
1.CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS PARA CADA CURSO

Concretamos agora os obxectivos que se perseguen cos alumnos de cada curso.

Obxectivos que se mostran relacionados cos contidos que, de forma prescriptiva, nos marca

o currículo, ademais de relacionarse cas CC.CL..

O finalizar o curso escolar os alumnos de cada curso deben de saber:
1º ESO
1.Coñecer os parámetros dunha actividade física saudable.
2.Saber da existencia de diferentes partes dentro dunha sesión de actividade física.
3.Colocar  a  unha  persoa  na  posición  básica  de  seguridade  e  alertar  os  servicios  de
urxencias.
4.Consolidar a evolución de Habilidades Motrices Básicas a Específicas a través da técnica
de deportes individuais.
5.Experimentar e adquirir destreza en habilidades manipulativas.
6.Practicar  actividades  propias  dos  deportes  de  raqueta  para  recoñecer  os  elementos
comúns relacionados ca súa lóxica interna de xogo que se repiten en todos eles.
7.Practicar  actividades  propias  dos  deportes  colectivos  para  recoñecer  os  elementos
comúns relacionados ca súa lóxica interna de xogo e os diferentes roles que se repiten en
todos eles.
8.Iniciarse a actividades nas que se vexa comprometido o seu sentido da orientación.
2º ESO
1.Recoñecer as diferentes partes dunha sesión de actividade física coñecendo os tipos de
esforzos a realizar en cada unha delas.
2.Coñecer pautas básicas de actuación ante situacións de primeiros auxilios (PAS).
3.Consolidar a evolución de Habilidades Motrices Básicas a Específicas a través da técnica
de deportes individuais.
4.  Experimentar  situacións  de  xogo  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.
5.Coñecer as 4 capacidades físicas básicas e experimentar elementos básicos para o seu
adestramento.
6.Realizar  actividades  de  expresión  corporal  e  danza,  coordinándose  en  equipo  para  a
construción de coreografías colectivas.
7.Executar probas variadas propias do atletismo.
3º ESO
1.Desarrollar pautas e hábitos de actividade física saudable, hixiene postural e alimentación.
Relacionándoas cos diversos aparatos e sistemas e valorando a súa incidencia na propia
saúde persoal.
2.Recoñecer as diferentes partes dunha sesión de actividade física adecuando os exercicios
a realizar en cada unha delas.
2.Coñecer protocolos básicos para a actuación ante primeiros auxilios (PAS) concretando
casos concretos.
3.Experimentar situacións relacionadas ca orientación espacial.
4.Coñecer métodos de adestramento das principais capacidades físicas básicas.
5.Saber calcular os gastos cardíacos que xeran diferentes actividades física e a aportación
calórica de diferentes familias de alimentos.
6.Resolver situacións de xogo 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.
7.Experimentar habilidades de control e hixiene postural.
8.Consolidar a evolución de Habilidades Motrices Básicas a Específicas a través da técnica
de deportes individuais.
4ºESO
1.Coñecer e practicar as manobras básicas da RCP e procedementos básicos de actuación
ante un accidente.
2.Practicar situacións de xogo do voleibol e do beisbol, con adecuación a súa técnica, táctica
e normas, participando con independencia do seu nivel.
3.Coñecer  e  practicar  os  diferentes  métodos  de  adestramento  das  capacidades  físicas
básicas.
4.Realizar  unha  composición  coreográficas  grupal  con  base  musical  construíndo  figuras
coas técnicas básicas do acrosport e preacorbacias.
5.Experimentar e coñecer as técnicas básicas e regulamento do beisbol e do voleibol.
6.Recoñecer e practicar os diferentes ritmos e pasos básicos de diferentes bailes de salón.
7.Participar con actitude activa nas diferertnes sesións de adestramento da condición física.
1ºBAC
1.Coñecer  o  regulamento  e  técnicas  básicas  de  diferentes  deportes  de  quipo  como  o
baloncesto e o floorball.
2.Recoñecer  e  experimentar  os  diferentes  métodos  de  adestramento  das  capacidades
físicas.
3.Planificar un adestramento individual variando o volume e a intensidade do traballo.
4.Iniciar o alumnado na organización de pequenos eventos deportivos (ligas internas, día do
deporte, etc).
5.Practicar  e  participar  con  independencia  do  seu  nivel  de  destreza  nas  diferentes
actividades propostas na aula.
6.Coñecer e practicar deportes colectivos menos coñecidos do ámbito recreativo como o
ultimare e o floorball.
7.Experimentar e coñecer as diferentes maneiras de traballo do fitness recreativo.
8.Compoñer unha coreografía grupal cos pasos básicos do aerobic.



