos a superar 
o exame de pendentes, evitar abandono e que arrastren a área curso tras curso. 
ILDEF7.Consensuar unhas probas de avaliación inicial que se adecúen á realidade de posibilidades 
do alumnado, pero que non se desentenda dos parámetros básicos dunha condición física saudable 
para a mellora da calidade da vida. 
ILDEF8.Adaptar, reforzar ou ampliar actividades para lograr unha atención a diversidade real e 
eficaz. Conseguir que non haxa alumnado incapaz de realizar as actividades físico-deportivas. 
ILDEF9.Priorizar a solución de problemas de convivencia que podan aparecer na aula antes que 
continuar cos contidos da sesión. Realizar unha adecuada educación de elementos transversais. 
ILDEF10.Realizar todas as activiades extraescolares e complementarias propostas, máis as 
oportunidades que podan aparecer durante o curso. 

 Unha vez finalizadas as clases do curso académico, en reunión do departamento, os 
docentes que forman parte do mesmo analizarán o nivel de logro de cada un destes indicadores de 
logro, poranse en común e analizarase a causa dos resultados. A táboa co nivel de logro dos IL do 
departamento (non a individual de cada docente) formará parte da acta do departamento. 

 

9.ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, PENDENTES E RECUPERACIÓNS 

 O profesorado preparará un plan de repetirores para aquel alumnado que se atope repetindo 
curso, tendo suspensa a EF no curso académico anterior. Este plan de repetidores, constará como 
un reforzo educativo e deberá permanecer reflexado nas actas de avaliación durante todo o curso. 

 No caso do alumnado que se atope repetindo curso, pero que non tivese suspensa a EF do 
curso académico anterior, o profesorado considerará se é apropiado ofrecerlle actividades de 
ampliación e profundización de contidos. 

9.1.PENDENTES 

O plan de pendentes do departamento de Educación Física consta dos seguintes elementos: 

 Realizarase unha proba teórica cos estándares de aprendizaxe mínimos do curso pendente. 
Abógase por un exame teórico por non poder garantir ó alumnado espazos nos que 
adestrarse para superar unhas probas físico-deportivas. Así como para aforrar o tempo que 
require a súa organización espacial e material, xa que sería unha proba que implique todos os 
bloques de contidos do currículo. Esto axilizará a realización da proba, facilitanto a labor 
docente. 

 O profesorado, unha vez finalizada a avaliación ordinaria de xuño, elaborará apuntes e exame 
teórico de pendentes para o próximo curso. A pesar de que o alumnado todavía dispón da 
convocatoria extraordinaria de setembro, desta forma garantizamos que, de haber alumnos 
con EF pendente, realicen sempre un exame que lles puxo o/a profesor/a que lles deu clase. 
Evitando así os problemas que podemos ter se o profesorado é provisional e non continúa no 
centro. 

 No seguinte curso, en xaneiro, o xefe de departamento informará ó resto do profesorado do 
departamento que alumnos/as teñen a EF pendente. 

 A continuación, cada profesor que teña alumnado nesta situación, procederá a avisar ós/ás 
titores do centro e ás familias (uso da aplicación Abalar ou chamada telefónica), así como o 
propio alumnado. 
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 No mes de febreiro, facilítaselle a este alumnado os apuntes cos que preparar o exame de 
pendentes, así como unhas actividades coas que prepararse para o exame. Estas actividades 
teñen carácter preparatorio e nunca serán avaliadas polo profesorado nin serán tidas en conta 
para a cualificación de pendentes.  

 Realizarase o exame de pendentes. 

As únicas probas obligatorias e con valor oficial son as convocatorias de abril para 2º de BAC e de 
maio para a ESO. No caso de que o alumnado non supere a convocatoria ordinaria de pendentes de 
EF, disporá dunha convocatoria extraordinaria de pendentes no mes de setembro. 

9.2.RECUPERACIÓNS 

 9.2.1.Recuperación durante o curso: na área de EF, realizarase só unha proba de 
recuperación. Dito exame estará ubicado no mes de xuño, unha vez rematadas as probas da 
terceira avaliación e antes da avaliación ordinaria de xuño. Durante esta proba, o profesorado pode 
avaliar ó alumnado só daquelas unidades didácticas que ten suspensas. Trátase dunha proba 
teórica, co obxectivo de axilizar a realización da mesma para o profesorado. 

 9.2.2.Convocatoria extraordinaria de setembro: a convocatoria extraordinaria de setembro 
terá a obriga de asistir todo aquel alumnado que non acadara unha cualificación de 5 ou máis nota 
na avaliación ordinaria de xuño. En dita convocatoria avaliaranse os estándares de aprendizaxe 
mínimos de cada curso. 

 

10.AVALIACIÓN INICIAL E ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

 Nas disposicións xerais da LOMCE especifícase que a actual lei educativa modifica distintos 
aspectos da anterior LOE do 2006. Pero atendendo o desenvolvemento legal que se extrae das leis 
educativas (Reales Decretos, Decretos, Ordes e Resolucións), non hai aínda unha orde que 
desenvolva o establecido polo D.86/2015 no referente a avaliación para a ESO e o BAC. Polo que 
tomamos como referencia a Orde do 21 de decembro de 2007 que regula a avaliación na ESO. No 
artigo 4.1 desta orde, establecese a obrigatoriedade de facer durante as primeiras semanas de curso 
unha avaliación inicial ó alumnado. Elemento imprescindible se queremos realmente implantar unha 
educación construtiva, significativa e adaptada as necesidades e intereses do noso alumnado. 

 A avaliación inicial que propón o departamento para todos os cursos da ESO é a realización 
dunha proba de resistencia aerobia e un circuíto de forza-resistencia. As características desta 
avaliación inicial pódense ver no Anexo 10. Engadimos a esta avaliación inicial, todas aquelas 
actividades vinculadas cos contidos das unidades didácticas que se realizan ó inicio de cada UD, ca 
fin de determinar con máis concreción, o nivel da clase. 

 

11.ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 O modelo educativo actual pódese considerar un herdeiro do marco establecido pola LOGSE 
en 1990, no que a ensinanza baséase na construción dos aprendizaxes, a significatividade dos 
mesmos, a participación activa e consciente do alumnado e a atención á diversidade. Combinando o 
principio de educación común ca atención a diversidade a través da inclusión e a normalización. Os 
diferentes documentos legais que orientan o tratamento da atención a diversidade (moitos, confusos 
e dispersos debido ós continuos cambios lexislativos) fálannos de medidas de distinto tipo: 
curriculares, organizativas (organizativas no capítulo III do D.86/2015), ordinarias e extraordinarias 
(no plan xeral de atención a diversidade, o D.229/2011). É no art. 32 do D.229/2011 onde se nos di, 
que os Alumnos con Necesidades Específicas de Apoio Educativo son aqueles que requiran de 
forma permanente ou temporal apoios educativos diferentes ós ordinarios por presentar: 
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necesidades educativas especiais por  dificultades de aprendizaxe, por altas capacidades 
intelectuais, por incorporarse tarde o sistema educativo ou por condiciones persoais ou de historia 
escolar. 
 Para atender a diversidade que presentan os nosos alumnos a O. do 21 de decembro de 
2007 establece a obrigatoriedade de realizar, nos primeiros días do curso, una avaliación inicial 
(especificada no apartado de avaliación inicial) para, apoiándonos na memoria de departamento do 
curso anterior, coñecer o punto de partida conceptual e de procedementos do alumnado. De esta 
forma podemos atender as necesidades que presentan os alumnos desde o inicio do curso por 
problemas de aprendizaxe, altas capacidades ou simplemente pola heteroxeneidade dos grupos. 

 Ademais, a materia de Educación Física ten unhas características peculiares á hora do 
tratamento da diversidade. A diferenza do resto de materias non só se contemplan as dificultades de 
comprensión dos diferentes contidos conceptuais, senón tamén a dificultade ou a imposibilidade de 
alcanzar os obxectivos mínimos esixibles a nivel motor. É prioritario posibilitar a todos os alumnos a 
consecución dunha aprendizaxe construtiva e significativa, a través de modificacións que flexibilicen 
as condicións de desenvolvemento e permitan aos alumnos con distintos niveis de aprendizaxe, 
motivacións e intereses, desenvolver as capacidades propias da súa idade. Esta adaptación debe 
prever posibles solucións aos problemas máis frecuentes cos que nos imos a atopar. Por suposto 
que, con estas medidas, non se vai a conseguir unha adecuada progresión en todos os casos, pero 
si van reducirse as diferenzas.  

11.1.Adaptacións nos elementos de acceso ao currículo: Referida a alumnos/as que presentan 
dificultades na súa aprendizaxe porque non poden acceder ás experiencias de ensino-aprendizaxe. 
Neste tipo de adaptacións modifícanse elementos de recursos humanos (psicólogos, logopedas, 
tradutores, ...), recursos espaciais (distribución de espazos, condicións de luminosidade, barreiras 
arquitectónicas e recursos técnicos (audiófonos, materiais de distinta índole, etc). Son adaptacións 
que escapan as posibilidades do departamento. 

11.2.Adaptacións nos elementos básicos do currículo: Para todos estes casos, tomaremos como 
referencia a documentación a disposición no apartado "educonvives" da páxina web da consellería 
de educación. Onde podemos atopar protocolos para alumnado con TDAH, TEA, dislexia, 
discapacidade auditiva, síndrome de Dawn, identidade de xénero, atención educativa domiciliaria ou 
altas capacidades individuais. Diferenciamos: 

 Reforzos educativos: realizados con modificacións nas técnicas e instrumentos de avaliación, 
en aspectos metodolóxicos sinxelos. Non afecta os obxectivos educativos nin aos criterios de 
avaliación, non necesita trámites que superen o ámbito do centro e obtense a mesma 
titulación que o resto de alumnos. 

