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A. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

A.1 Membros do Departamento de Educación Física. 

O departamento de Educación Física está constituído por Mónica Vélez Tena e por Mª Teresa Suárez 

Vila, que está neste centro a media xornada posto que de novo este curso Mónica Vélez  Tena é a 

Directora de do centro e por tanto non pode dar todos os cursos A Xefa de Departamento é Mónica Vélez 

Tena por ser a profesora definitiva no centro.  

 

 

A.2 Distribución horaria do profesorado por grupos e niveis 

Durante o presente curso académico 2019-2020 os compoñentes deste Departamento imparten 

os seguintes cursos e grupos: 

 

 

 

CURSO MATERIA PROFESORA/S Nº 

 

GRUPOS 

HORAS 

 

SEMANAIS 

TOTAL 

 

HORAS 

1º ESO EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Mª Teresa Suárez Vila 2 2 4 

2º ESO EDUCACIÓN FÍSICA Mª Teresa Suárez Vila 2 2 4 

3º ESO EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Mónica Vélez 2 2 4 

4º ESO EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Mónica Vélez 2 2 4 

 
16 
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A.3 Contextualización 

 

No curso académico 2019/20 temos matriculados 52 alumnos/as de 1ºESO, 38 alumnos/as 

matriculados de 2º ESO, 35  alumnos/as matriculados de 3º ESO, 35 alumnos/as matriculados de 4º 

ESO 

O contexto académico do que partimos ao inicio de curso ven reflectido no seguinte cadro: 

 

 

 

CURSO E MATERIA 

 

 

Nº ALUMNOS 

MATRICULADOS 

 

ALUMNADO REPETIDOR 
ALUMNOS MATERIA EF 

PENDENTE 

Nº  

PORCENTA

XE 

Nº  

PORCENTA

XE 

1º A / Materia 26 1 3.8% 0 0% 

1º B/ Materia 26 2 7.6% 0 0% 

2º A/ Materia 19 2 10.52% 0 0% 

2º B /Materia 19 1 5.26% 0 0% 

3ºA/Materia 18 1 5.55% 0 0% 

3ºB/Materia 17 1 5.88% 0 0% 

4ºA/Materia 15 0 0% 0 0% 

4ºB/Materia 20 3 15% 0 0% 

 

 

 

B. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN QUE 

RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 

FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS
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0
2
4
6
8

10
12
14
16

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

1ºESO 2 5 2 11 10 10 3

2ºESO 2 7 1 15 11 13 4

3ºESO 2 7 2 13 11 13 4

4ºESO 3 11 3 9 14 12

TÍ
TU

LO
 D

EL
 E

JE

PERFIL COMPETENCIAL DE EDUCACIÓN 
FÍSICA
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COMPETENCIAS CLAVE 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

CCL Comunicación lingüística 2 2 2 3 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

5 7 7 11 

CD Competencia dixital 2 1 2 3 

CAA Aprender a aprender 11 15 13 9 

CSC Competencias sociais e cívicas 10 11 11 14 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 10 13 13 12 

CCEC Conciencia e expresión culturais 3 4 4 4 

Total: 43 53 52 56 

 

B.1 Contribución de  Educación Física de 1º ESO ás Competencias Clave: 

 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Unidades didácticas 

❖ Comunica-
ción 
lingüística 

❖ (CCL) 

1º-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. 

 

1º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto 
social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

.-O aparato locomotor: 
funcións e compoñentes. 
 
.-Primeiros Auxilios. 
 
.-Deportes individuais:  O 
Atletismo 
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❖ Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía  

❖ (CMCCT) 

1º-EFB1.1.1 - Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa 

intensidade dos esforzos realizados. 

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

de vida saudable. 

1º-EFB3.1.2 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 

correspondente ás marxes de mellora da condición física. 

1º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades 

físicas como medio de prevención de lesións. 

1º-EFB3.1.3 - Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades 

físicas para ser consideradas saudables, e lévaas á práctica. 
 

.-Condición física. Batería de 

probas. 

 

.-Traballo a flexibilidade. 

Aínda son flexible. 

 

.- Primeiros Auxilios. 

 

.- Xogos de presentación e 

desinhibición. 

❖ Competenci
a Dixital 

❖  (CD) 

1º-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. 

1º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

.- Deportes individuais: O 
Atletismo. 
 
.-Traballo de deportes de 
equipo. 
 
.- O aparato locomotor: 
funcións e compoñentes 

❖ Competencia 
Aprender a 
aprender  

❖ (CAA) 

1º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de acordo cos 

contidos que se vaian realizar, seguindo as orientacións dadas. 

1º-EFB3.1.2 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 

correspondente ás marxes de mellora da condición física. 

1º-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. 

1º-EFB3.2.2 - Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

1º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas 

adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as normas establecidas. 

1º-EFB4.1.2 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos 

técnicos 

adaptados máis sinxelos. 

.-Xogos de presentación. 

 

.-Condición física. Batería de 

probas. 

 

.-Traballo de flexibilidade. 

Aínda son flexible. 

 

.- Traballo a coordinación. 

Traballo con corda individual e 

colectivo. 

 

.-Deportes individuais: O 
Atletismo. 
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1º-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. 

1º-EFB4.1.4 - Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión en contornos non 

estables e técnicas básicas de orientación. 

1º-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. 

1º-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. 

1º-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. 

.-Traballo de deportes de 

equipo. 

 

❖ Competencias 
sociais e 
cívicas 

❖ (CSC) 

1º-EFB1.1.1 - Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa 

intensidade 

dos esforzos realizados. 

1º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de acordo cos 

contidos que se 

vaian realizar, seguindo as orientacións dadas. 

1º-EFB1.1.3 - Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade 

física. 

1º-EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no 

de espectador/a. 

1º-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. 

1º-EFB1.2.3 - Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia 

do seu nivel de destreza. 

1º-EFB1.3.1 - Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu contorno próximo 

para a realización de actividades físico-deportivas. 

1º-EFB1.3.2 - Respecta o seu contorno e a valora como un lugar común para a realización 

de actividades físico-deportivas. 

.-Traballo a coordinación. 

Traballo con corda individual e 

colectivo. 

 

.- Condición física. Batería 

de probas. 

 

 

.- O aparato locomo 

tor: funcións e compoñentes. 

.-Xogos populares e 

tradicionais. 
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1º-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. 

1º-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. 

 

❖ Competencia 
sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

❖ (CSIEE) 

1º-EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas propostas que poidan supor un elemento de risco relevante pa-ra si mesmo/a 

ou para as demais persoas. 

1º-EFB1.4.2 - Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de 

emerxencia e de protección no seu contorno. 

1º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades 

físicas como medio de prevención de lesións. 

1º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas 

adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as normas establecidas. 

1º-EFB4.1.2 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos 

técnicos adaptados máis sinxelos. 

1º-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. 

1º-EFB4.1.4 - Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión en contornos non 

estables e técnicas básicas de orientación. 

1º-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. 

1º-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. 

1º-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. 

.-Os Primeiros Auxilios. 

 

.-Condición Física: Batería 

de probas. 

 

.- Traballo de flexibilidade. 

Aínda son flexible. 
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❖ Competenci
a 
Conciencia 
e 
expresións 
culturais 

❖ (CCEC) 

1º-EFB2.1.1 - Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, tempo e 
intensidade. 
1º-EFB2.1.2 - Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a 
un ritmo. 
1º-EFB2.1.3 - Colabora na realización de bailes e danzas. 

.- Traballo a coordinación. 

Traballo con corda individual 

e colectivo. 

 

 

.-Xogos populares e 

tradicionais. 

.-Xogos de presentación. 
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B.2 Contribución de Educación Física de 2º ESO ás Competencias Clave. 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Unidades didácticas 

❖ Comunicació
n lingüística 

❖ (CCL) 

2º-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. 

2º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos elaborados sinxelos sobre temas vixentes no 

contexto social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando 

recursos tecnolóxicos. 

.-Deportes individuais: 

Actividades con música. 

 

.-Os Primeiros Auxilios. 

❖ Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

❖ (CMCCT) 

2º-EFB1.1.1 - Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade 

dos esforzos realizados. 

2º-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. 

2º-EFB3.1.2 - Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación co seu 

impacto na súa saúde. 

2º-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. 

2º-EFB3.1.4 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 

correspondente ás marxes de mellora dos principais factores da condición física. 

2º-EFB3.1.5 - Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores da 

condición física. 

2º-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. 

.-A Condición física. 

 

.-O Aparato locomotor. 

 

.-Os deportes colectivos. 

 

.-Traballo de flexibilidade. 

 

.- Os Primeiros Auxilios. 
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❖ Competencia 

Dixital 

❖ (CD) 

2º-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. 

.- A Condición Física. 
 
.- Os Deportes individuais: 
Actividades con música. 
 

❖ Competencia 
Aprender a 
aprender  

❖ (CAA) 

2º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, 

tendo en conta os contidos que se vaian realizar. 

2º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos elaborados sinxelos sobre temas vixentes no 

contexto social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade,utilizando 

recursos tecnolóxicos- 

2º-EFB3.2.1 - Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde 

un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

2º-EFB3.2.2 - Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

2º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades 

físicas como medio de prevención de lesións. 

2º-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. 

2º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas 

adaptadas, respectando as regras e as normas establecidas. 

2º-EFB4.1.2 - Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo 
técnico formulado. 
2º-EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos 

técnicos adaptados. 

2º-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. 

2º-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. 

.-A Condición Física. 

 

.-Deportes colectivos. 

 

.-Deportes de raqueta. 

 

.- Os deportes individuais: 

Actividades con música. 

 

.-Traballo con 

implementos. 