2.CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DO CURSO:

A distribución de Unidades Didácticas que propón o departamento de EF para o curso

2017/18 é a que se observa nas seguintes táboas:

Temporalización de Unidades Didácticas para 1º ESO

1º Trimestre
1.Tests condición física saudable
2.Aprender a facer AF I
3.Primeros auxilios I

2º Trimestre
4.Elementos comúns dos deportes de raqueta
5.Habilidades ximásticas I
6.Malabares

3º Trimestre
7.Elementos comúns dos deportes colectivos
8.Orientación no medio

Temporalización de Unidades Didácticas para 2º ESO

1º Trimestre
1.Tests condición física saudable
2.Aprender a facer AF II
3.Primeros auxilios II

2º Trimestre
4.Danzas do mundo
5.Habilidades ximásticas II
6.Minibalonman

3º Trimestre
7.Tenis de mesa
8.Atletismo

Temporalización de Unidades Didácticas para 3º ESO

1º Trimestre
1.Tests condición física saudable
2.Aprender a facer AF III
3.Primeiros auxilios III

2º Trimestre
4.Actividades Físicas Medio Natural.
5.Alimentámonos e melloramos a nosa CF
6. Iniciación a balonmán a 7

3º Trimestre
7.Bádminton
8.Acrosport
9.Altetismo: Salto de altura

Temporalización de Unidades Didácticas para 4º ESO

1º Trimestre
Condición física
Primeiros auxilios
Voleibol

2º Trimestre
Métodos de adestramento
Beisbol

3º Trimestre
Acrosport
Bailes de salón

Temporalización de Unidades Didácticas para 1º BAC



1º Trimestre
Condición física
Floorbal

2º Trimestre
Planifico o meu adestramento
Aerobic

3º Trimestre
Baloncesto
Freesby
Actividades no medio natural

A continuación presentamos, curso por curso, unhas táboas nas que se aprecian os

seguintes datos: título e orde da Unidade Didáctica, Criterios de Avaliación, Estándares de

Aprendizaxe  e  Competencias  Clave  que  se  traballan  nela  e  unha  aclaración  dos

procedementos e instrumentos de avaliación que se utilizarán. Presentamos tamén unha

última táboa onde anotamos aqueles Criterios de Avaliación e Estándares de Aprendizaxe

que se traballan de forma transversal  durante todo o curso (e que polo tanto,  atópanse

presentes en todas as Unidades Didácticas). Por último destacar que en cada UD aparece

un  ou  varios  estándares  de  aprendizaxe  en  negriña.  Estes  son  os  considerados  como

estándares  mínimos  que  o  alumnado  ten  que  superar  se  quere  obter  unha  avaliación

positiva na UD (polo que serán os utilizados para elaborar os exames de recuperación no

caso de non superar a UD, xa que representan eses contidos mínimos).



1º ESO
1º Trimestre
UD 1: Tests condición física saudable
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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 Resultados  na
realización  da
batería  de  test
EUROFIT

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.

CMCCT
CSIEE

UD 2: Aprender a facer Actividade Física
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
B1.1.  Recoñece  e

aplica  actividades
propias  de  cada
fase  da  sesión  de
actividade  física,
tendo  en  conta
ademais  as
recomendacións de
aseo  persoal
necesarias  para
esta.

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

CSC 
CMCCT

Exercicio teórico
/  Tarefa  escrita
1.2

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 Trae  sempre  o
neceser  aseo  /
diario docente

B3.1.  Recoñecer  e
aplicar os principios
de  alimentación  e
da actividade física
saudable,  e
recoñecer  os
mecanismos
básicos  de  control
da  intensidade  da
actividade  física
para  a  mellora  da
súa saúde.