 Adaptacións curriculares significativas: falamos de modificacións substanciais que afectan os 
obxectivos, contidos e criterios de avaliación. É imprescindible para a súa elaboración que 
sexa demandada polo departamento de orientación do centro, que é quen se encarga de 
demandar a información médica técnica pertinente e valorar a súa relevancia. para a súa 
elaboración intervén de forma importante o departamento de orientación e o titor/a de o grupo. 
O documento reunirá as seguintes partes: datos persoais do/a alumno/a, valoración funcional 
da súa competencia , delimitación das súas necesidades educativas, establecemento do 
currículo adaptado (obxectivos, contidos, metodoloxía, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe da ACS, seguimento da ACS e, plantexamento dos recursos humanos 
necesarios. A ACS debe ser remitida a delegación provincial da administración educativa, 
quen tras a súa análise, decidirá sobre a súa aprobación. 

Tamén identificamos as seguintes circunstancias:  

 Alumnado de familias cun nivel socioeconómico baixo que non podan facer fronte á compra 
de material: no almacén do departamento disporase de material de sobra para poder prestar a 



54 
 

este alumnado durante as prácticas. Así como se lles facilitará as fotocopias de apuntes e 
traballos teóricos cando se pidan. 

 Alumnado asmático: o profesorado entregará ó seu alumnado o Anexo 11. Un protocolo co 
que saber cando tomar o seu inhalador e como facer durante os quecementos das sesións, 
para que sexan máis progresivos e graduais. Evitando posibles crises respiratorias. Na 
situación actual, ca COVID-19 e ca realización de exercicio físico con máscaras, este 
alumnado require dunha atención maior por parte do profesorado. 

 Alumnado en AED: metodoloxía e avaliación concretada no apartado 7 da PD. 
 Alumnado con diabetes: a parte de seguir o protocolo: "Adenda de diabetes", 

recomendaráselle a familia a inscrición no programa alerta sanitaria. 

 

12.ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Os contidos transversais ou a educación en valores son aqueles que posibilitan o desenvolvemento 
integral e equilibrado do individuo. Son conceptos, procedementos e actitudes que abarcan valores e  
normas que supoñen a asunción por parte do sistema educativo dunha función educativa moral que 
complemente á científica. A educación transversal non supón unha suma de temas para as áreas, 
más ben son contidos que axudan a redefinir o sentido das áreas curriculares e posibilitar o 
desenvolvemento equilibrado da persoa. Seguindo a Díaz Lucea (1994) a Educación Física toma un 
papel relevante xa que as súas características e peculiaridades fan que destaque como posible área 
organizadora de estes contidos. Para determinar os contidos transversais que traballamos desde a 
área de EF, baseámonos no artigo 4 do D.86/2015, onde identificamos: 

1.Comprensión Lectora (CL).  

2.Expresión Oral e Escrita (EOE).  

3.Comunicación Audiovisual (CA).  

4.Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC).  

5.Emprendemento (E). Como a educación para o tempo libre: que os alumnos adquiran os 
coñecementos e motivación necesarios para a realización de actividade física no seu tempo de ocio 
de forma correcta e saudable. Ensinándolles a realizar una boa práctica deportiva. 

6.Educación Cívica e Constitucional (ECC). Educación para a saúde e a calidade de vida: Impregna 
gran parte dos contidos propios da EF, que os alumnos constrúan relacións entre o seu propio 
corpo, a actividade motriz e a saúde. Como educación do consumidor: Ensinar ós alumnos a adoptar 
actitudes críticas e responsables fronte o gasto e o consumo; educación ambiental: Realizar 
actividades físicas mo medio (urbano o natural) axuda a coñecer o entorno e a ter unha actitude de 
respecto, mellora e conservación do mesmo; educación moral e cívica: Desde a área fomentaranse 
todas aquelas actitudes de autoestima e respecto, baseadas no coñecemento e aceptación das 
propias e alleas posibilidades e limitacións. Así como as actitudes de aceptación de diferencias, a 
solidariedade, a cooperación, a tolerancia, a comprensión e a participación activa; Educación para a 
diversidade intercultural: Fomentar unha actitude favorable, de aceptación e integración dos 
diferentes colectivos, tendendo a unha sociedade intercultural. A práctica de actividades físicas 
propias de diferentes culturas (xogos ou danzas) pode ser unha boa ferramenta.  

7.Prevención de Violencia de Xénero (PVX). Coñecemento e igualdade de oportunidades entre 
sexos: El coñecemento mutuo entre sexos pódese lograr mediante a práctica de actividades físicas, 
debe servir para o respecto das características de cada un de eles e contribuír a eliminar 
estereotipos sexistas, tanto na práctica deportiva como na vida habitual; Prevención de violencia 
contra persoas discapacitadas: a través do traballo da tolerancia, o respecto e sobre todo, a 
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empatía; Prevención de comportamentos e contidos sexistas segundo a orientación sexual ou da 
identidade de xénero.  

8.Prevención Violencia Terrorista (PVT). Prevención de calquera tipo de violencia , racismo ou 
homofobia, incluído o estudo del holocausto xudeu como feito histórico. 

9.Resolución Pacífica Conflitos (RPC). Como educación para a paz: a práctica de situacións de 
colaboración/oposición propicia situacións de rivalidade, tensión, enfrontamento... que é necesario 
resolver con unha actitude de diálogo, convivencia, respecto, solidariedade, participación...  

10.Espírito emprendedor e iniciativa empresarial (EEIE) 

11.Seguridad Viaria (SV). Como educación vial: Contidos de EF relacionados co corpo, o espazo e o 
tempo fomentarán esquemas motores que terán transferencia a situacións no medio urbano e vial. 
Actividades con marchas, percorridos... 

 

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 As actividades extraescolares e complementarias forman parte do proxecto deportivo de 
centro, do que se falará en detalle no apartado14.1. A continuación presentamos unha táboa coa 
que se aprecian as actividades que se propoñen neste curso escolar: 

Trimestre Actividade Promotor Cursos 

1ºTrimestre Escalada en rocódromo Clube montañismo AMI 1º ESO 

Patinaxe sobre xeo Invernalia 2º ESO 

Obradoiro primeiros auxilios Protección Civil Coruña 3º e 4º ESO 

2ºTrimestre Actividades no medio natural Albergue Paradiso Cantabria 1º e 2º ESO 

Semana branca Viajes el Corte Inglés 3º e 4º ESO 

3ºTrimestre Vela Club de vela playa de Oza 3º ESO 

Kayak e paddle surf Club de vela playa de Oza 4º ESO 

Visita as instalacións de INEF Facultade de CAFYDE 1º BAC 

 Ademais destas actividades, o departamento organiza e coordina as ligas internas, que 
teñen lugar nos tempos de lecer, nas que os rapaces que o desexen poden participar en 
competicións en varios deportes (tenis de mesa, fútbol sala, voleibol, baloncesto, bádminton…), en 
función dun número mínimo de participantes. Tamén se colabora coa ANPA na difusión das 
actividades extraescolares xestionadas polo Concello de A Coruña. Por último, destacar que o 
departamento está aberto a realización de outras oportunidades de realización de actividades que 
podan aparecer durante o curso e que non están incluídas aquí. O que require a aprobación do 
claustro e do consello escolar. 

A situación sanitaria actual e as medidas preventivas fronte a COVID, fan que durante este curso 
non se realicen actividades nas que teñan unha duración superior a do mesmo día. Ademais, na 
realización das actividades non poderán coincidir máis dun grupo á vez, aínda que sexan do mesmo 
nivel. Segundo progrese a situación sanitaria, consideraranse cambios nestas directrices. 

 

14.PLANS DE CENTRO 

14.1.PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO (PDC) 

 O departamento organiza unha serie de actividades vinculadas ca actividade física e incluídas 
no programa PROXECTA cas que se pretende acadar un centro educativo activo. As actividades 
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programadas son: ligas internas nos recreos (tenis de mesa), as actividades extraescolares e 
complementarias vistas no punto anterior, a planificación das actividades do día do deporte e a súa 
execución, a participación do alumnado no campionato provincial de orientación (XOGADE), a 
creación de gardas activas, e a participación no programa "Coñece o meu clube" ca que diferentes 
clubes deportivos asisten ó centro a facer sesións de práctica e de captación. Entre eles, contamos 
anualmente ca participación do club de halterofilia de Coruña e co C.R.A.T de rugby. 

A realización das actividades do PDC cumprirán estrictamente cas medidas de prevención da 
COVID. Algunhas das actividades, quedan supeditadas á evolución da situación sanitaria. 

14.2.PLAN LECTOR 

 Dende o art. 38 do D.86/2015 aclárase que os centros educativos deben de incluír no seu 
proxecto educativo un programa para a promoción da lectura. A Comprensión lectora, é unha 
ferramenta de traballo imprescindible para o estudio e para a maior parte das aprendizaxes que 
realizarán os alumno/as ao longo da súa vida, xa que: saber ler ben é imprescindible para poder 
estudar, é impensable a alfabetización tecnolóxica sen a alfabetización instrumental previa, a falta 
dun nivel lector suficiente é causa fundamental do fracaso escolar e o fracaso escolar xera, en non 
poucos casos, fracaso na vida. 

 Por iso é importante espertar o gusto pola lectura, e entendémolo como unha actitude que 
debe ser alimentada todos os días desde os diferentes departamentos. Así, desde o departamento 
de EF imos a contribuír co plan lector cunha serie de medidas entre as que podemos destacar: 
 

 Fomento da lectura diaria das noticias relacionadas cos eventos deportivos nos xornais que 
chegan o centro. 

 Lectura de artigos de carácter académico ou científico para elaborar traballos. 
 Lectura de revistas dixitais de educación física e deporte na aula de informática. 
 Ampliación dos contidos traballados en clase a través de páxinas web. 
 A lectura e comprensión de apuntes de Educación Física no caso dos alumnos exentos. 
 Coloquios, debates e charlas acerca de temas de interese como: hábitos saudables, nutrición 

e alimentación (previa busca de información). 
 Consulta bibliográfica para a realización dos traballos escritos en soporte dixital propostos 

polo departamento. 