 

.-Traballo de flexibilidade. 
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2º-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. 

2º-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. 

2º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións 

nas situación de colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter 

vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

2º-EFB4.2.4 - Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas valorando a 

oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

 

❖ Competencias 
sociais e cívicas 

❖ (CSC) 

2º-EFB1.1.1 - Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade 

dos esforzos realizados. 

2º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, 

tendo en conta os contidos que se vaian realizar. 

2º-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. 

2º-EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no 

de espectador/a. 

2º-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. 

2º-EFB1.2.3 - Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con 

independencia do nivel de destreza. 

2º-EFB1.3.1 - Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de 

actividades físicodeportivas axeita-das a súa idade. 

2º-EFB1.3.2 - Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización 

de actividades físico-deportivas. 

.- A condición física. 
 
.-Deportes colectivos. 

 

.-Deportes de raqueta. 

 

.- Os deportes individuais: 

Actividades con música. 

 

.-Traballo con 

implementos. 

 

.-Traballo de flexibilidade. 
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2º-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. 

2º-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. 

2º-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. 

❖ Competencia 
sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

❖ (CSIEE) 

2º-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. 

2º-EFB1.4.2 - Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de 

emerxencia e de protección do contorno. 

2º-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. 

2º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades 

físicas como medio de prevención de lesións. 

2º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas 

adaptadas, respectando as regras e as normas establecidas. 

2º-EFB4.1.2 - Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo 
técnico formulado. 
2º-EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos 

técnicos adaptados. 

2º-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. 

2º-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. 

.- Os Primeiros Auxilios. 
 
.- A condición física. 
 
.-Deportes colectivos. 

 

.-Deportes de raqueta. 

 

.- Os deportes individuais: 

Actividades con música. 

 

.-Traballo con 

implementos. 

 

.-Traballo de 
flexibilidade. 
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2º-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. 

2º-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. 
2º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións 

nas situación de colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter 

vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

2º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións 

nas situación de colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter 

vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

 

❖ Competencia 
Conciencia e 
expresións 
culturais 

❖ (CCEC) 

2º-EFB2.1.1 - Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, combinando espazo, 

tempo e intensidade. 

2º-EFB2.1.2 - Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 

axustados a un ritmo prefixado de baixa dificultade. 

2º-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. 

2º-EFB2.1.4 - Realiza improvisacións de xeito individual como medio de comunicación 

espontánea. 

.-Deportes individuais:  

Actividades con música. 
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B.3 Contribución de Educación Física 3º ESO ás Competencias Clave. 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Unidades 
didácticas 

▪ Comunicació
n lingüística 
(CCL) 

3º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar 

documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 

do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

3º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto 

social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

.- A Condición Física. 
 
.-Os Deportes 
Colectivos. 

▪ Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 
(CMCCT) 

3º-EFB1.1.1 - Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos 

esforzos realizados. 

3º-EFB3.1.1 - Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas 

actividades físicodeportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

3º-EFB3.1.2 - Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de 

actividade física, a alimentación e a saúde. 

3º-EFB3.1.3 - Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así 

como coa saúde e os riscos e contraindicacións da práctica deportiva. 

3º-EFB3.1.4 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 

correspondente ás marxes de mellora de diferentes factores da condición física. 

3º-EFB3.1.5 - Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da 

condición física. 

3º-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. 

.- A Condición Física. 

.-Os Deportes 

Colectivos. 

.-As axilidades de 

destrezas. 

.-O aparato locomotor. 

.-O floorball. 

 

▪ Competencia 
Dixital 

(CD) 

3º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar 

documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 

do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

.-Os Deportes 
colectivos. 
 
.- Os Primeiros 
Auxilios. 
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3º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto 

social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

▪ Competencia 
Aprender a 
aprender 

(CAA) 

3º-EFB3.2.1 - Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

3º-EFB3.2.2 - Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

3º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas 

como medio de prevención de lesións. 

3º-EFB3.2.4 - Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora 

da propia condición física, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de 

vida. 

3º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das 

actividades propostas, respectando as regras e normas establecidas. 

3º-EFB4.1.2 - Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 
3º-EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos 
técnicos. 
3º-EFB4.1.4 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto 

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

3º-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. 

3º-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. 

3º-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. 

.- A Condición Física. 

.-Os Deportes 

Colectivos. 

.-As axilidades de 

destrezas. 

.-O aparato locomotor. 

.-O floorball. 

.-Os Primeiros Auxilios. 
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3º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas 

situación de colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou 

cumprir o obxectivo da acción. 

3º-EFB4.2.4 - Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das 

solución achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 
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▪ Competencias 
sociais e cívicas 
(CSC) 

3º-EFB1.1.1 - Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade 

dos esforzos realizados. 

3º-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. 

3º-EFB1.1.3 - Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades 

motoras en función das propias dificultades. 

3º-EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como 

no de espectador/a. 

3º-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. 

3º-EFB1.2.3 - Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con 

independencia do nivel de destreza. 

3º-EFB1.3.1 - Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización 

de actividades físico-deportivas. 

3º-EFB1.3.2 - Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización 

de actividades físico-deportivas. 

3º-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. 

3º-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. 

3º-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. 

.- A Condición Física. 

.-Os Deportes Colectivos. 

.-As axilidades de destrezas. 

.-O aparato locomotor. 

.-O floorball. 

.-Os Primeiros Auxilios. 
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▪ Competencia 
sentido de 
iniciativa e 

espírito emprendedor 
(CSIEE) 

3º-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. 

3º-EFB1.4.2 - Describe os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de 

protección do contorno. 

3º-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. 

3º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades 

físicas como medio de prevención de lesións. 

3º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das 

actividades propostas, respectando as regras e normas establecidas. 

3º-EFB4.1.2 - Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 
3º-EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos 
técnicos. 
3º-EFB4.1.4 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas 

respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, autoexixencia e 

superación. 

3º-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. 

3º-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. 

3º-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. 

3º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións 

nas situación de colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter 

vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

.- A Condición Física. 

.-Os Deportes Colectivos. 

.-As axilidades de destrezas. 

.-O aparato locomotor. 

.-O floorball. 

.-Os Primeiros Auxilios. 
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3º-EFB4.2.4 - Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das 

solución achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

▪ Competencia 
Conciencia e 

expresións culturais 
(CCEC) 

3º-EFB2.1.1 - Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, 
tempo e intensidade. 
3º-EFB2.1.2 - Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 

axustados a un ritmo prefixado. 3º-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. 

3º-EFB2.1.4 - Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea en 

parellas ou grupos. 

 

.-As Axilidades e destrezas. 

 

B.4 Contribución de Educación Física de 4º ESO ás Competencias Clave. 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Unidades 
didácticas 

❖ Comunicaci
ón 
lingüística 
(CCL) 

4º-EFB1.6.1 - Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre 

temáticas vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

4º-EFB1.6.2 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar 

sobre contados do curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas 

conclusións. 

4º-EFB1.6.3 - Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos 
apropiados. 

.-O Aparato locomotor. 

 

.-Os Primeiros Auxilios. 

❖ Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 
(CMCCT) 

4º-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. 

4º-EFB3.1.2 - Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación 

dos efectos provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes. 

.-O Aparato locomotor. 

 

.-Os Primeiros Auxilios. 

 

.-A Condición Física: a forza. 
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4º-EFB3.1.3 - Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de 

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

4º-EFB3.1.4 - Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización 

de diferentes tipos de actividade física. 

4º-EFB3.2.1 - Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos 

tipos de actividade física. 

4º-EFB3.2.2 - Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co 

fin de mellorar as condicións de saúde e calidade de vida. 

4º-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. 

4º-EFB3.2.4 - Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica 

e motriz, relacionándoas coa saúde. 

4º-EFB4.3.1 - Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no contorno en 

relación coa forma de vida nel. 

4º-EFB4.3.2 - Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de 
vida. 
4º-EFB4.3.3 - Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. 

.-O Deporte adaptado. 

 

.- Traballo da flexibilidade. 

 

.-Os deportes colectivos. 

❖ Competencia 
Dixital 

(CD) 

4º-EFB1.6.1 - Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre 

temáticas vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

4º-EFB1.6.2 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar 

sobre contados do curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas 

conclusións. 

4º-EFB1.6.3 - Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos 
apropiados. 

.- Actividades con música: 
Aeróbic. 
 
.-Os Primeiros Auxilios. 

❖ Competencia 
Aprender a 
aprender (CAA) 

4º-EFB4.1.1 - Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos 

nas situación motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as 

súas propias características. 

.-O Aparato locomotor. 

 

.-Os Primeiros Auxilios. 

 

.-A Condición Física: a forza. 
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4º-EFB4.1.2 - Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes 

xerados polos compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas 

situacións colectivas. 

4º-EFB4.1.3 - Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do 

medio, priorizando a súa seguridade persoal e colectiva. 

4º-EFB4.2.1 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das 

actividades de oposición, contrarrestando ou anticipándose ás accións da persoa 

adversaria. 

4º-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. 
4º-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. 

4º-EFB4.2.4 - Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as 

súas posibilidades de éxito, en relación con outras situacións. 

4º-EFB4.2.5 - Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece 

os procesos que están implicados nelas. 

4º-EFB4.2.6 - Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas 

motores, valorando as características de cada participante e os factores presentes no 

contorno. 

 

.-O Deporte adaptado. 

 

.- Traballo da flexibilidade. 

 

.-Os deportes colectivos. 

 

.- A Relaxación. 

❖ Competencias 
sociais e cívicas 
(CSC) 

4º-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. 

4º-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. 

4º-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. 
4º-EFB1.2.1 - Asume as funcións encomendadas na organización de actividades 

.-O Aparato locomotor. 