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

CMCCT Exercicio teórico
/  Tarefa  escrita
1.2

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

CMCCT
CAA

Sabe  onde
identificar  a  súa
FC  /  Diario
docente

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

CMCCT Exercicio teórico
/  Tarefa  escrita
1.2



UD 3: Primeiros Auxilios I
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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

Coñecemento
de como colocar
a un compañeiro
na  posición
lateral  de
seguridade e de
como  avisar  os
servicio  de
emerxencia  /
diario docente

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

CSIEE

2º Trimestre
UD 4: Elementos comúns dos deportes de raqueta
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
B4.2.  Resolver

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

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

CAA 
CSIEE

Executa  os
elementos
tácticos
segundo o rol de
xogo que ocupe
en  cada
momento
(atacante  ou
defensor)  /
Rúbrica 1.4

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

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

UD 5: Habilidades ximásticas
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
B4.1.  Resolver

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

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

CAA
CSIEE

Executa  volteo
adiante,  atrás  e
roda  lateral  /
Rúbrica 1.5

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

CAA
CSIEE

Debuxa  e
describe  os
elementos feitos
/ Tarefa 1.5

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

CAA
CSIEE

Executa  volteo
adiante,  atrás  e
roda  lateral  /
Rúbrica 1.5



UD 6: Malabares
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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 Experimenta
habilidades
malabares  con
diferentes
materiais
coordinando
execución  con
compañeiros  /
Rúbrica 1.6

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

3º Trimestre
UD 7: Elementos comúns dos deportes colectivos
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

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

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

CAA 
CSIEE

Resolve
situacións
reducidas
propias  dos
deportes
colectivos  x
medio  de
elementos  tec-
tac  segundo  o
rol  que  lle
toque
executar  /
Rúbrica 1.7

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

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



UD 8: Orientación no medio
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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 Identifica  nun
mapa  espacios
onde  pode
realizar
actividade
física  saudable
poñendo  un
exemplo  do
que  se  pode
facer  nelas  /
Tarefa  escrita
1.8

EFB1.3.2. Respecta o seu controno 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

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

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

CAA
CSIEE

Executa
exercicios  nos
que  se  ve
comprometido
o  seu  sentido
da  orientación
sensorial  e
espacial  /
diario docente

2º ESO
1º Trimestre
UD 1: Tests condición física saudable
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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.

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

CMCCT Resultados  na
realización  da
batería  de  test
EUROFIT

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

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

CAA



no seu esforzo.

UD 2: Aprender a facer Actividade Física II
Criterios
avaliación

Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento
s

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

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

CSC
CMCCT

Deseña  unha
sesión  de
adestramento
para  a
resistencia
cardiovascular  
/ Tarefa 2.2

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

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

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 Executa  os
exercicios para
o  traballo  das
diferentes
capacidades
físicas
básicas  /
Rúbrica 2.2

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de
actividade 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  frecuencia
cardíaca correspondente ás marxes de
mellora  dos  principais  factores  da
condición física.

CMCCT Sabe  como  e
onde identificar
a  súa  FC  para
determinar
intensidade  do
exercicio  /
Diario docente

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

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

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

CAA Experimenta  e
coñece
diferentes
métodos  de
adestramentos
das
capacidades
físicas

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

CAA
CSIEE



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

prevención de lesións. básicas  /
Rúbrica 2.2EFB3.2.4.  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

UD 3: Primeiros Auxilios II
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

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

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

CSIEE
CSC

Coñecemento
do  protocolo
PAS,  de  como
colocar  a  un
compañeiro  na
posición lateral
de  seguridade
e  de  como
avisar  os
servicio  de
emerxencia  /
Diario docente

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

2º Trimestre
UD 4: Danzas do mundo
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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 En  grupos,
escoller  unha
danza  do
mundo,
practicar  e
executar  os
seus  pasos
nunha
coreografia  en
grupo / Rúbrica
2.4

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



UD 5: Habilidades ximásticas II
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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

Executa  Apoio
invertido  de
antebrazos,  o
morcego  e
A.E.I.  /  Rúbrica
2.5

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

CAA
CSIEE

Debuxa  e
describe  os
elementos
feitos  e
gravase  auto
avaliandose  /
Tarefa 2.5

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

Executa  Apoio
invertido  de
antebrazos,  o
morcego  e
A.E.I.  /  Rúbrica
2.5

UD 6: Minibalonmán
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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

Resolve
situacións  de
xogo  reducido
segundo  es
fundamentos
téc-tác  propios
de cada rol  do
xogo / Folla de
observación
2.6

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 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.