14.3.PLAN TIC 

 No artigo 39 do D.86/2015 especifícase que os centros educativos deben promover o uso das 
TICs. Aínda que  a Educación Física é unha materia na que a actividade motriz está sempre 
presente, o departamento de EF considera colaborar no desenvolvemento destas habilidades por 
medio dos seguintes puntos: 

 Aproveitando os recursos do proxecto Abalar 
 Utilizando a aula virtual do centro para subir apuntes, pedir traballos, notificar avisos 
 Utilización de páxinas como es.wikiloc.com para analizar rutas de senderismo ou bicicleta 
 Traballo con programas de ofimática para pedir traballos teóricos 
 Nos cursos máis avanzados, e co consentimento informado do centro, usar os propios 

teléfonos móbiles do alumnado para cronometrar execucións, gravar exercicios, autocorrexir 
técnicas... 

 Utilizar aplicacións móbiles para traballar parámetros vinculados ca condición física e ca 
calidade de vida. 

14.4.PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES 

 Unha das novidades da LOMCE e o art. 40. No que se fala de que a consellería de educación 
promoverá medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte do 
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comportamento da mocidade. Os centros deben de desenvolver medidas específicas nas que se 
promova a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos alumnos, buscando sempre 
promover un estilo de vida saudable e autónoma. 

 En canto a adopción de hábitos saudables, tal e como se recolle no RD.1105/2014, un 80% 
do alumnado en idade escolar só participan en actividades deportivas no ámbito escolar. Polo que a 
EF nestas idades debe ter unha presencia importante se se quere axudar a paliar o sedentarismo. A 
práctica de EF debe respectar unhas condicións de uso e aplicación que a garantan como saudable, 
polo que a supervisión do profesorado de EF resulta imprescindible. O obxectivo principal da área é 
que o alumnado aprenda a facer actividade física correctamente, e que esa aprendizaxe resulte da 
propia práctica. 

 Basicamente, para fomentar un centro educativo máis activo e unha ocupación activa do 
tempo de lecer, o departamento organiza o PDC, explicado no punto 14.1. 

14.5.PLAN DE CONVIVENCIA 

 O Plan de Convivencia é un documento que serve para concretar a organización e 
funcionamento do noso Centro en relación coa convivencia e establecer as liñas xerais do modelo 
de convivencia a adoptar polo Centro, os obxectivos específicos a alcanzar, as normas que o 
regularán e as actuacións a realizar nese ámbito para a consecución dos obxectivos expostos. A 
resposta educativa do equipo directivo e o profesorado no Centro é a de promover a actitude de 
participación do alumnado a través das canles que ofrece o Regulamento de Réxime Interno (R.R.I.) 
e o Proxecto Educativo do Centro mediante o diálogo, o respecto e a comunicación para solucionar 
calquera conflito. O enfoque da convivencia no Centro educativo ten unha visión construtiva e 
positiva, por iso  as actuacións que leven a cabo nas clases de educación física irán encamiñadas 
ao desenvolvemento de comportamentos adecuados para convivir mellor e resolver conflitos, a 
través da participación, dunhas boas canles de comunicación e da prevención de problemas de 
conduta. Para iso ao principio de curso informarase a os alumnos das normas de funcionamento nas 
clases de educación física para intentar buscar unha mellor convivencia e tolerancia entre os 
alumnos. Enténdese, a convivencia e a participación como parte da aprendizaxe, ademais de ser 
obxectivos da educación e finalidades en si mesmas. Non se pode considerar a convivencia como 
unha mera aplicación de medidas disciplinarias, senón como un dos obxectivos da educación. Para 
conseguir unha boa convivencia no Centro e nas clases de educación física e para lograr un clima 
participativo e democrático é necesario potenciar esas condutas. As actitudes que haberá que 
fomentar en materia de convivencia deberán basearse nas Normas de Convivencia do Centro. 

 Desde o Departamento desenvolveranse iniciativas que eviten a discriminación dos 
alumnos/as, poñendo especial atención no respecto ás normas de convivencia e estableceranse 
plans de acción  para garantir a plena integración de todos os alumnos/as. Nas clases de Educación 
física traballaranse toda unha serie de valores democráticos relacionados  co plan de convivencia, 
por exemplo: 

 A tolerancia: fomentando en todo momento nas clases o respecto entre compañeiros e entre 
profesor e alumno. 

 A integración: favorecendo que ningún alumno senta desprazado, que todos sentan desde o 
primeiro momento como parte do grupo. 

 A igualdade: non discriminando a ninguén por sexo, raza ou calquera outra cuestión. 
 A xustiza: mantendo os mesmos criterios para a totalidade dos alumnos, sen caer no 

favoritismo e sendo obxectivo nas avaliacións. 
 A aceptación da diversidade: expondo as tarefas en función das características individuais 

dos alumnos e considerando a diversidade como un aspecto enriquecedor e non como un 
problema ou impedimento. 
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 A resolución de problemas de forma pacífica e non violenta: posibilitando unha comunicación 
fluída, castigando calquera uso da violencia e fomentando o uso da razón para a resolución 
de conflitos. 

 Ca fin de garantir estes puntos, o departamento propón as seguintes normas básicas de 
conduta e funcionamento das clases de EF. As normas non son máis que un recordatorio para que 
saibamos convivir e gozar en paz, respectando todo o que che rodea (profesores, compañeiros, 
materiais e instalacións). As normas básicas para un desenvolvemento correcto das clases de 
educación física deben de garantir, como principal premisa o respecto aos compañeiros e á 
autoridade do Profesor, tanto dentro da clase como no resto do recinto escolar, non permitíndose, en 
ningún caso, o exercicio da violencia física ou verbal. As seguintes normas de conduta e convivencia 
son de obrigado cumprimento nas clases de educación física e teñen como finalidade conseguir un 
mellor funcionamento e convivencia para o alumnado e o profesorado. 

14.5.1.SEGURIDADE NAS CLASES: 

 A seguridade na realización das clases é imprescindible, polo que en ningún momento o 
alumno poderá realizar unha actividade diferente da que indique o profesor. Nos exercicios nos que 
haxa que pór especial atención a aspectos de seguridade deberá estar atento á realización correcta 
do exercicio e axudas correspondentes. O traxecto desde o edificio onde se atopan as aulas ata o 
ximnasio ou viceversa realizarase con orde, sen alborotar e sen correr polos corredores, evitando 
desta maneira posibles caídas polas escaleiras. Os alumnos cando vaian saíndo do vestiario 
deberán de esperar en orde a saída do profesor, evitando en todo momento carreiras e situacións 
que poidan ser perigosas e que poidan producir accidentes. Á clase non se poden levar colgantes, 
aneis, piercings, cadeas, pulseiras, pendentes ou calquera outro obxecto que se poida enganchar, 
xa que poden facer dano ou feridas a un mesmo ou a un compañeiro nos xogos ou actividades que 
esteamos a realizar. Os alumnos deben quitalo  antes de empezar a clase e gardarano na mochila. 
Así mesmo evitaremos o pelo solto (sobre todo as mozas e os mozos que teñan o pelo longo), 
traerase recollido cunha goma de pelo. Hai que ter en conta que pode molestar na cara, nalgún 
momento pódenos tapar os ollos e pode ser causa de accidente. Ademais, realizaremos actividades 
no chan e/ou colchóns e así evitaremos tiróns ou que nos pisen os compañeiros o pelo sen querer. 
Tamén debemos evitar as pinzas grandes que poden facernos dano ao apoiar a cabeza sobre un 
colchón. O mastigar ou inxerir chicle ou outro tipo de lambetada resulta incompatible coa correcta 
realización de calquera exercicio físico, xa que pon en compromiso a función respiratoria e por tanto 
o rendemento físico. Pode ser perigoso e causa de accidente se. Tampouco poderán comer, beber 
ou tomar chicle os alumnos asistentes a clase que non participen nela. O alumno sempre debe de 
estar ben hidratado polo que, cando o profesor véxao necesario, poderá beber auga no lugar máis 
próximo posible e sen perder moito tempo de clase. Hai que beber antes, durante e despois da 
clase. Por último debemos lembrar a importancia de acudir a clase de Educación Física almorzando 
correctamente (é responsabilidade do alumno) para poder afrontar os exercicios físicos co 
“combustible” suficiente e que non aparezan desmaios e mareos. 

14.5.2.MATERIAL DIARIO NECESARIO: 

 Sempre se debe asistir a clase con calzado deportivo debidamente atado. Isto é 
imprescindible para a realización das clases de forma segura, polo que non se permitirá a ningún 
alumno a participación en clase cun calzado non deportivo así como con cordóns desatados. A 
asistencia será con indumentaria deportiva adecuada que permita realizar as clases de forma 
cómoda e segura. É preferible que sexa de algodón, cómoda e transpirable, evitando, se é posible, a 
fibra. Pero para iso non é necesario ter roupa de grandes marcas para a actividade física que imos 
realizar en clase, é preferible buscar a relación prezo calidade da mesma. Hai que ter en conta que a 
xornada escolar esixe a convivencia nun espazo que é reducido (a aula) na que se imparten as 
diferentes materias. O ambiente limpo e depurado da mesma contribúe sen dúbida a que o clima da 
aula sexa mellor. Para iso, a hixiene persoal é fundamental. Por iso, non só se debe vir aseado 
desde casa, senón que ademais o alumnado debe asearse ó rematar a clase de Educación física. 
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Así, é recomendable traer como mínimo os útiles de aseo necesarios para limparse de cintura para 
arriba (xel, toalla e desodorizante) e unha camiseta de muda. Isto será valorado positivamente no 
apartado da participación. 