 

.-Os Primeiros Auxilios. 

 

.-A Condición Física: a forza. 

 

.-O Deporte adaptado. 
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grupais. 
4º-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. 

4º-EFB1.2.3 - Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de 

planificación para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. 

4º-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. 

4º-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. 

4º-EFB1.3.3 - Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto 

desde o papel de participante como desde o de espectador/a. 

4º-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. 

4º-EFB1.5.2 - Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das 

compañeiras nos traballos en grupo. 

4º-EFB4.3.1 - Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no contorno en 

relación coa forma de vida nel. 
4º-EFB4.3.2 - Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de 
vida. 
4º-EFB4.3.3 - Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. 

 

.- Traballo da flexibilidade. 

 

.-Os deportes colectivos. 

 

.- A Relaxación. 

❖ Competencia 
sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor 
(CSIEE) 

4º-EFB1.4.1 - Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o 

equipamento persoal, e os materiais e os espazos de práctica. 
4º-EFB1.4.2 - Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de actividade 
física. 
4º-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 físicodeportivas. 

.-O Aparato locomotor. 

 

.-Os Primeiros Auxilios. 

 

.-A Condición Física: a forza. 

 

.-O Deporte adaptado. 

 

.- Traballo da flexibilidade. 
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4º-EFB4.1.1 - Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos 

nas situación motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as 

súas propias características. 

4º-EFB4.1.2 - Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes 

xerados polos compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas 

situacións colectivas. 

4º-EFB4.1.3 - Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do 

medio, priorizando a súa seguridade persoal e colectiva. 

4º-EFB4.2.1 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das 

actividades de oposición, contrarrestando ou anticipándose ás accións da persoa 

adversaria. 

4º-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. 

4º-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. 

4º-EFB4.2.4 - Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as 

súas posibilidades de éxito, en relación con outras situacións. 

4º-EFB4.2.5 - Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece 

os procesos que están implicados nelas. 

4º-EFB4.2.6 - Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas 

motores, valorando as características de cada participante e os factores presentes no 

contorno. 
 

 

.-Os deportes colectivos. 

 

.- A Relaxación. 

❖ Competencia 
Conciencia e 
expresións 
culturais 

(CCEC) 

4º-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. 

.-Actividades con música: 
Aeróbic. 
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4º-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. 

4º-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. 

4º-EFB2.1.3 - Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas, 

achegando e aceptando propostas. 
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 C. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

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

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

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 

como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

b)Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c)Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou 

por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos 

que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación 

de violencia contra a muller. 

d)Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 

e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

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

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f)Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

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

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g)Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, 

o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h)Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega 

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura. 

i)Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

 

Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias 

e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres 

e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 

culturas do mundo. 

j)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 
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desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

k)Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

l) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

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

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

persoas,  desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

m)Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

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

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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D.  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 

1º. Temporalización. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 3º. Procedementos e instrumentos de 

avaliación. 

1º ESO - CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR: 

Grao mínimo de consecución, temporalización, 

n. 
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Xogos de 
presentación 

e 
desinhibición. 

 

6 E.F.B 2.1.1 

E.F.B.2.1.2 

Participación 
activa nas 
actividades 
propostas e 
amosar 
condutas de 
respecto polos 
compañeiros/as. 

X   Mediante a 
observación 
diaria da 
participación 
nas tarefas 
propostas. 

.-a 

.-b 

.-c 

.-d 

.-g 

Actividades, 
xogos e 
formas 
xogadas que 
faciliten o 
coñecemento 
dos nomes 
dos distintos 
compañeiros. 
 

O aparato 
locomotor: 
funcións e 

compoñentes. 

 

4 E.F.B. 
3.1.1 

E.F.B.3.1.2 
E.F.B.3.2.3 

Obter 
coñecementos 
mínimos sobre 
os temas a 
desenrolar 

X X X Mediante a 
realización 
dunha proba 
teórica sobre 
os contidos 

Mediante a 
realización 
dunha proba 
teórica 
sobre os 

Fases de 
activación e 
recuperación, e o 
seu significado 
como hábito 

1º ESO - CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:                                                             

Grao mínimo de consecución, temporalización, procedementos e instrumentos de 

avaliación. 
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E.F.B.1.4.2 

E.F.B.1.1.2 

 E.F.B. 
1.5.1 

E.F.B.1.5.2 

. 

 

 

nesta unidade 
didáctica, saber 
que é un óso, 
un músculo, 
unha 
articulación e 
que estes 
elementos 
forman parte do 
aparato 
locomotor. 

impartidos e un 
pequeno 
traballo no que 
teñan que 
recoller 
información 
sobre as súas 
condutas 
alimentarias. 

contidos 
impartidos e 
un pequeno 
traballo no 
que teñan 
que recoller 
información 
sobre as 
súas 
condutas 
alimentarias. 

saudable na 
práctica de 
actividades física. 
Atención ao aseo 
persoal e ao uso 
adecuado da 
indumentaria. 
Actividade física 
como elemento 
base dos estilos 
de vida saudable. 
Estereotipos 
corporais na 
sociedade actual 
e a súa relación 
coa saúde. 
Protocolo básico 
de actuación ( 
PAS) nos 
primeiros auxilios. 
Introdución aos 
principios sobre 
unha 
alimentación 
saudable.  

 

Condición 
Física. 

Batería de 
probas 

 

8 E.F.B3.1.3 

E.F.B3.2.1 

E.F.B3.2.2 

E.F.B3.1.2 

E.F.B1.1.2 

Participación 
activa e 
interesada na 
realización das 
probas físicas 

 X X Mediante a 
baremación 
dos resultados 
acadados nas 
probas físicas 
que se realizan 
durante as 
sesións. 

.-c 

.-g 

 

Aceptación do 
propio nivel de 
execución e o das 
demais persoas, 
e disposición 
positiva cara á 
súa mellora. 
Condición física. 
Desenvolvemento 
das capacidades 
físicas básicas 
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incidindo 
principalmente 
nas relacionadas 
coa saúde. 
Identificación da 
frecuencia 
cardíaca de 
traballo. 
Métodos básicos 
para o 
desenvolvemento 
das capacidades 
físicas desde un 
enfoque 
saudable. 

Deportes 
individuais: o 

Atletismo. 

 

12 E.F.B1.1.1 

E.F.B1.1.2 

E.F.B1.2.3 

 

Saber recoñecer a 
técnica de 
execución de cada 
un dos lanzamentos 
traballados: disco, 
xabalina, peso e 
martelo. 
Saber recoñecer as 
técnicas de 
execución dos 
distintos saltos 
executados: 
lonxitude e altura. 
Executar a fase final 
do lanzamento de 
peso, xabalina e 
martelo. 
Executar un salto a 
unha perna atacado 
o “listón” para caer 
no quitamedos. 

X   
Mediante a 
observación das 
execucións 
individuais das 
distintas técnicas 
levadas a cabo 
durante a 
realización da 
unidade.  

Mediante 
diferentes 
probas 
prácticas nas 
que teñan que 
reproducir os 
xestos técnicos 
de forma 
individual ou 
colectivamente. 

.-b 

.-c 

.-g 

.-m 

Execución de 
habilidades 
motrices 
vinculadas ás 
accións 
deportivas, 
respectando os 
regulamentos 
específicos. 
Práctica de xogos 
e actividades para 
a aprendizaxe 
dos deportes 
individuais. 
Prevención de 
riscos nas 
actividades físico-
deportivas e 
artístico-
expresivas. 
Emprego 
responsable do 
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Realiza as clases  e 
participa con 
interese: 
.-Si. 

.-Non. 

material e do 
equipamento 
deportivo. 
Posibilidades do 
contorno próximo 
como lugar de 
práctica de 
actividades físico 
deportivas e 
recreativas. 

Traballo da 
flexibilidade. 
Aínda son 
flexible. 

 

4 E.F.B1.4.1 

E.F.B1.1.2 

Coñecer os grupos 
musculares que se 
traballan cos 
exercicios que 
facemos sempre ó 
rematar as sesións. 
Isto se controla 
cunha serie de 
preguntas ó final 
das sesións. 
Realiza os 
exercicios con 
interese: 
.-Si. 

.-Non. 

X X X Mediante a 
observación 
directa das 
execucións e a 
elaboración de 
traballos  nos 
que teñan que 
explicar 
exercicios para 
traballar os 
distintos 
grupos 
musculares. 

 
.-c 
.-g 

.-m 

Avaliación da 
condición física 
saudable e 
realización de 
actividades para a 
mellora desta. 
Principios de 
ergonomía e 
hixiene postural e 
a súa aplicación 
na práctica de 
actividades 
físicas e na vida 
cotiá. 
Execución de 
xogos e 
exercicios 
apropiados para 
cada parte da 
sesión. 

Traballo a 
coordinación. 
Traballo con 

corda 
individual e 
colectivo. 

 

8 E.F.B1.2.2 

E.F.B1.2.3 

E.F.B4.1.3 

Participación activa 
nas actividades 
propostas e ánimo 
de superación. 
Interese polos 
exercicios. 
.- Si. 

 X  Mediante a 
observación 
directa das 
execucións 
individuais. 
Mediante a 
realización 

.-c 

.-g 

.-m 

Avaliación da 
condición física 
saudable e 
realización de 
actividades para a 
mellora desta.  
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.-Non. 

Ser capaz de 
realizar al 
menos un dos 
saltos que se 
propoñen posto 
que así se está 
demostrando a 
coordinación de 
cada alumno/a. 

dunha proba 
práctica na que 
teñan que 
executar os 
distintos tipos 
de saltos que 
se executaron 
durante as 
sesións. 