CAA
CSIEE

EFB4.2.4.  Reflexiona  sobre  as CAA Representa



situacións  facilitadas  resoltas
valorando  a  oportunidade  das
solucións  achegadas  e  a  súa
aplicabilidade a situacións similares.

CSIEE graficamente
as  situacións
vistas  na
clase  /  Tarefa
teórica 2.6

3º Trimestre
UD 7: Tenis de mesa
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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

Coñece  e
executa  os
elementos
técnicos  do
tenis de mesa /
Folla  de
observación
2.7

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 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.

CAA
CSIEE

Elabora  unha
secuencia
lóxica  de  xogo
e  trata  de
resolvela
durante o xogo
/ Tarefa escrita
2.7EFB4.2.4.  Reflexiona  sobre  as

situacións  facilitadas  resoltas
valorando  a  oportunidade  das
solucións  achegadas  e  a  súa
aplicabilidade a situacións similares.

CAA
CSIEE



UD 8: Atletismo
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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 Participa  na
realización
dunha
competición de
diferentes
probas  de
atletismo  por
equipos / diario
docente

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
actividade  física  e  o  deporte  no
contexto social actual.

CSC

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

Executa  as
probas
segundo  o
regulamento  /
Folla  observ.
2.8

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

CAA
CSIEE

Debuxa  e
describe
xestos
técnicos,
marcando
erros  que
comete / Tarefa
8.2

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

Executa  as
probas
segundo  o
regulamento  /
Folla  de
observación
2.8

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

CAA
CSIEE



posibilidades.

3º ESO
1º Trimestre
UD 1: Tests condición física saudable
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedementos
B3.1.  Recoñecer os factores que
interveñen na acción motora e os
mecanismos  de  control  da
intensidade  da  actividade  física,
aplicándoos á propia práctica, en
relación  coa  saúde  e  a
alimentación.

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

CMCCT Realización  da
batería  de  test
EUROFIT

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.

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

CAA

UD 2: Aprender a facer Actividade Física III
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedementos
B1.1.  Desenvolver
actividades  propias
de  cada  fase  da
sesión  de
actividade física, en
relación  coas  súas
características.

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

CSC
CMCCT

Prepara  en
grupo  unha
sesión  de
traballo de forza
e  outra  de
flexibilidade  /
Rúbrica 3.2

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

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.

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

CAA
CSIEE

Identifica
músculos
fásicos  ou
tónicos  /  Tarefa
escrita 3.2

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

CAA Executa
métodos  Forza
e  Flex  para  a
musculatura
tónica e fásica /



vida. Rúbrica 3.2

UD 3: Primeiros Auxilios III
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

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

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

CSIEE
CSC

Coñecemento
do  protocolo
PAS,  de  como
colocar  a  un
compañeiro  na
posición lateral
de  seguridade,
de  de  como
avisar  os
servicio  de
emerxencia  e
nocións
básicas  para
RCP  /  Diario
docente

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

2º Trimestre
UD 4: Actividades físicas no medio natural
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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 Identifica  nun
mapa  espacios
onde  pode
realizar
actividade
física  saudable
poñendo  un
exemplo  do
que  se  pode
facer  nelas  /
Tarefa  escrita
4.1

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
actividade  física  e  o  deporte  no
contexto social actual.

CSC

B4.1.  Resolver
situacións  motoras
individuais

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica
técnicas de progresión en contornos
non estables e técnicas básicas de

CAA
CSIEE

Realiza
exercicios
onde  se  vexa



aplicando  os
fundamentos
técnicos  e
habilidades
específicas,  das
actividades  físico-
deportivas
propostas,  en
condicións reais ou
adaptadas.

orientación,  adaptándose  ás
variacións  que  se  producen,  e
regulando o esforzo en función das
súas posibilidades.

comprometida
a  súa
capacidade  de
orientación
espacial  /
Rúbrica 3.4

UD 5: Alimentámonos e melloramos a nosa Condición Física
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

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

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

CMCCT Elabora  un
diario  co
balance  da
inxesta e gasto
calórico / diario

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

CMCCT

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

CMCCT Deseña  un
programa  de
adestramento
individual  para
a  condición
física
saudable  /
Traballo 3.5