14.5.3.COIDADO DO MATERIAL DEPORTIVO E INSTALACIÓNS: 

 O material é indispensable para aprender os contidos que os alumnos recibirán nas clases de 
Educación Física. Por iso, constitúe parte da clase a colocación e recollida de material, deixándoo no 
lugar en que se atopaba ao comezo da clase. Este debe tratarse con sumo coidado e respecto co 
propósito de que dure moitos anos e poida ser utilizado por todos os alumnos do Centro. Ademais, 
na medida en que non haxa que gastar máis cartos para repoñer material estragado por mal uso, 
poderase comprar máis material que enriquecerá sen dúbida as nosas clases. Non se poderá coller 
nin utilizar material algún que non fose autorizado previamente polo profesor. Isto quere dicir que nin 
no caso de que haxa un determinado material no ximnasio se poderá utilizar sen que o profesor o 
autorice. No caso de que un alumno, por mala utilización do material ou instalacións, producise 
algún dano ao mesmo, deberá facerse cargo dos gastos de reparación ou reposición do material ou 
instalación. 

14.5.4.DESENVOLVEMENTO NORMAL DA CLASE: 

 En primeiro lugar, a puntualidade é fundamental para poder empezar a clase. O tempo 
máximo que leva trasladarse andando dende as aulas (a máis afastada) o polideportivo (a 
instalación que queda máis lonxe) non é superior a 3 minutos. Polo que o docente pode comezar a 
pasar lista ós 4 minutos de tocado o timbre. Ó chegar a instalación, cada alumno colocarase en fila 
segundo a orde de lista e preparará o seu neceser para ensinar ó docente. Cando o profesor 
comprobe a súa asistencia e que trouxo o neceser co material correspondente, dirixirase ó seu 
vestiario estando terminantemente prohibido entrar no do sexo oposto. Penalizarase cun negativo a 
falta de puntualidade e a falta de neceser para o aseo. A clase empezará cunha breve explicación 
sobre os contidos a desenvolver na mesma. A clase de Educación Física é continua, non se van a 
permitir interrupcións, principalmente para ir ao servizo. Se alguén necesita ir  ao servizo sempre 
será antes ou despois de clase ou nos tempos de lecer. En clase de Educación Física non é 
necesaria a utilización de calquera tipo de nova tecnoloxía, xa sexan móbiles, videoconsolas, 
reprodutores de música…, etc. Non se poderán levar nos petos ou outra parte do corpo, xa que 
impiden a correcta realización dos exercicios. A participación en cada un dos exercicios físicos das 
diferentes sesións é obrigatoria. Se por calquera razón o alumno non pode realizar algún exercicio, 
deberá de polo en coñecemento do profesor para que expoña outro exercicio que sexa alternativo e 
adaptable. En ningún momento poderase abandonar a clase de Educación Física sen o 
consentimento do profesor, entendendo como clase de Educación Física o espazo no que a 
comunicación visual entre o profesor e o alumno é posible. Poderase permanecer en clase de E.F. 
sen realizar os exercicios propostos na mesma por motivos xustificados ou indisposición transitoria 
(escordaduras, tendinites, fracturas…, etc). Cando suceda isto o alumno deberá de entregar ao final 
da clase unha ficha cunha descrición do que se realizou nela. Hai que asistir sempre a clase con 
roupa e calzado deportivo, porque se por exemplo o alumno presenta unha lesión nun dedo da man 
ou no pulso, non é impedimento para realizar unha sesión de abdominais. A asistencia e non 
participación nas clases de Educación Física só se entenderá como xustificada cando se entregue 
na propia sesión de E.F. a xustificación médica correspondente ou un aviso por parte das familias da 
súa indisposición puntual. A non participación reiterada e inxustificada derivará en cualificacións 
finais negativas e/ou abandono da materia. Cando se presenta algún tipo de lesión ou problema 
motor de longa duración que  impida realizar determinados exercicios ou actividades físicas, o 
alumno deberá facelo saber o profesor, que lle proporá un programa de actividades alternativas, 
teóricas e/ou prácticas. Por iso, sempre se debe de asistir a clase con roupa e calzado deportivo, xa 
que por exemplo, poderá colocar e recoller o material, arbitrar partidos e xogos, controlar o 
cronómetro en tarefas, etc. En ningún caso poderá estar exento da clase de Educación Física, xa 
que existen outros contidos dos que deberá ser examinado (como os conceptuais). A non 
participación durante un longo período de tempo por motivos de lesión ou enfermidade deberá ser 



60 
 

xustificada mediante un documento médico. Tamén pode traer un informe médico indicando aqueles 
exercicios que pode realizar e os que non, así como uns exercicios de rehabilitación para que os 
poida realizar en clase. 

 Cun total de tres faltas inxustificadas pérdese todo o dereito á avaliación continua, polo que 
terá que realizar o exame de recuperación en xuño para poder superar a materia. Para evitar todo 
isto, lembrarase sempre que hai que xustificar calquera falta de asistencia primeiro ensinando o 
xustificante ao teu profesor de E.F. para que retire a falta, e logo entregaralla ao teu titor/a para que 
a conserve. Isto farase o primeiro día en que o alumno asista a clase despois de faltar. 

 Ademais, se falta a clase, o alumno debe de preocuparse por coñecer os contidos que se 
impartiron (tanto teóricos como prácticos) nas clases das que se ausentou; o non asistir ás mesmas 
non  exime de presentar e coñecer os traballos que durante as mesmas encomendáronse. Todos os 
traballos e fichas entregaranse na data prevista. Non se recollerán traballos fóra de tempo, a non ser 
por unha falta de asistencia á clase, debidamente xustificada. As probas prácticas de cada Unidade 
Didáctica poderán cambiarse de día a condición de que o alumnado traia o xustificante médico e de 
que avise con antelación. 

 No primeiro día de clase, durante a sesión de presentación, o profesorado entregará a cada 
alumno/a unha carta informativa para as familias. Na carta informase da roupa e material que o 
alumnado ten que traer a clase, do que ten que comprar (dependendo do curso no que se atope), 
dos requisitos para estar exento da práctica, das características da avaliación na área e un 
cuestionario sobre a saúde do alumnado. Información importante para o deseño das sesións por 
parte do profesorado. A carta que terá que volver firmada polas familias, conforme están informados 
(Anexo 14).  

14.5.5.INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA 

 Para aquelas situacións nas que poidan xurdir conflitos nas clases ou cando un alumno 
compórtese de forma contraria ás normas do Centro e das propias clases de Educación Física, o 
departamento dispón dunha  serie de mecanismos sancionadores en sintonía co propio plan de 
convivencia do Centro: 

- Falta  leve: interromper o desenvolvemento normal da clase, molestar a compañeiros con condutas 
disruptivas ou insultos, comer ou mascar chicle, non traer de forma reiterada roupa ou neceser, 
negarse a facer os exercicios sen motivo xustificado ou realizalos mal de forma intencionada. O 
alumnado que cometa esta infracción será trasladado a aula de convivencia e será apercibido, 
notificación ó profesor/a titor/a 

- Falta grave: faltas de respecto ó profesorado ou compañeiros, discusións, insultos, agresións 
físicas, esnaquizar materiais do departamento ou de compañeiros. O alumnado que cometa esta 
infracción será trasladado a aula de convivencia e poráselle unha comparecencia, notificando ó/á 
xefe/a de estudos e ó profesor/a titor/a. 

 

15.PLURILINGÜISMO 

 No IES Plurilingüe de Elviña está recollido que a materia de EF para 1º, 2º e 3º ESO ten que 
ser impartida en inglés. Establécese unha reunión semanal (reunión de centro plurilingüe) para 
coordinar a actuación das materias plurilingües co departamento de lingua inglesa. 

 No curso académico 2018/19, para a realización da área na lingua inglesa, o departamento 
propón un punto de partida ou avaliación inicial na que se lle facilita ó alumnado unha serie de 
vocabulario específico de Educación Física na lingua inglesa. Durante o primeiro trimestre pediranse 
traballos nos que o alumnado deba combinar conceptos tanto na súa lingua materna como na 
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inglesa. Para determinar o nivel de inglés do grupo, utilizarase vocabulario chave para o inicio das 
actividades, para as partes do corpo, as partes da sesión de EF, etc. Dependendo da resposta do 
grupo a este vocabulario, a presenza da lingua acentuarase ou reforzarase. De ter unha progresión 
positiva, no segundo trimestre aumentarase a presenza do vocabulario en inglés a explicacións 
teóricas, continuando ca entrega dalgúns dos traballos teóricos nesta lingua. Finalmente, no terceiro 
trimestre, búscase realizar case a totalidade de explicacións teóricas na lingua inglesa (sempre 
facilitando unha tradución para aquel alumnado que o precise). Continuando tamén ca presenza da 
lingua inglesa nos traballos teóricos que deben entregar. 

 Ante os resultados observados no curso académico anterior, para o curso académico 
2019/20, o departamento propón iniciar cos 1º da ESO cunha inmersión completa (pero flexible) na 
lingua inglesa desde un punto de vista oral, utilizándoa nos apuntes e traballos teóricos só nas 
palabras chave do vocabulario específico da área. Este cambio realízase co obxectivo de mellorar a 
fluidez da fala na lingua inglesa e para evitar que as dificultades que algúns alumnos poidan ter na 
mesma se transforme en dificultades para avaliar positivamente a EF. O plan para 2º e 3º ESO 
continúa como se explica co realizado no curso anterior. 

 Para o curso actual 2020/21 continuaremos cunha inmersión continua na lingua inglesa nos 3 
cursos da ESO. Permitindo que o alumnado pregunte en castelán as dúbidas que podan ter durante 
as explicacións. No caso de que haxa dificultades a hora de entender as instrucións que da o 
docente, estas poderanse facer en castelán/galego. No caso dos apuntes teóricos, irán en galego, 
cas palabras chave traducidas á lingua inglesa. Os traballos teóricos que se pidan poderán facerse 
en castelán ou galego. 

 No curso académico 2021/2022, analizando os resultados dos cursos anteriores, o 
departamento opta por unha inmersión completa, pero flexible, na lingua inglesa. Esto significa dar 
as explicacións en inglés, pero poder aclaralas despois en galego ou castelán. Facer feedbacks en 
lingua inglesa, pero se o alumnado continua cas súas dificultades de execución, dalas en 
galego/castelán. Os apuntes teóricos que se facilitan nas aulas virtuais, serán unha mestura entre o 
galego/castelán e o inglés. Sendo predominante a lingua inglesa nos apuntes de unidades didácticas 
con un peso de contidos conceptuais máis reducidos. Será predominante a lingua galega/castelán 
nos apuntes de aquelas UDs con estándares de aprendizaxe mínimos. Os traballos teóricos que se 
soliciten serán redactados en lingua inglesa, podendo contestar o alumnado na mesma ou en 
galego/castelán. 