Posibilidades do 
contorno próximo 
como lugar de 
práctica de 
actividades físico 
deportivas e 
recreativas.  
Emprego 
responsable do 
material e do 
equipamento 
deportivo 
 

 

Traballo de 
deportes de 

equipo . 

12 E.F.B1.2.3 

E.F.B 4.1.1 

E.F.B4.1.2 

E.F.B4.1.3 

E.F.B4.2.1 

E.F.B4.2.2 

E.F.B4.2.3 

 

Que os alumnos/as 
saiban manexarse 
minimamente cos 
diferentes tipos de 
móbiles, 
empregados nos 
distintos deportes 
colectivos ( 
balonmán, 
baloncesto, fútbol-
sala, voleibol). 
Que os alumnos/as 
saiban realizar os 
desprazamentos 
básicos cos balóns 
de cada deporte. 
Que os alumnos/as 
saiban realizar o 
bote do balón cunha 
soa man, 
(intentando que 
esta sexa a 
dominante) e sen 

 X X 
Mediante a 
realización dunha 
proba teórica sobre 
os contidos sobre 
os elementos 
técnicos como son: 
o pase, o tiro, o 
bote do balón, o 
pivote, o bloqueo, 
e tamén de 
aspectos como os 
sistemas de 
ataque e de 
defensa, os postos 
específicos e 
aspectos 
relacionados cos 
tempos de xogo. 
Mediante a 
realización dunha 
proba práctica na 
que se valorarán 
aspectos como: 

.-b 

.-c 

.-g 

.-m 

Execución de 
habilidades 
motrices técnico-
tácticas sinxelas 
vinculadas aos 
deportes 
colectivos, 
respectando os 
regulamentos 
específicos. 
Práctica de 
actividades e 
xogos para a 
aprendizaxe dos 
deportes 
colectivos.  
Aceptación do 
propio nivel de 
execución e o das 
demais persoas, 
e disposición 
positiva cara á 
súa mellora. 
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mirar para o balón 
cando o botan. 
Ser capaz de 
desprazarte co 
balón se mirar o 
balón e sen que nos 
tropecemos cos 
compañeiros/as. 
Ser capaz de 
realizar tiros a 
canastra co corpo 
orientado á 
canastra ( isto é : 
cabeza, ombros, 
cadeiras e pés 
mirando para a 
canastra. 
Ser capaz de botar 
o balón diante dun 
compañeiro/a que 
exerce unha 
defensa mínima. 
Ser capaz de 
controlar un balón 
que ven dun saque 
de voleibol. 
Ser capaz de 
controlar un balón 
despois dun pase 
en balonmán.  
Realiza os 
exercicios con 
interese: 
.-Si. 
.-Non. 
 

.-Bote correcto do 
balón. 
.-Non mirar o balón 
cando se bota. 
.- Tiro orientado a 
canastra. 
.-Xogo con un 
defensor. 
.- Xogo con un 
compañeiro/a e un 
defensor. 

Ademais de 
todo isto se 
levará a cabo a 
observación 
directa nas 
sesións dos 
aspectos arriba 
mencionados. 
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Xogos 
populares e 
tradicionais. 

 

4 E.F.B2.1.3 

E.F.B1.3.3 

E.F.B1.3.2 

Participación activa 
e interesada na 
realización das 
actividades 
propostas. Realiza 
as probas con 
interese: 
.-Sí. 
.-Non. 
Respecto polas 
normas 
establecidas e 
explicadas nas 
sesións. 
.-Sí. 
.-Non. 

  X Mediante a 
observación da 
participación e 
das achegas 
de información 
que poidan 
facer os 
alumnos/as á 
hora de aportar 
novos xogos. 

.-c 

.-e 

.-l 

.-m 

.-n 

Posibilidades do 
contorno próximo 
como lugar de 
práctica de 
actividades físico 
deportivas e 
recreativas.  
Realización de 
bailes e danzas 
sinxelas de 
carácter 
recreativo e 
popular. 

Traballo con 
Freesbee. 

 

4 E.F.B1.3.2 

E.F.B1.3.1 

E.F.B4.1.4 

A realización dos 
exercicios 
propostos nas 
clases con interese 
e dunha forma 
axeitada o nivel de 
destreza de cada 
alumno/a. 
.-Si. 
.-Non. 

  X Mediante a 
observación 
das execucións 
tanto 
individuais 
como grupais, 
para isto se 
fará unha 
proba práctica 
na que os 
alumnos/as 
deberán 
executar 
habilidades 
básicas co 
freesbee como 
lanzalo 
correctamente 
coa man 
dominante, 
saber cal é a 

.-c 

.-g 

.-m 

Posibilidades do 
contorno próximo 
como lugar de 
práctica de 
actividades físico 
deportivas e 
recreativas.  
Práctica de xogos 
e actividades para 
a aprendizaxe 
dos deportes 
individuais 
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súa man 
dominante, 
recollelo de 
forma correcta. 

Os Primeiros 
Auxilios. 

4 E.F.B1.4.2 

E.F.B1.4.1 

E.F.B1.5.1 

Recoñece a 
importancia dos 
primeiros auxilios. 
Recoñece as 
técnicas básicas 
nos accidentes 
deportivos máis 
frecuentes que 
poden ter lugar 
durante a práctica 
deportiva. 
 

  X 
Mediante a 
realización e 
aplicación de 
forma correcta das 
técnicas 
explicadas na 
clase. 

Mediante a 
realización 
dunha 
pequena proba 
escrita dos 
contidos 
impartidos 
nesta unidade. 

.-a 

.-c 

.-d 

.-g 

.-m 
 

Protocolo básico 
de actuación 
(PAS) nos 
primeiros auxilios. 
Emprego 
responsable do 
material e do 
equipamento 
deportivo. 
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A condición 
física. 

8 E.F.B1.1.1 

E.F.B1.1.2 

E.F.B1.1.3 

E.F.B3.1.2 

E.F.B3.1.3 

E.F.B3.1.1 

E.F.B1.4.1 

E.F.B3.1.5 

E.F.B3.2.1 

E.F.B3.2.2 

 

 

Participación activa e 
interesada na 
realización das probas 
físicas. 
Realiza os exercicios 
con interese: 
.-Si. 

.-Non. 

X   
Mediante a 
baremación dos 
resultados acadados 
nas probas físicas que 
se realizan durante as 
sesións. 
Realización de 
traballos relacionados 
con estes contidos. 
Mediante a 
observación diaria do 
seu grado/ nivel de 
participación nas 
actividades propostas. 
Participación activa 
nas actividades 
propostas e ánimo de 
superación. Interese 
polos exercicios. 

.-c 

.-g 

 

Condición física. 
Capacidades físicas e 
coordinativas nas 
actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas, e a súa 
vinculación cos sistemas 
do organismo. 
Efectos sobre a saúde da 
actividade física e a 
alimentación. 
Capacidade de 
adaptación do organismo 
ante a actividade física e 
a práctica deportiva. 
Control da intensidade do 
esforzo a través da 
frecuencia cardíaca. 

2º ESO - CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:                                                           

  Grao mínimo de consecución, temporalización, procedementos e instrumentos de 

avaliación. 
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.- Si. 

.-Non. 

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

Actividade física e o 
seu efecto sobre a 
saúde. Criterios de 
selección de 
actividades para a 
realización dun plan 
de mellora da saúde. 

O aparato 
locomotor. 

4 E.F.B1.3.3 

E.F.B3.1.3 

E.F.B3.1.4 

E.F.B3.1.6 

E.F.B3.2.1 

E.F.B3.2.3 

E.F.B3.2.4 

Obter 
coñecementos 
mínimos sobre os 
temas a desenrolar 
nesta unidade 
didáctica, saber 
que é un músculo, 
un óso e unha 
articulación e 
distinguilos uns de 
outros e saber 
poñer un exemplo 
de cada un deles. 

X   Mediante a 
realización dunha 
proba teórica 
sobre os contidos 
impartidos. 

.-c 

.-f 

.-g 

.-m 

Avaliación da condición 
física saudable e 
realización de actividades 
para a mellora desta, 
tendo en conta as súas 
características 
individuais. 
Ergonomía e hixiene 
corporal na práctica de 
actividades físicas. 

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

Traballo 
con 

implemento
s. 

6 E.F.B4.1.4 

E.F.B1.2.2 

E.F.B1.2.1 

E.F.B1.3.1 

E.F.B1.3.2 

E.F.B4.1.5 

Participación activa e 
interesada na 
realización das probas 
físicas. 
Realiza os exercicios 
con interese: 
.-Si. 

.-Non. 

  X Mediante a 
observación das 
execucións a as 
conductas durante 
a práctica. 

.-c 

.-g 

 

Execución de habilidades 
motrices técnico-tácticas 
facilitadas vinculadas aos 
deportes colectivos en 
distintas situacións, 
respectando os 
regulamentos 
específicos. 
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Respecto e aceptación 
das regras das 
actividades, os xogos e os 
deportes practicados. 

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

Deportes 
individuais. 
Actividades 

con música e 
artísticas. 

 

10 E.F.B2.1.1 

E.F.B2.1.2 

E.F.B2.1.3 

E.F.B2.1.4 

E.F.B1.2.1 

E.F.B1.5.1 

E.F.B1.5.2 

Coñecer os distintos 
elementos ximnásticos 
e experimentalos e 
adaptalos as 
características de cada 
un deles. 
Coñecer as 
posibilidades de 
desprazamentos 
seguindo a música. 

Coñecer distintos 
tipos de pasos dos 
distintos bailes e 
danzas. 