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

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

Coñece
elementos
dunha  AF
saudable  /
Tarefa 3.5

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 Utiliza  os
métodos  de
adestramento
no  programa
de
adestramento
persoal  /
Traballo 3.5



UD 6: Iniciación o balonmán a 7
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

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

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

CAA
CSIEE

Executa  fund.
téc-tác.  ind.  e
coñece  o
regulamento de
xogo  /  Folla
observación
3.6.1

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

Resolve
situacións  de
xogo  con
elementos  da
táctica
colectiva
(ofensiva  e
defensiva)  /
Folla
observación
3.6.1

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

Representa
graficamente
as  situacións
vistas  na
clase  /  Tarefa
teórica 3.6

3º Trimestre
UD 7: Bádminton
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

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

CAA
CSIEE

Executa golpes
básicos  do
bádminton  /
Folla
observación



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

3.7
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

Deseña  unha
suposta
secuencia  de
xogo,  partindo
do saque, onde
obteña ventaxa
utilizando  os
elementos
tácticos  dos
deportes  de
raqueta / Tarefa
3.7

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

UD 8: Acrosport
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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 Executan
figuras básicas
garantindo  as
medidas  de
seguridade  /
Folla obs. 3.8

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 Deseñan  e
executan  unha
secuencia
grupal  de  5'  /
Rúbrica 3.8

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

CCEC

UD 9:Atletismo: salto de altura
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

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

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

CAA
CSIEE

Executa o salto
e  exerce  de
xuíz  para
avaliar  o  salto
propio e o dun
compañeiro  /
Folla
observación
3.9

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

Debuxa  as
fases do salto /
Tarefa 3.9

EFB4.1.4.  Mellora  o  seu  nivel  na CAA Executa o salto



execución e  aplicación  das  accións
técnicas  respecto  ao  seu  nivel  de
partida,  amosando  actitudes  de
esforzo, autoexixencia e superación.

CSIEE e  exerce  de
xuíz  para
avaliar  o  salto
propio e o dun
compañeiro  /
Folla
observación
3.9

Criterios de avaliación transversais que se avalían en todas as Unidades Didácticas
para os cursos de 1º, 2º e 3º da ESO
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

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

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

CSC Observación
estruturada  na
rúbrica  de
actitude
durante  todas
as sesións

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

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

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

Observación
estruturada  na
rúbrica de TICs
durante  a
entrega  de
traballos,
realización  de
actividades

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



destes adecuados á
súa idade.

4º ESO
1º Trimestre
1.Condición Física
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
B1.1.  Deseñar  e
realizar as fases de
activación  e
recuperación  na
práctica  de
actividade  física
considerando  a
intensidade  dos
esforzos.

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

CSC Deseña
sesións  de
adestramento
para
desenvolver  a
condición
física  /  Sesión
escrita

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

B3.1.  Argumentar a
relación  entre  os
hábitos de vida e os
seus efectos  sobre
a  condición  física,
aplicando  os
coñecementos
sobre  actividade
física e saúde.

EFB3.1.1.  Demostra  coñecementos
sobre  as  características  que  deben
cumprir  as  actividades  físicas  cun
enfoque  saudable  e  os  beneficios
que proporcionan á saúde individual
e colectiva.

CMCCT Coñece  os
elementos  que
caracterizan os
estilos  de  vida
saudables  /
Tarefa  escrita
4.1EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o

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

CMCCT

EFB3.1.4.  Valora as necesidades de
alimentos  e  de  hidratación  para  a

CMCCT



realización  de  diferentes  tipos  de
actividade física.

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

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

CMCCT Realiza  os  test
da  batería
EUROFIT  para
avaliar  a  CF
saudable

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

CMCCT

2.Voleibol
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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

Coñece  e
executa  os
elementos
técnicos  do
deporte  /  Folla
observación
4.2EFB4.1.2.  Axusta  a  realización  das

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

CAA
CSIEE

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

CAA
CSIEE

B4.2.  Resolver
situacións motrices
de  oposición,
colaboración  ou
colaboración-
oposición  nas
actividades  físico
deportivas
propostas,
tomando a decisión
máis  eficaz  en
función  dos
obxectivos.