 

16.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PD 

 O departamento considera estes diferentes momentos nos que revisar, avaliar ou modificar a 
PD: 

 A avaliación inicial para determinar o nivel de partida do alumnado.  
 As avaliacións trimestrais, para establecer reforzos, ampliacións ou modificación de 

actividades segundo as dificultades que mostre o alumnado. Tamén para analizar o ritmo do 
grupo e considerar a posibilidade de ampliar ou reducir contidos nas unidades didácticas para 
cumprir ca temporalización de contidos. 

 Tras a avaliación ordinaria de xuño, analizando os indicadores de logro propostos no punto 8 
para avaliar o proceso de e-a, poñelos en común no departamento e rexistrando os resultados 
no libro de actas e na memoria do departamento. 
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17.ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: currículo da ESO e de BAC 

Anexo 2: Perfil competencial da área e contribución da EF as CCCL 

Anexo 6: Temporalización das unidades didácticas por curso e ponderación das mesmas por 
trimestre 

Anexo 7: Fichas para recoller a sesión por escrito (de ESO e de BAC) 

Anexo 10: Probas de avaliación inicial 

Anexo 11: Protocolo asmáticos 

Anexo 14: Carta presentación do curso para as familias 



1º ESO 
 

Educación Física. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

Bloque 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. Recoñecer e aplicar 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. 

 CSC 
 CMCCT 

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

 CSC 
 CAA 

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

 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 a 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 dúas 
achegas. 

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

 CSC 

 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. 

 CSC 

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

 CSC 

 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. 

 CSC 

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

 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. 

 CSC 

 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 

 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. 

 CSC 
 CSIEE 



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

 CSIEE 

 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 exposición 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. 

 CD 
 CCL 

 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 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 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. 

 CCEC 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

 m 
 f 
 b 
 g 

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

 B3.2. Introdución aso principios sobre unha 
alimentación saudable. 

 B3.3. Identificación da frecuencia cardíaca 
de traballo. 

 B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de 
alimentación e da AF saudable, e recoñecer 
os mecanismos básicos de control da 
intensidade da AF 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. 

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo 
controlando a FC correspondente ás marxes 
de mellora da CF. 

 CMCCT 
 CAA 

 EFB3.1.3.3. Identifica de xeito básico as 
características que deben ter as actividades 
físicas para ser consideradas saudables, e 
lévaas á práctica. 

 CMCCT 

 m 
 g 
 f 
 b 

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

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

 B3.6. Principios de ergonomía e hixiene 
postural e a súa aplicación na práctica de AF 
na vida cotiá. 

 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 
autoexixencia no seu esforzo. 

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

 CAA 

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

 CAA 

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

 CMCCT 
 CSIEE 



Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 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. 

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

 B4.1. Resolver situacións motoras individuais 
sinxelas aplicando so 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. 

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

 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 a súa idade. 

 CAA 
 CSIEE 

 EFB4.1.4. Explica e pon en práctica técnicas 
básicas de progresión en contornos non 
estables e técnicas básicas de orientación. 

 CSS 
 CSIEE 

 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 oposicón, 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 colaboración-oposición 
facilitadas, respectando o regulamento. 

 CAA 
 CSIEE 

 EFB4.2.2. Pon en práctica aspectos de 
organización de ataque e de defensa nas 
actividades fisico-deportivas de oposición ou 
de colaboración-oposicón facilitadas. 

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

 

 

2º ESO 
 

 

Educación Física. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

 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. 

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

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

 EFB1.1.1.Recoñece a estutura dunha sesión 
de AF coa intensidade dos esforzos 
realizados. 

 CSC 
 CMCCT 

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

 CSC 
 CAA 



sesión.  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. 

 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 a súa mellora. 

 B1.2. Recoñecer as posibilidades das 
actividaes físico-deportivas e artístico-
expresivas como formas de inclusicón 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 non de 
espectador/a. 

 CSC 

 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. 

 CSC 

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

 CSC 

 m 
 a 
 c 
 d 
 g 
 l 
 ñ 

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

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

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

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

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

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

 CSC 

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

 CSC 

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

 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 equipomento 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 
segudirade 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. 

 CSC 
 CSIEE 

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

 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. 

 CSIEE 

 h 
 i 
 g 
 e 
 b 
 m 

 B1.13. Tecnoloxías da información e da 
comunicación para procurar, analizar e 
seleccionar información relacionada coa AF 
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 propio, 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. 

 CD 
 CCL 



 ñ 
 o 

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

 CAA 
 CCL 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 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. 

 CCEC 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

 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. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo 
controlando a FC correspondente ás marxes 
de mellora dos principais factores da CF. 

 CMCCT 

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

 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. 

 CMCCT 
 CSC 

 m 
 g 
 f 

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

 B3.2. Desenvolver as capacidades físicas 
máis salientables desde a perspectiva da 
súa saúde de acordo coas posibilidades 

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

 CAA 



 b  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. 

persoais e dentro das marxes da saúde, 
amosando unha actitude de autoexixencia 
no seu esforzo. 

básicos para o seu desenvolvemento. 

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

 CAA 

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

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 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. 

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

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

 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. 

 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. 

 CAA 
 CSIEE 

 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. 

 CAA 
 CSIEE 

 EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que  CAA 



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. 

 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

 

 

3º ESO 
 

 

Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

 b 
 m 
 g 

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

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

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

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

 CSC 
 CMCCT 

 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. 

 CSC 

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

 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 con elas e aceptando as súas 
achegas. 

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

 CSC 

 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. 

 CSC 

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

 CSC 

 m 
 a 
 c 
 d 
 g 
 l 
 ñ 

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

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

 B1.8. AF como elemento base dos estilos de 
vida saudable. 

 B1.9. estereotipos corporais na sociedade 

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

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

 CSC 

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

 CSC 

 EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e 
os estilos de vida relacionados co tratamento 
do corpo, as actividades de lecer, a AF e o 

 CSC 



actual e a súa relación coa saúde. deporte no contexto social actual. 

 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-deporitvas 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. 

 CSIEE  
 CSC 

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

 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. 

 CSIEE 

 h 
 i 
 g 
 e 
 b 
 m 
 ñ 
 o 

 B1.13. TICs para procurar, analizar e 
seleccionar información relacionada coa AF 
e a saúde. 

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

 B1.5. Utilizar as TICs 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 TICs para elaborar 
documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información salientable. 

 CD 
 CCL 

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

 CD 
 CCL 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 n 
 m 
 b 
 g 
 l 
 d 
 ñ 

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

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

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

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

 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

 m 
 f 
 b 
 g 

 B3.1. CF. 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 AF e a 
alimentación. 

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

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

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos 
de obtención de enerxía cos tipos de AF, a 
alimentación e a saúde. 

 CMCCT 

 EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións  CMCCT 



 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 CF. 

 B3.6. procedementos para a avaliación dos 
factores da CF relacionados coa saúde. 

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

orgánicas coa AF sistemática, así como coa 
saúde e os riscos e contraindicacións da 
práctica deportiva. 

 EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo 
controlando a FC correspondente ás marxes 
de mellora de diferentes factores de CF. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 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 CF 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. AF 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. 

 CAA 

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

 CAA 

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

 CAA 
 CSIEE 

 EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica 
habitual de AF para a mellora da propia CF, 
relacionando o efecto desta práctica coa 
mellora da calidade de vida. 

 CAA 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 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 as 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. 

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

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

 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. 

 CAA 
 CSIEE 

 a  B4.4. Execución de habilidades motrices 
técnico-tácticas vinculadas aos deportes 

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

 EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e 
tácticos para obter vantaxe na práctica das 

 CAA 



 b 
 d 
 g 
 m 

colectivos en distintas situacións, 
respectando os regulamentos específicos 

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

oposición, utilizando as estratexias máis 
axeitadas en función dos estímulos 
relevantes. 

actividades físico-deportivas de oposición ou 
de colaboración-oposición propostas. 

 CSIEE 

 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. 

 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. 

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

 

 

4º ESO 
 

 

Educación Física. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

 b 
 g 
 m 

 B1.1. Deseña e realiza as fases de 
activación e recuperación, logo da análise da 
AF 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 AF 
considerando a intensidade dos esforzos. 

 EFB1.1.1. Analiza a AF principal da sesión 
para establecer as características que deben 
ter as fases de activación e de volta á calma. 

 CSC 

 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. 

 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. 

 CSC 

 a 
 b 
 c 
 d 
 g 
 m 

 B1.3. Planificación e organización de eventos 
e campionatos nos que se utilicen sistemas 
que potencien as actitudes, os valores e o 
respecto das normas, asumindo diferentes 
papeis e funcións. 

 B1.2. Colaborar na planificación e na 
organización de eventos, campionatos ou 
torneos deportivos, prevendo os medios e as 
actuacións necesarias para a súa 
celebración e relacionando as súas funcións 
coas do resto de implicados/as. 

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

 CSC 

 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. 

 CSC 

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

 CSC 



 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. 

 CSC 

 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. 

 CSC 
 CCEC 

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

 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 AF, tendo en 
conta os factores inherentes á actividade e 
prevendo as consecuencias que poidan ter 
as actuacións pouco coidadosas sobre a 
seguridade das persoas participantes. 

 EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica 
segura usando convenientemente o 
equipamento persoal, e os materiais e os 
espazos de práctica. 

 CSIEE  

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

 CSIEE 

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

 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 inherente 
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. 

 CSC 

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

 CSC 

 b 
 e 
 g 
 h 
 i 
 m 
 ñ 

 B1.13. Tecnoloxías da información e da 
comunicación no proceso de aprendizaxe, 
para procurar, seleccionar e valorar 
informacións relacionadas coas actividades 
físico.-deportivas e as relacionas coa saúde. 