 X  
Mediante a 
observación das 
execucións individuais 
das distintas técnicas 
levadas a cabo 
durante a realización 
da unidade.  
Realiza os exercicios 
con interese: 
.-Si. 

.-Non. 

.-b 

.-c 

.-g 

.-m 

Experimentación de 
actividades artístico-
expresivas utilizando 
técnicas de expresión 
corporal, combinando 
espazo, tempo e 
intensidade. 
Creatividade e 
improvisación nas 
actividades artístico-
expresivas de xeito 
individual. 
Realización de bailes e 
danzas sinxelas de 
carácter recreativo e 
popular. 

Práctica de 
actividades e xogos 
para aprendizaxe dos 
deportes individuais. 

Traballo da 
flexibilidade. 
Aínda son 
flexible. 

 

4 E.F.B1.1.2 

E.F.B3.1.6 

E.F.B1.3.3 

Coñecer os grupos 
musculares que se 
traballan cos 
exercicios que 
facemos sempre ó 
rematar as sesións. 
Isto se controla cunha 

X X X Mediante a 
observación 
directa das 
execucións e a 
elaboración de 
traballos  nos que 
teñan que explicar 

.-c 

.-g 

.-m 

Actividade física como 
elemento base dos estilos 
de vida saudable. 

Estereotipos 
corporais na 
sociedade actual e a 
súa relación coa 
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serie de preguntas ó 
final das sesións.  
Participación activa 
nas actividades 
propostas e ánimo de 
superación. Interese 
polos exercicios. 
.- Si. 

.-Non. 

exercicios para 
traballar os 
distintos grupos 
musculares. 

saúde. 

Deportes 
colectivos. 

12 E.F.B4.1.1 

E.F.B4.1.3 

E.F.B4.1.2 

E.F.B4.1.4 

E.F.B4.2.2 

E.F.B4.2.1 

E.F.B4.2.3 

E.F.B4.2.4 

E.F.B1.2.3 

 

Que os alumnos/as 
saiban realizar o bote 
do balón cunha soa 
man, (intentando que 
esta sexa a dominante) 
e sen mirar para o 
balón cando o botan. 
Ser capaz de 
desprazarte co balón 
se mirar o balón e sen 
que nos tropecemos 
cos compañeiros/as. 
Ser capaz de botar o 
balón diante dun 
compañeiro/a que 
exerce unha defensa 
mínima. 
Que o alumno/a sexa 
capaz de controlar o 
balón de voleibol tanto 
con toque de dedos 
coma con toque de 
antebrazos. 
Que o alumno/a 
experimente os 
diferentes tipos de 
saque que existen en 
voleibol. 

X X  
Mediante a realización 
dunha proba teórica 
sobre os contidos 
sobre os elementos 
técnicos como son: o 
pase, o tiro, o bote do 
balón, o pivote, o 
bloqueo, e tamén de 
aspectos como os 
sistemas de ataque e 
de defensa, os postos 
específicos e 
aspectos relacionados 
cos tempos de xogo. 
Mediante a realización 
dunha proba práctica 
na que se valorarán 
aspectos como: 
.-Bote correcto do 
balón. 
.-Non mirar o balón 
cando se bota. 
.- Tiro orientado a 
canastra. 
.-Xogo con un 
defensor tanto en 
baloncesto, 
balonmán, voleibol, 

.-b 

.-c 

.-g 

.-m 

Execución e avaliación de 
habilidades motrices 
vinculadas ás accións 
deportivas, respectando 
os regulamentos 
específicos. 
Execución de habilidades 
motrices técnico-tácticas 
facilitadas vinculadas aos 
deportes colectivos en 
distintas situacións, 
respectando os 
regulamentos 
específicos. 

Práctica de 
actividades e xogos 
para a aprendizaxe 
dos deportes 
colectivos. 
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Que o alumno/a 
coñeza os 
diferentes tipos de 
pase en balonmán 
e sexa capaz de 
controlar o balón 
de balonmán. 

etc ( os deportes que 
se impartan). 
.- Xogo con un 
compañeiro/a e un 
defensor. 

Ademais de todo 
isto se levará a 
cabo a 
observación 
directa nas 
sesións dos 
aspectos arriba 
mencionados. 

Deportes 
de raqueta. 

10 E.F.B4.1.1 

E.F.B4.1.2 

E.F.B4.1.3 

E.F.B1.3.1 

E.F.B1.3.2 

E.F.B4.1.5 

Execución correcta do 
saque de badminton, é 
dicir, coa raqueta por 
debaixo da cadeira e 
en diagonal. 
Execución básica dos 
tipos de golpeos dados 
nas clases. 
A realización dos 
exercicios propostos 
nas clases con 
interese e dunha forma 
axeitada o nivel de 
destreza de cada 
alumno/a. 
.-Si. 

.-Non. 

 X  Mediante a 
observación das 
execucións tanto 
individuais como 
grupais, para isto 
se fará unha proba 
práctica na que os 
alumnos/as 
deberán executar 
habilidades 
básicas coa 
raqueta de 
badminton, 
realizando os 
toques básicos así 
como o saque. 

.-c 

.-g 

.-m 

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

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

Os 
Primeiros 
Auxilios. 

4 E.F.B3.1.6 

E.F.B1.4.3 

E.F.B1.4.2 

Recoñece a 
importancia dos 
primeiros auxilios. 
Recoñece as técnicas 
básicas nos accidentes 
deportivos máis 

  X 
Mediante a realización 
e aplicación de forma 
correcta das técnicas 
explicadas na clase. 

Mediante a 
realización dunha 

.-a 

.-c 

.-d 

.-g 

.-m 

 

Protocolo básico de 
actuación (PAS) nos 
primeiros auxilios. 
Emprego responsable do 
material e do 
equipamento deportivo. 
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frecuentes que poden 
ter lugar durante a 
práctica deportiva. 

 

pequena proba 
escrita dos 
contidos 
impartidos nesta 
unidade. 

Prevención de riscos 
nas actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas, baseada 
na análise previa das 
características 
destas. 
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A condición física: A 
Resistencia. 

 

8 E.F.B1.1
.1 

E.F.B1.3
.1 

E.F.B1.3
.2 

E.F.B1.3
.3 

E.F.B3.2
.2 

Participación activa e 
interesada na 
realización das probas 
físicas. 
Realiza as probas con 
interese: 
.-Si. 

.-Non. 

X   Mediante 
unha proba 
escrita para 
comprobar o 
grado de 
asimilación 
dos contidos 
teóricos 
explicados 
na unidade. 
E mediante 
a realización 

.-c 

.-g 

.-m 

 

Control da intensidade do 
esforzo adaptado a cada fase 
da sesión de actividade física. 
Deseño e execución de forma 
autónoma de xogos e 
exercicios apropiados para 
cada fase da sesión, tendo en 
conta o seu nivel de partida. 
Papeis e estereotipos nas 
actividades físico-deportivas 
e artístico-expresivas, como 
fenómeno social e cultural. 

3º ESO - CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:                                                            

 Grao mínimo de consecución, temporalización, procedementos e instrumentos de 

avaliación. 
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E.F.B4.1
.4 

 

dalgunha 
proba 
práctica, 
para 
comprobar o 
seu nivel de 
resistencia 
en función 
da súa idade 
e condición 
física en 
relación os 
baremos 
que hai 
sobre a 
realización 
desta proba. 

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

O aparato locomotor: 
os músculos. 

6 E.F.B1.1
.3 

E.F.B3.1
.1 

E.F.B3.1
.2 

E.F.B3.1
.3 

E.F.B3.1
.4 

E.F.B3.1
.5 

E.F.B3.1
.6 

E.F.B3.2
.1 

Saber cal é a 
definición de 
músculo e saber 
localizar no seu 
corpo os principais 
grupos musculares 
que hai no corpo 
humano. 

X X X Mediante a 
realización 
dunha proba 
teórica sobre 
os contidos 
impartidos. 

.-c 

.-f 

.-g 

.-m 

Actividade física como 
elemento base dos estilos de 
vida saudable. 
Estereotipos corporais na 
sociedade actual e a súa 
relación coa saúde. 

Prevención de riscos nas 
actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas, baseada na 
análise previa das 
características destas. 
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E.F.B3.2
.3 

E.F.B1.5
.1 

E.F.B1.5
.2 

Os deportes 
colectivos. 

14 E.F.B4.1
.1 

E.F.B4.1
.2 

E.F.B4.2
.1 

E.F.B4.2
.2 

E.F.B4.1
.3 

E.F.B4.1
.4 

E.F.B4.2
.3 

E.F.B4.2
.4 

E.F.B1.2
.3 

Que os alumnos/as 
saiban realizar o bote 
do balón cunha soa 
man, (intentando que 
esta sexa a dominante) 
e sen mirar para o balón 
cando o botan cun 
compañeiro/a que 
diante que fai tarefas de 
defensa non agresiva. 
Ser capaz de 
desprazarte co balón se 
mirar o balón e sen que 
nos tropecemos cos 
compañeiros/as tendo 
diante un defensor/a. 
Ser capaz de realizar 
tiros a canastra co 
corpo orientado á 
canastra ( isto é : 
cabeza, ombros, 
cadeiras e pés mirando 
para a canastra, en 
presenza dun defensor. 

Ser capaz de botar 
o balón diante dun 
compañeiro/a que 
exerce unha 
defensa mínima. 

X X  
Mediante a 
realización 
dunha proba 
teórica sobre os 
contidos sobre 
os elementos 
técnicos como 
son: o pase, o 
tiro, o bote do 
balón, o pivote, 
o bloqueo, e 
tamén de 
aspectos como 
os sistemas de 
ataque e de 
defensa, os 
postos 
específicos e 
aspectos 
relacionados 
cos tempos de 
xogo. 
Mediante a 
realización 
dunha proba 
práctica na que 
se valorarán 
aspectos como: 
.-Bote correcto 
do balón. 