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

CAA
CSIEE

Realiza  a
práctica  do
deporte
durante  as
sesións,
comprendendo
os  obxectivos
do xogo / Folla
observación
4.3

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 CAA



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.

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  para  resolver
problemas  motores,  valorando  as
características de cada participante e
os factores presentes no contorno.

CAA
CSIEE

3.Primeiros auxilios
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
B1.4.  Asumir  a
responsabilidade
da  propia
seguridade  na
práctica  de
actividade  física,
tendo  en  conta  os
factores  inherentes
á  actividade  e
prevendo  as
consecuencias  que
poidan  ter  as
actuacións  pouco
coidadosas sobre a
seguridade  das
persoas
participantes.

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

CSIEE Coñece  os
protocolos
PAS  e  RCP  /
Rúbrica 4.3

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

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

2º Trimestre
4.Métodos de adestramento
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
B1.2.  Colaborar  na
planificación  e  na
organización de eventos,
campionatos  ou  torneos
deportivos,  prevendo os
medios  e  as  actuacións
necesarias  para  a  súa

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

CSC Organiza  e
deseña
actividades
físicas
vinculadas  a
mellora  da  CF
saudable  /

EFB1.2.2.  Verifica  que  a  súa
colaboración na planificación e
posta  en  práctica  de
actividades  grupais  fose

CSC



celebración  e
relacionando  as  súas
funcións  coas  do  resto
de implicados/as.

coordinada  coas  accións  do
resto das persoas implicadas.

Traballo 4.4

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

CSC

B3.1.  Argumentar  a
relación entre os hábitos
de vida e os seus efectos
sobre a condición física,
aplicando  os
coñecementos  sobre
actividade física e saúde.

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

CMCCT Deseña  e
realiza
exercicios  de
forza  e
flexibilidade
para mellorar a
súa  saúde  e
hixiene
postural  /
Rúbrica 4.4

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

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

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

5.Beisbol
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
B4.2.  Resolver
situacións motrices
de  oposición,
colaboración  ou
colaboración-
oposición  nas
actividades  físico
deportivas
propostas,
tomando a decisión
máis  eficaz  en
función  dos
obxectivos.

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

CAA
CSIEE

Practica  e
resolve  as
situacións  de
xogo  propias
do  deporte  /
Folla
observación
4.5

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  para  resolver
problemas  motores,  valorando  as
características de cada participante e
os factores presentes no contorno.

CAA
CSIEE

3º Trimestre
6.Acrosport
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedementos
B2.1.  Compor  e
presentar montaxes
individuais  ou
colectivas,
seleccionando  e
axustando  os
elementos  da
motricidade
expresiva.

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

CCEC Deseña,
elabora  e
executa  (en
grupo)  unha
secuencia  de
figuras
combinadas
cun  ritmo
predeterminad
o  /  Folla
observación
4.6

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

CCEC

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

CCEC

7.Bailes de salón
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedementos
B2.1.  Compor  e
presentar montaxes
individuais  ou
colectivas,
seleccionando  e

EFB2.1.1.  Elabora  composicións  de
carácter  artístico-expresivo,
seleccionando  os  elementos  de
execución  e  as  técnicas  máis
apropiadas  para  o  obxectivo

CCEC Deseña,
elabora  e
executa  (en
grupo) un baile
ou  danza



axustando  os
elementos  da
motricidade
expresiva.

previsto, incidindo especialmente na
creatividade e na desinhibición.

combinado cun
ritmo
predeterminad
o  /  Folla
observación
4.7

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

CCEC

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

CCEC

Criterios de avaliación transversais que se avalían en todas as Unidades Didácticas de
4º curso da ESO
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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 Observación
estruturada  na
rúbrica  de
actitude
durante  todas
as sesións

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

B1.5.  Demostrar
actitudes  persoais
inherentes  ao
traballo  en  equipo,
superando  as

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 Crea  debate
baseándose  en
opinións
coherentes  e
sólidas



inseguridades  e
apoiando as demais
persoas  ante  a
resolución  de
situacións
descoñecidas.