 B1.6. Utilizar eficazmente as TICs no 
proceso de aprendizaxe, para procurar, 
seleccionar e valorar informacións  
relacionadas cos contidos do curso, 
comunicando os resultados e as conclusións 
no soporte máis adecuado. 

 EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza 
criticamente informacións actuais sobre 
temáticas vinculadas á AF e a corporalidade, 
utilizando recursos tecnolóxicos. 

 CD 
 CCL 

 EFB1.6.2. Utiliza as TICs para afondar sobre 
contidos do curso, realizando valoracións 
críticas e argumentando as súas 
conclusións. 

 CD 
 CCL 

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

 CD 
 CCL 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 b 
 d 
 g 
 l 

 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 obxectivos previsto, 
incidindo especialmente na creatividade e na 

 CCEC 



 m 
 n 
 ñ 

desinhibición. 

 EFB2.1.2. Axusta as súas accións á 
intencionalidade das montaxes artístico-
expresivas, combinando os compoñente 
espaciais, temporais e, de ser o caso, de 
interacción coas demais persoas. 

 CCEC 

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

 CCEC 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

 b 
 f 
 g 
 h 
 m 

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

 B3.2. AF e saúde. 
 B3.3. Realización de exercicios para a 

consecución dunha óptima hixiene postural. 
 B3.4. Alimentación: repercusión na saúde e 

na AF. 

 B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos 
de vida e os seus efectos sobre a CF, 
aplicando os coñecementos sobre AF 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. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o 
sedentarismo ou o consumo de tabaco e de 
bebidas alcohólicas cos seus efectos na CF 
e na saúde. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 b 
 g 
 m 

 B3.5. Valoración e toma de conciencia da 
propia CF 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 de calidade de vida. 

 B3.8. Métodos de avaliación da CF en 
relación coa saúde. 

 B3.2. Mellorar ou manter os factores da CF, 
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 AF. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 EFB3.2.3. Aplica os procedementos para 
integrar nos programas de AF a mellora das 
capacidades físicas básicas, cunha 
orientación saudable e nun nivel adecuado 
as súas posibilidades. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 a 
 b 
 g 
 m 

 B4.1. Traballo dos fundamentos técnicos das 
actividades físico-deportivas propostas, 
tendo en consideración diversos 
condicionantes xerados polos 
compañeiros/as e 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. 

 CAA 
 CSIEE 

 EFB4.1.2. Axusta a realización das  CAA 



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

 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

 a 
 b 
 c 
 d 
 g 
 m 

 B4.2. Traballo das situacións motrices de 
oposición, colaboración ou colaboración-
oposición propostas, tendo en consideración 
diversos condicionantes xerados polos 
compañeiros/as, 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 acción da persoa adversaria. 

 CAA 
 CSIEE 

 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. 

 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. 

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

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

 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. 

 CSC 
 CMCCT 

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

 CSC 
 CMCCT 

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

 CSC 
 CMCCT 

 

 

 

 

 



1ºBAC 
 

 

Educación Física. 1º Bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

 b 
 c 
 i 
 m 
 ñ 
 p 

 B1.1. AF como recurso de lecer activo: 
efectos obre a saúde e como fenómeno 
sociocultural. 

 B1.2. Saídas profesionais. 

 B1.1. Valorar a AF 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 AF 

 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. 

 CSC 

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

 CSC 

 a 
 b 
 c 
 h 
 m 
 n 
 ñ 
 o 

 B1.3. Prevención dos elementos de risco 
asociados as 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. 

 CSIEE 

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

 CSIEE 

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

 CSIEE 

 a 
 b 
 c 
 h 
 m 
 ñ 
 o 

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

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

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

 B1.7. Xogo limpo como actitude social 
responsable. 

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

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

 CSC 

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

 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 TICs 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. 

 CD 
 CCL 

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

 CD 
 CCL 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 



 b 
 d 
 m 
 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 más apropiadas á intencionalidade 
da composición. 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

 b 
 d 
 l 
 m 
 ñ 

 B3.1. Beneficios da práctica regular de AF e 
valoración da súa incidencia sobre a saúde. 

 B3.2. Hixiene postural na AF e en distintos 
campos profesionais. 

 B3.3. Alimentación e AF. 
 B3.4. Metodoloxías específicas de 

recuperación tras o exercicio físico. 

 B3.1. Mellorar ou manter os factores de CF e 
as habilidades motoras cun enfoque cara á 
saúde, considerando o propio nivel e 
orientándoos cara ás súas motivación e cara 
a posteriores estudos ou ocupacións. 

 EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre 
nutrición e balance enerxético nos 
programas de AF para a mellora da CF e 
saúde. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 b 
 d 
 i 
 l 
 m 
 ñ 

 B3.5. Aceptación da responsabilidade no 
mantemento e na mellora da CF. 

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

 B3.7. Manexo e control dos compoñentes 
fundamentais da carga na práctica da AF: 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 mellorar 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 d prácticas en 
función das dúas características e dos seus 
intereses persoais. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 



Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 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. 

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 
 CSC 

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

 CAA 
 CSIEE 

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

 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. 

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 
 CSC 

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

 CAA 
 CSIEE 
 CSC 

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

 CAA 
 CSIEE 

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

 CAA 
 CSIEE 

 

 



ANEXO 2.2.PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Perfil competencial en 1º ESO 

Cantidade de Criterios de Avaliación por CCCL Porcentaxe de CA que desenvolven cada CCCL 

  

Cantidade de Estándares Aprendizaxe por CCCL Porcentaxe de EA que desenvolven cada CCCL 

  

 

 

 

 



 

Perfil competencial en 2º ESO 

Cantidade de Criterios de Avaliación por CCCL Porcentaxe de CA que desenvolven cada CCCL 

  

Cantidade de Estándares Aprendizaxe por 
CCCL 

Porcentaxe de EA que desenvolven cada CCCL 

  

 

 

 

 



 

Perfil competencial en 3º ESO 

Cantidade de Criterios de Avaliación por CCCL Porcentaxe de CA que desenvolven cada CCCL 

  

Cantidade de Estándares Aprendizaxe por CCCL Porcentaxe de EA que desenvolven cada CCCL 

 
 

 

 

 

 



 

Perfil competencial en 4º ESO 

Cantidade de Criterios de Avaliación por CCCL Porcentaxe de CA que desenvolven cada CCCL 

  

Cantidade de Estándares Aprendizaxe por CCCL Porcentaxe de EA que desenvolven cada CCCL 

  

 

 

 

 



 

Perfil competencial en 1º BAC 

Cantidade de Criterios de Avaliación por CCCL Porcentaxe de CA que desenvolven cada CCCL 

  

Cantidade de Estándares Aprendizaxe por 
CCCL 

Porcentaxe de EA que desenvolven cada CCCL 

  

 

 

 

 



RESUMO ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

Criterios Avaliación na ESO 

Da totalidade de CA presentes no currículo da ESO (72), 19 contribúen a CSC, 15 a CAA, 15 a 
CSIEE, 10 a CMCCT, 5 a CCEC, 4 a CD e 4 restante a CCL. 

 
Esta distribución dos CA entre as diferentes CC.CL. permítenos establecer o seguinte perfil 
competencial para a etapa 

 

 

 



 

Estándares Aprendizaxe na ESO 

Da totalidade de EA presentes no currículo da ESO (203), 48 contribúen a CAA, 47 a CSC, 47 a 
CSIEE, 30 a CMCCT, 14 a CCEC, 8 a CD e 9 a CCL. 

 
Esta distribución dos EA entre as diferentes CC.CL. permítenos establecer o seguinte perfil 
competencial para a etapa 

 

 

 



RESUMO ETAPA DE BACHARELATO 

Criterios de Avaliación no BAC 

Da totalidade de CA presentes no currículo de BAC (14), 4 contribúen a CSC, 3 a CSIEE, 2 a CAA, 
2 a CMCCT, 1 a CCEC, 1 a CD e 1 a CCL. 

 
Esta distribución dos CA entre as diferentes CC.CL. permítenos establecer o seguinte perfil 
competencial para a etapa 

 

 

 



 

Estándares Aprendizaxe no BAC 

Da totalidade de EA presentes no currículo de BAC (45), 12 contribúen a CSIEE, 10 a CMCCT, 9 a 
CAA, 7 a CSC, 3 a CCEC, 2 a CD e 2 a CCL. 

 
Esta distribución dos EA entre as diferentes CC.CL. permítenos establecer o seguinte perfil 
competencial para a etapa 

 

 



ANEXO 2.2.CONTRIBUCIÓN DENDE A ÁREA DE EF ÁS CCCL 

CC.CL. Contribución desde a EF 

1.CCL 
(Competencia 
en 
Comunicación 
Linguística) 

1. Adquirindo vocabulario específico. 
2. Potenciando técnicas de expresión corporal, oral e escrita. 
3. Xerando ideas e estruturando coñecemento. 
4. Buscando, recompilando e procesando información. 
5. Transmitindo con comunicación xestual afectos, estados de ánimo, posturas, 

ritmos, danzas, respiración... 

2.CMCCT 
(Competencia 
Matemática e 
Competencia 
en Ciencia 
básica e 
Tecnoloxía) 

1. Recoñecendo medidas medibles. 
2. Utilizando conceptos científicos de ramas como a bioloxía ou a física para o 

logro de obxectivos básicos na nosa área. 
3. Empregando fórmulas para calcular parámetros (IMC, distancias, pulsacións, 

puntuacións, etc). 
4. Elaborando e interpretando gráficos relacionados co coidado da saúde. 
5. Elaborando e interpretando perfiles topográficos, mapas ou planos. 

3.CD 
(Competencia 
Dixital) 

1. Demostrando o uso e dominio de ferramentas informáticas para a busca de 
información e elaboración de traballos. 

2. Buscando información en diferentes fontes. 
3. Utilizando diversos elementos tecnolóxicos asociados á práctica deportiva. 
4. Buscando, seleccionando, recollendo, procesando e valorando a información 

de forma crítica. 
5. Transformando información en coñecemento. 