.-b 

.-c 

.-g 

.-m 

Execución e avaliación de 
habilidades motrices de xeito 
combinado vinculadas ás 
accións deportivas, 
respectando os regulamentos 
específicos. 
Execución de habilidades 
motrices técnico-tácticas 
vinculadas aos deportes 
colectivos en distintas 
situacións, respectando os 
regulamentos específicos. 

Práctica de actividades e 
xogos para a aprendizaxe 
dos deportes colectivos. 
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.-Non mirar o 
balón cando se 
bota. 
.- Tiro orientado 
a canastra. 
.-Xogo con un 
defensor. 
.- Xogo con un 
compañeiro/a e 
un defensor. 

Ademais de 
todo isto se 
levará a 
cabo a 
observación 
directa nas 
sesións dos 
aspectos 
arriba 
mencionado
s. 

Traballo da 
flexibilidade. 

4 E.F.B1.4
.1 

E.F.B2.1
.1 

Mediante a 
observación directa 
das execucións e a 
elaboración de 
traballos  nos que 
teñan que explicar 
exercicios para 
traballar os distintos 
grupos musculares. 

X X X Mediante a 
observación 
directa das 
execucións 
e a 
elaboración 
de traballos  
nos que 
teñan que 
explicar 
exercicios 
para 
traballar os 
distintos 
grupos 

.-c 

.-g 

.-m 

Ergonomía e hixiene postural 
na práctica de actividades 
físicas. 
Técnicas básicas de 
respiración e relaxación. 

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

O Floorball. 10 E.F.B1.2
.1 

E.F.B1.2
.2 

E.F.B1.3
.2 

E.F.B1.2
.3 

Participación activa 
nas clases cun nivel 
mínimo de técnica 
de execución das 
accións básicas ( 
colle correctamente 
o stick: .- Si .-Non.; 
sabe desprazarse 
co stick: .-Si. .- 
Non.) 

 X  Mediante a 
realización 
dunha proba 
práctica na 
que teñan 
que 
desenrolar 
accións de 
xogo das 
traballadas 
na clase en 
situación de 
oposición 
directa ou 
indirecta 

.-b 

.-c 

.-g 

.-m 

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

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

A Relaxación. Aprendo a 
relaxarme. 

 

4 E.F.B1.4
.1 

E.F.B2.1
.1 

E.F.B1.1
.2 

E.F.B3.2
.4 

Participación activa nas 
actividades propostas e 
ánimo de superación. 
Interese polos 
exercicios. 
.- Si. 

.-Non. 

  X Mediante a 
observación 
directa das 
execucións 
levadas a 
cabo nas 
sesións. 

.-c 

.-g 

.-m 

Técnicas básicas de 
respiración e relaxación. 
Control da intensidade do 
esforzo adaptado a cada fase 
da sesión de actividade física. 

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

Axilidade e 
destrezas. 

8 E.F.B2.1
.1 

E.F.B2.1
.2 

E.F.B2.1
.4 

Participación activa e 
interesada na 
realización das 
actividades propostas. 
Trae o material para 
construír       os novos 
implementos:  
.-Si.   

  X 
Mediante a 
observación da 
realización das 
tarefas. 
A realización 
dos exercicios 
propostos nas 
clases con 

.-c 

.-e 

.-l 

.-m 

.-n 

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

Realización de bailes e 
danzas de carácter 
recreativo e popular. 
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E.F.B2.1
.3 

E.F.B4.1
.3 

E.F.B4.1
.4 

E.F.B4.1
.5 

E.F.B4.2
.4 

.-Non. 

 

interese e dunha 
forma axeitada o 
nivel de 
destreza de 
cada alumno/a. 
.-Si. 

.-Non. 

Os Primeiros 
Auxilios. 

6 E.F.B1.4
.2 

E.F.B1.4
.3 

E.F.B4.2
.4 

E.F.B1.3
.3 

E.F.B3.1
.3 

E.F.B1.5
.1 

E.F.B1.5
.2 

Recoñece a 
importancia dos 
primeiros auxilios. 

Recoñece as 
técnicas básicas 
nos accidentes 
deportivos máis 
frecuentes que 
poden ter lugar 
durante a práctica 
deportiva 

  X 
Mediante a 
realización e 
aplicación de 
forma correcta 
das técnicas 
explicadas na 
clase. 

Mediante a 
realización 
dunha 
pequena 
proba escrita 
dos contidos 
impartidos 
nesta 
unidade. 

.-a 

.-c 

.-d 

.-g 

.-m 

 

Actividade física habitual e 
outros hábitos de vida 
saudables, e so seu efecto 
sobre a calidade de vida. 
Tecnoloxías da información e 
da comunicación para 
procurar, analizar e 
seleccionar información 
relacionada coa actividade 
física e a saúde. 

Elaboración e exposición 
argumentada de 
documentos no soporte 
máis axeitado. 
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O aparato 
locomotor: funcións 

e compoñentes. 
 
 

 

6 E.F.B 
3.1.1 

E.F.B
3.1.2 

E.F.B
3.2.4 

E.F.B
3.1.4 

E.F.B
1.4.1 

E.F.B 
1.4.2 

E.F.B
1.6.1 

Recoñecementos dos 
grupos musculares que 
se traballan 
maioritariamente na 
clase. 
Distinción entre os 
exercicios de mobilidade 
articular e estiramentos.  

Saber cando se 
deben realizar os 
exercicios de 
mobilidade articular e 
cando os 
estiramentos. 

X X X 
Realización dunha 
proba escrita sobre os 
contidos teóricos 
explicados durante esta 
unidade didáctica. 
Observación diaria das 
execucións e do grado 
de implicación durante 
a realización dos 
mesmos. 
Participación activa nas 
actividades propostas e 
ánimo de superación. 
Interese polos 
exercicios. 
.- Si. 

.-Non. 

.-a 

.-b 

.-c 

.-d 

.-g 

Efectos 
negativos que 
determinados 
hábitos de vida e 
consuma teñen 
sobre a 
condición física e 
a saúde. 
Actividade física 
e saúde. 
Realización de 
exercicios para a 
consecución 
dunha óptima 
hixiene postural. 
Alimentación: 
repercusión na 

4º ESO - CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:                                                             

Grao mínimo de consecución, temporalización, procedementos e instrumentos de 

avaliación. 
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E.F.B
3.2.3 

 

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

O deporte adaptado. 
Outra visión da 

práctica deportiva. 

 

6 E.F.B 
1.3.1 

E.F.B
1.3.2 

E.F.B
1.3.3 

E.F.B
1.1.4 

E.F.B
1.6.3 

E.F.B 
1.2.1 

E.F.B
4.3.1 

Obter coñecementos 
sobre a práctica de 
deporte cando non se 
teñen brazos, pernas, 
visión.  

Experimentación 
dalgunha destas 
circunstancias. 

X   
Mediante a realización 
dunha proba teórica 
sobre os contidos 
impartidos.  
A realización dos 
exercicios propostos 
nas clases con interese 
e dunha forma axeitada 
o nivel de destreza de 
cada alumno/a. 
.-Si. 

.-Non. 

.-a 

.-c 

.-f 

.-g 

.-m 

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. 
Xogo limpo 
como actitude 
social 
responsable. 
Aceptación das 
normas sociais e 



 Programación Dpto Educación Física . Curso 2019/20 
 

 

democráticas 
que rexen nun 
traballo en 
equipo. 
Medidas 
preventivas 
sobre os riscos 
ou as lesións na 
realización de 
actividades 
físico-deportivas. 

Manexo e 
utilización do 
material e do 
equipamento 
deportivo. 

Condición Física. A 
Forza. 

 

8 E.F.B 
1.1.4 

E.F.B
1.6.1 

E.F.B
1.1.1 

E.F.B
1.1.2 

E.F.B
1.1.3 

E.F.B 
3.2.3 

E.F.B
3.1.3 

Participación activa e 
interesada na realización 
das probas físicas. 
Realiza as probas con 
interese: 
.-Si. 

.-Non. 

X   Mediante a 
baremación dos 
resultados 
acadados nas 
probas físicas que 
se realizan durante 
as sesións. 

.-c 

.-g 

 

Deseña e realiza 
fases de 
activación e 
recuperación, 
logo da análise 
da actividade 
física que se vaia 
realizar. 
Fases de 
activación e 
recuperación 
como medio de 
prevención de 
lesións. 
Valoración das 
actividades 
físicas, 
deportivas e 
tradicionais na 
sociedade 
actual, 



 Programación Dpto Educación Física . Curso 2019/20 
 

 

destacando os 
comportamentos 
axeitados tanto 
desde o papel de 
participante 
como desde o de 
espectador/a. 
Métodos da 
avaliación da 
condición física 
en relación a 
saúde. 
Valoración e 
toma de 
conciencia da 
propia condición 
física e da 
predisposición a 
mellorala. 

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

Actividades con 
música: O Aeróbic. 

 

12 E.F.B
1.5.1  

E.F.B
1.5.2 

E.F.B
1.6.2 

Saber recoñecer os 
pasos básicos que se van 
a desenvolver na clase e 
iniciar algunha 
progresión. 
Ser capaz de adaptar os 
pasos ó ritmo da música 
escollida. 

X X  
Mediante a observación 
das execucións 
individuais dos distintos 
pasos simples e 
combinacións dos 
mesmos levadas a cabo 
durante a realización da 
unidade.  

.-a. 