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

CSC

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

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

CD
CCL

Observación
estruturada  na
rúbrica de TICs
durante  a
entrega  de
traballos,
realización  de
actividades

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

CD
CCL

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

CD
CCL

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

Reflexiona
sobre  os
efectos  da
práctica  de  AF
co  coidado  da
natureza  e
sobre  a
calidade  de
vida

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

1º BAC
1º Trimestre
1. Condición Física
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

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

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

CMCCT Realiza  os
exercicios  de
mellora  da  súa
condición
física de forma
autónoma  e
garantindo  os
parámetros  da
actividade
física
saudable  /
Folla
observación
5.1

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

CMCCT

EFB3.1.4. Alcanza os seus
obxectivos  de  nivel  de
condición física dentro das
marxes  saudables,
asumindo  a

CMCCT



responsabilidade  da  posta
en  práctica  do  seu
programa de actividades.

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

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

CMCCT Realiza  os  test
da  batería
EUROFIT  para
avaliar  a  súa
condición
física saudable

2. Floorball
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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

Resolve
situacións  de
xogo
dominando  os
aspectos
básicos da súa
técnica  /  Folla
observación
5.2

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  práctica  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

2º Trimestre
3. Planifico o meu adestramento
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
B1.1.  Valorar  a
actividade  física
desde a perspectiva
da  saúde,  a
satisfacción,  a
autosuperación e as
posibilidades  de
interacción social e
de  perspectiva

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 Participa  na
realización  das
tarefas  de
mellora  da
condición
física / Rúbrica
5.3



profesional,
adoptando
actitudes  de
interese,  respecto,
esforzo  e
cooperación  na
práctica  da
actividade física

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

CSC

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 Elabora  e  leva
a  práctica  un
programa  de
adestramento
individualizado
para  as
capacidades
físicas básicas,
onde se poñan
de manifesto o
uso de factores
para  controlar
a  carga  e
métodos  de
adestramento  /
traballo 5.3

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

CSIEE

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

CSIEE

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

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

CMCCT Elabora  un
diario  onde
recolla  o
balance entre a
inxesta
calórica  e  o
gasto  que
provoca  o
exercicio  /
diário

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 actividade física.

CMCCT

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

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

CMCCT Elabora  e  leva
a  práctica  un
programa  de
adestramento
individualizado
para  as
capacidades
físicas básicas,
onde se poñan
de manifesto o
uso de factores
para  controlar
a  carga  e
métodos  de
adestramento  /

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 actividade
física,  conxugando  as  variables  de
frecuencia,  volume,  intensidade  e
tipo de actividade.

CMCCT



e  nivel  inicial,  e
avaliando  as
melloras obtidas.

traballo 5.3EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro
dos obxectivos do seu programa de
actividade  física,  reorientando  as
actividades  nos  aspectos  que  non
chegan ao esperado.

CMCCT

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

CMCCT

4. Aerobic
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

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

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

CCEC Deseña  e
realiza
composicións
cos  diferentes
pasos  básicos
vistos  do
aerobic  /  Folla
observación
5.4

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

CCEC

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

CCEC

3º Trimestre
5. Baloncesto
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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

Resolve
situacións  de
xogo
atendendo  os
elementos
técnicos  do
deporte  e
comportándos
e  segundo  os
roles  propios
que
desempeñe
nos  sistemas
de  xogo
vistos / Rúbrica
5.5

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 práctica 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

6. Freesby
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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

Resolve
situacións  de
xogo
atendendo  a
lóxica  interna
do  deporte  /
Rúbrica 5.6

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 práctica 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

Experimenta  a
práctica  dun
deporte  con
patróns
motrices pouco
habituais  /
Folla
observación
5.6

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

CAA
CSIEE

7. Actividades no Medio Natural
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

s
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

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

CAA
CSIEE

Sabe
orientarse
utilizando
diversos
recursos:
mapas,  planos
e  compás  /
Folla
observación
5.7

EFB4.1.2.  Adapta  a  realización  das
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



curso anterior.
Criterios de avaliación transversais que se avalían en todas as Unidades Didácticas de
1º de Bacharelato
Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CC.CL. Procedemento

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

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

CSC Observación
estruturada  na
rúbrica  de
actitude
durante  todas
as sesións

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

CSC

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

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

CD
CCL

Observación
estruturada  na
rúbrica de TICs
durante  a
entrega  de
traballos,
realización  de
actividades

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

CD 
CCL
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