4.CAA 
(Competencia 
Aprender a 
Aprender) 

1. Creando hábitos de traballo diario. 
2. Coñecéndose a un mesmo (limitacións e potencialidades). 
3. Actuando con confianza e autoestima. 
4. Identificando errores propios. 
5. Elaborando plans ou proxectos persoais de traballo físico. 
6. Realizando autonomamente. 
7. Permitindo que o alumno sexa capaz de regular o seu propio aprendizaxe e 

práctica deportiva no seu tempo libre, de forma organizada e estruturada. 
8. Desenvolvendo habilidades para o traballo en equipo. 
9. Tomando conciencia do que se pode facer por un mesmo e do que se pode 

facer ca axuda doutras persoas. 
10. Sendo capaz de auto-avaliarse e auto-regularse, mostrando responsabilidade e 

compromiso persoal. 

5.CSC 
(Competencia 
Social e 
Cívica) 

1. Tendo una actitude crítica cara os hábitos prexudiciais. 
2. Aceptando e respectando o grao de habilidade e destreza dos demais. 
3. Relacionándose cos compañeiros durante a práctica. 
4. Respectando ós regulamentos, as normas, o material e as instalacións. 
5. Comprendendo a realidade social na que se vive. 
6. Dispoñendo dun sentimento común de pertenza á sociedade na que se vive. 
7. Desenvolvendo cooperación, igualdade e traballo en equipo. 
8. Valorando a diversidade. 
9. Participando, tomando decisións, elixindo como comportarse en determinadas 

situacións. 
10. Exercendo a cidadanía democrática nunha sociedade plural, así como 

comprometéndose a contribuír a súa mellora. 

6.CSIEE 
(Competencia 
en Sentido de 
Iniciativa e 
Espírito 
Emprendedor) 

1. Utilizando a adquisición de habilidades e destrezas para adaptarse o entorno e 
conseguir os obxectivos previstos. 

2. Coñecendo, practicando e valorando de forma positiva as condutas de saúde e 
hixiene. 

3. Respectando o entorno urbano e natural. 
4. Organizando individual e colectivamente as actividades físico-deportivas. 
5. Manifestando auto-superación, perseverancia e actitude positiva ante tarefas 



de certa dificultade técnica ou na mellora do propio nivel de condición física. 
6. Dispoñendo de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 
7. Elixindo con criterio propio, calculando riscos e afrontando problemas. 
8. Transformando as ideas en accións, propoñéndose obxectivos, panificando e 

levando a cabo proxectos. 
9. Reelaborando plantexamentos previos, novas ideas, solucións... 
10. Desenvolvendo e avaliando accións ou proxectos individuais ou colectivos con 

creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

7.CCEC 
(Competencia 
en Conciencia 
e Expresións 
Culturais) 

1. Valorando a dimensión cultural e artística dos distintos deportes ou actividades. 
2. Analizando criticamente distintas manifestacións deportivas. 
3. Adquirindo e valorando técnicas de expresión corporal e artística. 
4. Mostrando respecto polas distintas manifestacións culturais. 
5. Usando manifestacións culturais como fonte de enriquecemento e gozo e 

considerándoas como parte do patrimonio propio. 
6. Coñecendo manifestacións lúdicas, deportivas e de expresión corporal propias 

e doutras culturas para adquirir una actitude aberta cara a diversidade cultural. 
7. Adquirindo unha actitude aberta e respectuosa ante o fenómeno deportivo 

como espectáculo, mediante a análise e a reflexión crítica ante a violencia no 
deporte. 

8. Apreciando el feito cultural en xeral e o feito artístico en particular. 
9. Valorando a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, a 

importancia do diálogo intercultural e a realización de experiencias artísticas 
compartidas. 

 

 



Temporalización de unidades didácticas para 1º da ESO 

Unidades didácticas Ponderación Trimestre 

1.1.Condición física e a saúde I 50% 

1º Trimestre 1.2.Expresión corporal 40% 

1.3.Primeiros auxilios I 10% 

1.4.Aspetos comúns dos deportes colectivos 55% 
2º Trimestre 

1.5.Habilidades malabares 45% 

1.6.Habilidades motrices básicas e ximnásticas 60% 
3º Trimestre 

1.7.Orientación no medio I 40% 

 

Temporalización de unidades didácticas para 2º da ESO 

Unidades didácticas Ponderación Trimestre 

2.1.Condición física e a saúde II 50% 

1º Trimestre 2.2.Ultimate  40% 

2.3.Primeiros auxilios II 10% 

2.4.Iniciación ó iudo 40% 

2º Trimestre 2.5.Rugby cinta 40% 

2.6.Danzas 20% 

2.7.Palas e tenis de mesa 40% 

3º Trimestre 2.8.Habilidades ximnásticas e parkour 40% 

2.9.Orientación no medio II 20% 

 

Temporalización de unidades didácticas para 3º da ESO 

Unidades didácticas Ponderación Trimestre 

3.1.Condición física e a saúde III 90% 
1º Trimestre 

3.2.Primeiros auxilios III 10% 

3.3.Bádminton 40% 

2º Trimestre 3.4.Atletismo 40% 

3.5.Fútbol gaélico 20% 

3.6.Balonmán 40% 

3º Trimestre 3.7.Acrosport 40% 

3.8.Orientación no medio III  20% 

 

Temporalización de unidades didácticas para 4º da ESO 

Unidades didácticas Ponderación Trimestre 

4.1.Principios básicos de anatomía 30% 

1º Trimestre 4.2.Métodos de adestramento da condición física 60% 

4.3.Primeiros auxilios e vendaxes  10% 

4.4.Voleibol 40% 

2º Trimestre 4.5.Xogos cooperativos 40% 

4.6.Beisbol 20% 

4.7.Aeróbic 50% 3º Trimestre 

4.8.Orientación no medio IV 50% 

 

Temporalización de unidades didácticas para 1º de Bacharelato 

Unidades didácticas Ponderación Trimestre 

5.1.Métodos de adestramento e alimentación 90% 
1º Trimestre 

5.2.Lesións vinculadas a práctica de actividade física 10% 

5.3.Floorball 30% 

2º Trimestre 5.4.Programa de adestramento 40% 

5.5.Ioga e tai ji quan 30% 

5.6.Baloncesto  45% 3º Trimestre 



5.7.Bailes de salón 45% 

5.8.Probas físicas de oposicións e de acceso a INEF 10% 

 



 

IES Plurilingüe de Elviña 
Departamento de Educación Física  

POR FAVOR: UTILIZA LAPIS E ESCRIBE DE FORMA LEXÍBEL 
 
 
Nºlista 

 
 
Apelidos e nome 

 
 
Data: dd/mm/aaaa 

Descrición resumen sesión: 
 
 
 
 
 
 

Obxectivo(s) da sesión: 
 
 
 

Teoría asociada á práctica (contidos, fundamentos, etc.): 
 
 
 
 
 
 
CARGA da sesión segundo a escala de percepción de esforzo de Borg: 0.- Inactivo; 1-5.-Ausencia de esforzo; 6-8.-Moi moi lixeiro; 9-
10.-Moi lixeiro; 11.-Lixeiro; 12-13.-Moderado; 14-15.-Intenso; 16-17.-Moi intenso; 18-19.-Moi moi intenso; 20.-Esforzo máximo. 

Sinala cunha X:    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20 

Reflexión persoal da sesión (interesante? mellorable? aprendido? compañeiros?): 
 
 
 
 
 
 

 

PARTE INICIAL DA SESIÓN: QUECEMENTO 
Describe mediante TEXTO os exercicios (condicións iniciais, 
desenvolvemento e condicións finais). 

Describe mediante DEBUXOS os exercicios (fig. humana 
esquemática, representación gráfica, etc.) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 

 



 

IES Plurilingüe de Elviña 
Departamento de Educación Física  

PARTE PRINCIPAL DA SESIÓN 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

 

PARTE FINAL DA SESIÓN: VOLTA A CALMA 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 



 

IES Plurilingüe de Elviña 
Departamento de Educación Física  

POR FAVOR: UTILIZA LAPIS E ESCRIBE DE FORMA LEXÍBEL 
 
 
Nºlista 

 
 
Apelidos e nome 

 
 
Data: dd/mm/aaaa 

Descrición resumen sesión: 
 
 
 
 
 

Obxectivo(s) da sesión: 
 
 

Teoría asociada á práctica (contidos, fundamentos, etc.): 
 
 
 
 
 
Escolle a un/unha compañeiro/a e realiza un seguimento da súa Frecuencia Cardíaca ó longo da sesión. Completa a gráfica. 
Nome do/a alumno/a:____________________________________. FCMax(Tanaka, 2001)= 208,75 - (0,73 X idade) =___________p/m. 

F
C

 

220      

200      

180      

160      

140      

120      

100      

80      

60      

 Inicio 10' 20' 30' Final 

Tempo 

Reflexión persoal da sesión (interesante? mellorable? aprendido? compañeiros?): 
 
 
 
 

 

PARTE INICIAL DA SESIÓN: QUECEMENTO 
Describe mediante TEXTO os exercicios (condicións iniciais, 
desenvolvemento e condicións finais). 

Describe mediante DEBUXOS os exercicios (fig. humana 
esquemática, representación gráfica, etc.) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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PARTE PRINCIPAL DA SESIÓN 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

 

PARTE FINAL DA SESIÓN: VOLTA A CALMA 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 10.AVALIACIÓN INICIAL 

PROBAS DE AVALIACIÓN INICIAL 

1.Trote continuo durante 10 minutos. 