.-b 

.-c 

.-e 

.-g 

.-m 

Creación de 
composicións 
artístico-
expresivas 
individuais ou 
colectivas, con 
ou sen apoio 
dunha estrutura 
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E.F.B
1.6.3 

E.F.B
2.1.1 

E.F.B 
2.1.2 

E.F.B
2.1.3 

E.F.B
1.2.3 

E.F.B
1.2.2 

.-Si. 

.-Non. 

Mediante a valoración 
dunha coreografía que 
deberán crear e 
interpretar en grupos. 
Grado de participación 
na elaboración da 
coreografía: 
.-Ningún: 0 
.-Pouco:1 
.-Bastante:2 

.-Moito:3 

musical, 
incluíndo os 
elementos para 
a súa 
sistematización: 
espazo, tempo e 
intensidade. 
 Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no 
proceso de 
aprendizaxe, 
para procurar, 
seleccionar e 
valorar 
informacións 
relacionadas 
coas actividades 
físico-deportivas 
e as 
relacionadas coa 
saúde. 

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

Traballo da 
flexibilidade. Aínda 

son flexible. 

 

4 E.F.B 
1.2.3 

E.F.B
3.1.1 

E.F.B
1.4.2 

E.F.B
3.2.2 

Coñecer os grupos 
musculares que se 
traballan cos 
exercicios que 
facemos sempre ó 
rematar as sesións. 
Isto se controla cunha 
serie de preguntas ó 
final das sesións. 

X X X 
Mediante a observación 
directa das execucións 
e a elaboración de 
traballos  nos que teñan 
que explicar exercicios 
para traballar os 
distintos grupos 
musculares. Realiza as 
probas con interese: 
.-Si. 
.-Non. 

 

.-c 

.-g 

.-m 

Ergonomía e 
hixiene postural 
na práctica de 
actividades 
físicas. 
Técnicas 
básicas de 
respiración e 
relaxación. 

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

A relaxación. 

 
4 E.F.B

1.2.3 

E.F.B 
1.1.2 

E.F.B
1.1.3 

E.F.B
3.2.1 

E.F.B
3.2.2 

Participación activa nas 
actividades propostas e 
ánimo de superación. 
Interese polos exercicios. 
.- Si. 

.-Non. 

  X 
Mediante a observación 
directa das execucións 
individuais.  
Participación activa nas 

actividades propostas e 

ánimo de superación. 

Interese polos 

exercicios. 

.- Si. 

.-Non. 

.-b 

.-c 

.-g 

.-m 

Valoración e 
aplicación de 
técnicas e 
métodos de 
relaxación e 
respiración 
de xeito 
autónomo, 
co fin de 
mellorar as 
condicións 
de saúde e 
calidade de 
vida. 
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Traballo os deportes 
colectivos: 

Balomnán e 
Voleibol. 

 

14 E.F.B 
1.3.3 

E.F.B
1.4.1 

E.F.B
1.2.1 

E.F.B
4.1.1 

E.F.B
4.1.2 

E.F.B
4.1.3 

E.F.B
4.2.1 

E.F.B
4.2.2 

E.F.B 
4.2.3 

E.F.B
4.2.4 

E.F.B
4.2.5 

E.F.B
4.2.6 

Que os alumnos/as 
saiban realizar o bote do 
balón cunha soa man, 
(intentando que esta sexa 
a dominante) e sen mirar 
para o balón cando o 
botan. 
Ser capaz de desprazarte 
co balón se mirar o balón 
e sen que nos 
tropecemos cos 
compañeiros/as. 
Ser capaz de realizar tiros 
a canastra co corpo 
orientado á canastra ( isto 
é : cabeza, ombros, 
cadeiras e pés mirando 
para a canastra. 

Ser capaz de botar o 
balón diante dun 
compañeiro/a que 
exerce unha defensa 
mínima. 

 X X 
Mediante a realización 
dunha proba teórica 
sobre os contidos sobre 
os elementos técnicos 
como son: o pase, o tiro, 
o bote do balón, o 
pivote, o bloqueo, e 
tamén de aspectos 
como os sistemas de 
ataque e de defensa, os 
postos específicos e 
aspectos relacionados 
cos tempos de xogo. 
Mediante a realización 
dunha proba práctica na 
que se valorarán 
aspectos como: 
.-Bote correcto do 
balón. 
.-Non mirar o balón 
cando se bota. 
.- Tiro orientado a 
canastra. 
.-Xogo con un defensor. 
.- Xogo con un 
compañeiro/a e un 
defensor. 
Ademais de todo isto se 
levará a cabo a 
observación directa nas 
sesións dos aspectos 
arriba mencionados. 
Participación activa nas 
actividades propostas e 
ánimo de superación. 
Interese polos 
exercicios. 
.- Si. 

.-b 

.-c 

.-g 

.-m 

Traballo das 
situacións 
motrices de 
oposición, 
colaboración ou 
colaboración-
oposición 
propostas, tendo 
en consideración 
diversos 
condicionantes 
xerados polos 
compañeiros e 
as compañeiras, 
as persoas 
adversarias, os 
regulamentos e 
o contorno da 
práctica. 

Traballo dos 
fundamentos 
técnicos das 
actividades 
físico-
deportivas 
propostas, 
tendo en 
consideració
n diversos 
condicionant
es xerados 
polos 
compañeiros 
e as 
compañeiras, 
as persoas 
adversarias, 
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.-Non. 
os 
regulamento
s e o 
contorno da 
práctica. 

Os Primeiros 
Auxilios. 

 

6 E.F.B
1.4.2  

E.F.B
1.4.3 

E.F.B
1.6.3 

E.F.B
3.1.3 

Recoñece a importancia 
dos primeiros auxilios. 
Recoñece as técnicas 
básicas nos accidentes 
deportivos máis 
frecuentes que poden ter 
lugar durante a práctica 
deportiva. 

 

  X 
Mediante a realización 
e aplicación de forma 
correcta das técnicas 
explicadas na clase. 

Mediante a 
realización dunha 
pequena proba 
escrita dos contidos 
impartidos nesta 
unidade. 

.-a 

.-c 

.-d 

.-g 

.-m 

 

Relación entre a 
actividade física, 
a saúde e o 
medio natural. 
Actividade física 
e saúde. 
Primeiras 
actuacións ante 
as lesións máis 
comúns que 
poden 
manifestarse na 
práctica 
deportiva. 
Protocolos 
básicos de 
Primeiros 
Auxilios. 

Medidas 
preventivas 
sobre os 
riscos ou as 
lesións na 
realización 
de 
actividades 
físico-
deportivas. 
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E. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 

 

A metodoloxía empregada será principalmente de descubrimento guiado, aínda que as sesións 

de contidos de condición física serán algo máis directivas pola propia característica destas actividades. 

Nas unidades de deportes, aínda que as habilidades veñen moi especificadas nos diferentes manuais, 

deixaremos que eles adapten a súa técnica para a consecución dun obxectivo global dentro da práctica 

deportiva. Pero tamén se fomentará a resolución de problemas por parte dos alumn@s fronte a 

situación de xogo nos distintos deportes e actividades lúdicas en base a circunstancias propias do 

xogo e da súa habilidade motora. 

En xeral o que se busca é crear un bo clima para que a aprendizaxe sexa máis factible para 

todos os alumnos/as. 

 

F.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Para a parte teórica utilizaranse apuntes feitos desde o departamento, mentres que para a parte 

práctica temos os balóns de cada especialidade deportiva, as colchonetas, cordas, picas, aros... é 

dicir, o material propio do centro.  

Outros recursos didácticos tamén os atoparemos na Internet posto que cos alumn@s de 1º  e 

2º que están no Programa Edixgal imos traballar a pescuda de información para os traballos a través 

da rede e a confección de materiais para a parte teórica. Desta maneira se lles darán unha serie de 

recomendacións para posibles futuras consultas, de aqueles sitios web que sexan de verdade útiles 

para eles, tanto os alumn@s de 1º coma dos restos de curso. Ademais os apuntes se colgarán a Aula 

Virtual do instituto para que o alumnado o poida consultar en calquer momento. 

 

 

 

G. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

 G.1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Os establecidos no Decreto 133/207, do 5 de Xullo, polo que se regulan as ensinanzas de 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia 

 

A avaliación dividirase en tres apartados: 

 

• Traballo diario de clase: supón o 40% da nota final. Para facer esta avaliación terase en conta 

o traballo individual de cada alumn@ en cada unha das sesións, a actitude cos compañeir@s, o 

respeto polas normas establecidas así como o feito de vir a clase co material adecuado, que neste 

caso trátase de roupa e calzado deportivos e mudar a roupa ó acabar a clase( tanto por hixiene como 

para previr catarros e gripes no inverno, debido os cambios de temperatura). No caso de non traer o 

material adecuado e por tanto non poder facer a clase práctica en condicións, @s alumn@s deberán 

realizar as actividades dunha ficha que lle dará a profesora e que estarán relacionadas cos contidos 

que se estean a traballar nesas sesións. Esta ficha será tamén avaliada e permitirá ter unha nota. 

 

O traballo diario será avaliado cunha nota diaria de 0 a dez que engloba os seguintes aspectos: 
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Aspectos a valorar Sí( 2puntos ) Non( 0 puntos ) 

Cambio de roupa.    

Respecto polas 

normas. 

  

Participación nas 

clases. 

  

Execución dos 

exercicios. 

Ben 

( 2 

puntos) 

Regular 

( 1 

punto) 

Mal 

( 0 

puntos) 

 

 

• Parte práctica: neste apartado que supón o 40% da nota final, a nota será a media aritmética 

entre a nota das diferentes probas prácticas que se levarán a cabo o longo do curso e os traballos que 

realicen os alumn@s e que están contemplados na presente programación en consonancia cos 

contidos teóricos. As planillas de observación e as rúbricas se atopan no apartado de anexos. 