A proba realizarase o aire libre, na pista de cemento do patio, utilizando o perímetro de 30x30 
metros marcado ca pintura amarela. No caso de choiva, pode realizarse no polideportivo, utilizando 
as liñas do campo de balonmán, cun perímetro de 40x20 metros. 
Durante 10 minutos, o alumnado ten que manter un trote continuo. O trote pode ser a calquera 
ritmo. A única condición é que nunca se pase dun trote a andar rápido. Tomaremos como marco de 
referencia a fase aérea durante o desprazamento. 
Na proba cualificarase como "Apto" ó alumnado que é quen de soster os 10 minutos sen deixar de 
trotar, independentemente da velocidade á que o faga. 
Na proba cualificarase como "Non apto" ó alumnado que non sexa capaz de manter o trote os 10 
minutos. Esta cualificación inclúe a aquel alumnado que pare de trotar só 1 vez. 
Para aquel alumnado que se vexa xa dende os primeiros metros que non é quen de superar con 
"Apto" a proba, pediráselle que continúe os 10 minutos aínda que sexa andando a un paso rápido. 

2.Circuito de forza-resistencia. 

O circuíto consta de tres exercicios de forza co propio peso corporal: sentadillas completas, unha 
plancha isométrica en decúbito prono (cos pés xuntos e poñendo os cóbados, antebrazos e pulsos 
no chan) e flexións-extensións de cóbados nunha posición de decúbito prono. O circuíto será por 
tempo, realizando cada exercicio durante 20 segundos e descansando outros dez segundos antes 
de pasar o seguinte exercicio. Repetirase un total de cinco veces. 
Marcos de referencia para unha avaliación positiva da técnica dos exercicios: 
 Sentadilla: brazos cara adiante cando se baixa para manter o equilibrio, cadeira ten que 

quedar máis abaixo que a altura dos xeonllos (cerca dos talóns), as costas teñen que manter 
a súa curvatura natural (no pode haber flexión da columna lumbar ou torácica), os talóns 
teñen que estar en todo momento en contacto co chan e os xeonllos non poden colapsar a 
un valgo de xeonllo (deben manterse en varo). 

 Plancha isométrica: pés xuntos, antebrazos sobre a superficie do chan e separados a 
distancia dos ombros. As costas teñen que formar unha liña casi-paralela ó chan. 

 Flexións: posición decúbito prono, dedos dos pés no chan e separados a anchura de 
cadeiras, mans no chán e lixeiramente máis separadas que a anchura de ombros. Extender 
cóbados mantendo as costas paralelas ó chan, flexionar cóbados ata rozar co peito no chan 
e sen perder a estabilidade das costas. Permítese realizar o exercicio sobre os xeonllos no 
canto dos pés. 

Na proba cualificarase como "Apto" ó alumnado que sexa capaz de realizar todas as execucións 
mantendo unha técnica correcta en todos os exercicios. 
Na proba cualificarase como "Non apto" ó alumnado que non sexa capaz de realizar todas as 
execucións mantendo unha técnica correcta en todos os exercicios. 
O profesorado debe especificar onde están as debilidades do alumnado con cualificación "Non 
apto". A táboa de abaixo móstrase como exemplo. 

Sentadilla Erro 1.Levanta talóns 

Erro 2.Valgo de xeonllo en 1/2 sentadilla 

Erro 3.Cadeiras non baixan máis que xeonllos 

Erro 4.Flexión de columna 

Plancha Erro 1.Posición pirámide ca cadeira 

 Erro 2.Posición val ca cadeira 

Flexión Erro 1.Posicón pirámide ca cadeira 

Erro 2.Posición val ca cadeira 

Erro 3.Ombros en abdución a 90º 

Erro 4.Non rozar co peito no chan 

 



ANEXO 11.PROTOCOLO ASMÁTICOS 

Pasos a seguir polo alumnado asmático ante a práctica de actividade física: 

1. Tomar inhalador antes de baixar da aula ó polideportivo ou ó ximnasio. 

2. Traer sempre consigo o inhalador (no seu neceser). 

3. Depositar o inhalador na mesa de reunión do polideportivo ou do ximnasio. Así, no caso de 

necesitar usalo de forma urxente, todos os compañeiros e compañeiras saberán onde se 

atopa e axilízase a toma do medicamento (de ser preciso). 

4. O alumnado asmático ten que ser consciente de que un bo quecemento é fundamental para 

reducir a posibilidade de padecer algún ataque de asma. Polo tanto deberá realizar un 

quecemento moi progresivo (en canto a intensidade dos exercicios) e deberá concentrarse en 

desviar a respiración cara as fosas nasais (para humedecelas correctamente). 

No caso de que o alumnado sufra un ataque de asma durante a sesión de EF: 

1. Actuar SEMPRE CON CALMA. 

2. Deter a práctica, apartase o resto do alumnado para darlle o alumno/a asmático/a espazo 

para respirar e non poñerse nervioso/a. 

3. Traerlle o inhalador e que o use (pode ir a beber auga). 

4. Se a crisis respiratoria non cesa, apartalo do foco que a produciu (exercicio determinado, zoa 

onde se produce a crisis...). 

5. Se aínda persiste, iniciar exercicios de relaxación e respiración. 

6. Se non conseguimos deter a crisis respiratoria, activar os servizos de emerxencia. 

 

Don/Dona_____________________________________________ como pai/nai ou titor/a legal do/a 

alumno/a _____________________________________________ do curso e grupo ___________ 

recibín e lin a información que se comunica neste documento do departamento de Educación Física. 

Firmado:_____________________ 
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O DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA INFORMA: 

 

1.Material e roupa: 

- Os días que o alumnado teña EF deberá acudir ao centro, xa cambiado desde casa, ca roupa 

adecuada para a práctica de actividade física (calzado deportivo, pantalón de chándal corto ou largo 

e camiseta cómodos que permitan a mobilidade adecuada). Non cumprir con esta norma implica unha 

cualificación negativa, impide a realización da clase práctica e obriga ao alumno/a infractor/a a recoller 

a sesión por escrito. 

- É obrigatorio traer as clases un neceser con: toalla, desodorizante e camiseta para cambiarse. 

Tamén poden ter unha botella de auga co seu nome. Unha vez rematada a práctica de actividade física, 

deben cambiar a camiseta. Non cumprir con esta norma, implica unha cualificación negativa. 

- O alumnado debe ter a súa disposición unha corda de saltar/goma elástica/esterilla/foam 

roller/TRX como material propio. Os docentes comunicarán ó alumnado cando traelos. 

 

2.Exención/imposibilidade de práctica de actividade física: 

-No caso de que o alumnado non poda realizar actividade física de forma temporal por mor dunha 

lesión/enfermidade, deberá presentar o informe médico do especialista pertinente que así o acredita 

ao seu docente, indicando o tempo estimado de recuperación. Durante o tempo no que non realice a 

clase práctica, recollerá por escrito as sesións, realizará os traballos teóricos correspondentes e, se 

o docente así o considera (períodos moi longos sen práctica) encargaralle un traballo teórico a 

maiores. Unha vez recuperado/a, terá que realizar aquelas probas de avaliación prácticas pendentes. 

-No caso de que o alumnado non poda realizar actividade física de forma permanente deberá 

presentar o certificado médico que así o acredita ao seu docente. Deberá acudir ás clases como o resto 

do alumnado, recoller as sesións prácticas por escrito, realizar os traballos teóricos 

correspondentes e outros a maiores. A área de Educación Física é, predominantemente, práctica. 

Polo que a nota máxima a que poderá acceder o alumnado que non realice a parte práctica é un 8 sobre 

10. 

 

3.Avaliación: 

-Durante o curso académico, o alumnado realizará diferentes Unidades Didácticas, cada unha de elas 

incorpora contidos prácticos e contidos teóricos. O valor de cada un destes apartados varía 

dependendo das características da UD. Os contidos prácticos son avaliados polo docente de forma 

continua durante as clases e de forma puntual, ca realización de probas prácticas. Os contidos 

teóricos son avaliados polo docente ca entrega de traballos teóricos colgados na aula virtual do centro. 

-Non existe a posibilidade de superar os mínimos da área sen presentar os traballos teóricos. 

-Para que as probas prácticas ou os traballos teóricos podan facer media entre si, a nota que esixe o 

departamento en cada unha de elas de dun 3 sobre 10. 

-Se o/a alumno/a prevé que non vai a asistir o día que se realice unha proba, deberá avisar con 

antelación ao docente e presentar o debido xustificante. De non ser así, non poderá realizar dita proba. 

-Non existe a posibilidade de superar os mínimos da área sen presentar unha actitude apropiada 

cara a realización práctica da área. A negación a realización e/ou participación das actividades 

propostas, independentemente do nivel de rendemento motor, implica unha avaliación negativa.  

 

4.Curso actual/COVID 19: 

-A situación sanitaria actual obriga ao departamento de EF a elaborar un protocolo para modificar a 

forma na que se realiza a práctica de actividade física no centro educativo. As modificacións máis 

importantes son: obriga de levar máscara para a realización de actividade física, desinfección de 

mans e calzado ó entrar nas instalacións, desinfección do material común antes e despois de usalo. 
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5.Enquisa para o departamento de Educación Física: 

 

Historia deportiva 

Vostede practica algún deporte federado? Si Non 

Cal? 

Practicou actividades deportivas federadas con anterioridade? Si Non 

Cal? 

Historial médico 

Tivo algunha lesión de gravidade pola práctica deportiva? Si Non 

En caso afirmativo, especifique cal: 

É vostede diabético? Si Non 

Ten vostede algunha enfermidade pulmonar? (asma, bronquitis...) Si Non 

En caso afirmativo, especifique cal: 

Ten algún problema cardíaco? Si Non 

En caso afirmativo, especifique cal: 

Foi operado algunha vez? Si Non 

En caso afirmativo, especifique de que: 

É alérxico a algo? Si Non 

En caso afirmativo, especifique a que: 

Que síntomas lle provoca? 

Ten algunha enfermidade crónica? Si Non 

En caso afirmativo, especifique cal: 

 

 

Don/Dona______________________________________________ como pai/nai ou titor/a legal do/a 

alumno/a________________________________________________ do curso e grupo______ recibín 

e lin a información que se comunica neste documento por parte do departamento de Educación Física. 

 

      Firmado: 