• Parte teórica: supón un 20% da nota final. Haberá un ou varios exames dos contidos traballados 

o longo da avaliación. O feito de que non se indique o número exacto dos mesmos depende da 

avaliación inicial que se faga dos alumno@s para poder estudiar as necesidades educativas 

específicas de cada grupo. Desta maneira poderá darse o caso de que nun curso se faga un só exame 

por trimestre namentres que noutro grupo sexa necesario facer dous. 

• NOTA FINAL: a nota final obterase pola suma dos tres apartados anteriores, de xeito que os 

alumn@s deberán acadar un 5 para ter superada a materia.  

 

 
 

Motivos para non superar a materia: 

• Obter menos dun 5 na suma das partes teórica, práctica e de traballo diario. 

 

Avaliación de Setembro. 

• Exame teórico: sobre os contidos desenrolados durante o curso. Suporá o 40% da nota final. 

• Proba práctica: haberá que realizar algunhas das probas desenroladas ó longo do curso. Supón 

o 60% da nota final. Principalmente pediranse as probas nas que o alumno/a estea suspenso para 

poder avaliar o seu grado de mellora. 

T. diario: 40%

Parte Práctica: 
40%

E. teórico: 20%

T. diario

Parte Práctica

E. teórico
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É necesario sacar un 5 en cada unha das partes para facer media. 

 

Alumnado lesionado. 

 Tendo en conta o carácter práctico desta materia e a maior probabilidade de lesión durante a 

mesma, así como que enfermidades transitorias impidan a realización da mesma por parte dalgúns 

alumn@as teño que puntualizar os seguintes casos: 

.-Se a lesión é transitoria (uns días) e non pode levar a cabo as sesións prácticas deberá facer 

unhas fichas na hora de clase que serán evaluadas e que contarán como traballo diario. En caso de 

que durante eses días se levase a cabo a realización dalgunha proba física, esta se lle pasará o 

alumn@ en cuestión en canto se restableza da súa lesión.  

.-Se o alumn@ non pode facer a práctica durante todo o curso por un problema que estea 

avalado por un xustificante médico, faráselle o exame teórico coma o resto, terá que entregar os 

traballos que se lle asigne o seu grupo e as probas físicas adaptaránse as condicións do alumn@. Se 

o alumn@ non pode facer ningunha práctica, esta será sustituida por traballos relacionados cos 

contidos que se traballan durante o presente cursoe que poderán tratar os seguintes temas en función 

da época do ano no que se lesione: 

.- Deportes colectivos: Baloncesto,Voleibol, Balonmán ( buscar as normas básicas para poder 

xogar, os postos específicos que desenrolan os xogadores). 

.-Elementos do aparato locomotor: músculos, ósos e articulacións. 

.-Buscar información sobre determinados deportistas ( en relación ó traballo do PDI de Lendas 

Deportivas). 

.-Buscar información sobre os dereitos do neno ( posto que durante este curso o departamento 

de EF é o encargado de levar a cabo esta conmemoración no centro). 

 Tamén para avaliar o traballo diario fará fichas con contidos relacionados coas actividades 

levadas a cabo nas clases ou ben coa súa doenza. Tamén en ocasión poderá axudar no control das 

probas físicas dos seus compañeir@s.  

En todos os casos terase en conta si se acadan os mínimos exixibles despois de ter feitas as 

probas pertinentes expresadas no apartado sete. 

 

H.INDICACORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

Como indicadores de logro tomaremos un aumento no número de aprobados en cada curso. 

Tamén será un indicador de logro conseguir un 90% de alumn@s que fagan a práctica de forma 

diaria. 

Outro indicador será que aumente a un 10% a presentación de traballos por parte dos 

alumn@s. 

Asimesmo outro indicador será a participación do alumnado nas actividades propostas polo 

departamento en recreos dinámicos como pode ser o torneo de badminton. 

 

 

 

1.COORDINACIÓN DO EQUIPO DOCENTE DURANTE O TRIMESTRE 

Resumo dos temas tratados SI NON OBSERVACIÓNS 
a) Desenvolvemento da programación didáctica    
b) Preparación de material didáctico ou prácticas    
c) Valoración dos resultados académicos dos grupos    

d) Documentos e informacións da CCP    
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e) Actividades didácticas en conxunto    

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

a) Adaptacións curriculares significativas    
b) Medidas de reforzo educativo    
c) Alumnos do programa de repetidores    

d) Seguemento de alumnos coa materia pendente de cursos 
anteriores 

   

3. AXUSTE DA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Curs
o 

ESTÁNDARES 
PROGRAMADO
S 

IDONEIDADE DA ORGANIZACIÓN, METODOLOXÍA E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

Trab. Non trab. Espazos Tempos Recursos Instrumentos de avaliación 
       
       

       

       
       

       
       

       

4. CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DURANTE O TRIMESTRE 

CUR
S O 

% QUE SUPERAN OS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

NOTA MEDIA DO 
GRUPO 

GRADO 

SATISFACCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

CAUSAS DOS RESULTADOS 

NEGATIVOS 
     
      
      
      

      
      

      

      

  

 

I.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES. 

Avaliación do alumnado coa materia pendente. 

Aínda que durante o presente curso 2019-20 non temos ningún alumno/a coa materia pendente o 

proceso de avaliación sería o seguinte: 

O alumnado que teña a materia pendente aprobará no momento que se dea un dos seguintes casos: 

• Aprobe a primeira avaliación cunha nota igual ou superior a un 5 e teña entregados os traballos 

correspondentes ó curso que ten pendente. 

• Aprobe as dúas primeiras avaliacións do curso no que se atope, independentemente da nota 

obtida, e teña entregados os traballos correspondentes ó curso que ten pendente. 
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• Entregue todos os traballos do curso que ten pendente e teñan unha nota igual ou superior o 5 

nos mesmos e teña as probas do curso que está cursando aprobadas 

• Aprobe o exame de recuperación que se fará en Maio sobre os contidos do curso que teña 

pendente, así como supere unha proba práctica do curso pendente. 

• Si aproba o curso no que se atopa, quedará aprobado nos cursos que teña pendente, sempre 

que entregara os traballos do curso anterior e a nota dos mesmos sexa igual ou superior a un cinco. 

De todas maneiras durante este curso non temos ningún alumno/a coa materia pendente. 

 

 

J.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 

A Avaliación inicial realizarase en todos os cursos da Educación Secundaria. Levarase a cabo ao 

comezo do curso e ao comezo de cada unidade didáctica e terá unha función diagnóstica. Ten 

como obxectivo detectar os coñecementos previos ou competencias do alumnado de cara a materia 

que se estea a cursar. 

No presente curso 2019/20 está previsto que se realice a principios de outubro, e a información 

recollida na mesma terá carácter cualitativo e orientativo. 

 

Nas primeiras sesións do curso a atención centrarase en identificar as posibles dificultades que 

presentan os alumn@s en relación os contidos, (para poder facer as adaptacións oportunas)a 

respectar as normas establecidas, os compañeir@s e as súas execucións, así coma o seu nivel de 

implicación e motivación pola materia. 

 No caso dos alumn@s de 1º durante este primeiro trimestre se lle pasarán unha serie de probas 

físicas coa intención de coñecer en que estado físico se atopan e que dificultades amosa. 

 Tamén en función da resposta que o alumnado teña en relación coas actividades propostas se 

farán as adaptacións oportunas nos distintos contidos, modificándoos ou simplemente simplificándoos 

valga a redundancia. 
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K.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

En Educación Física é moi habitual atoparnos con alumnos/as que non poden 

facer a práctica por diversos motivos médicos. Neste caso buscaráselle algún traballo 

para que fagan durante a sesión que complemente a actividade que fan o resto dos 

alumnos/as. Cando o problema lle impida facer con normalidade a práctica durante o 

curso se lle adaptará a avaliación, eliminando algunha proba práctica e centrándonos 

nos contidos teóricos e actitudinais. Respecto a parte práctica se lle proporán probas 

adaptadas, nas que, por exemplo, teña que analizar o desempeño dos seus 

compañeiros (arbitrar un partido de algún deporte, para comprobar o coñecemento das 

regras) ou terá que facer algunha actividade que a súa lesión ou enfermidade lle permita. 

Por outra banda, cando nos atopemos cunha situación puntual, o alumno/a terá 

que cubrir unha ficha sobre o traballo da clase recollendo tódolos exercicios que se fan 

na clase, así como os contidos teóricos que se expoñan ese día. 

No caso de alumnado con problemas na parte teórica da materia, se lle farán 

exames adaptados segundo o nivel que presente e tendo en conta a opinión do 

departamento de Orientación do centro. 

 

 

L. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO QUE CORRESPONDA (CONTRIBUCIÓNS AO PLAN TIC, PLAN DE 

CONVIVENCIA, PROXECTO LECTOR). 

 

Coa educación en valores preténdese lograr unha sociedade baseada nunha 

convivencia sólida, nun medio ambiente equilibrado e na igualdade de dereitos e 

deberes entre as persoas. 

No caso da nosa área é obvio que o contido transversal que vai estar máis presente 

será o da educación para a saúde, pero como veremos, non será o único. No caso da 

educación para a saúde, no que incidiremos principalmente será nos beneficios que ten 

a práctica regular de actividade física, non só para o benestar físico e fisiolóxico, senón 

tamén para o benestar psicolóxico. Ademais poñeremos moito énfases en todas aquelas 

prácticas que poden ser prexudiciais e trataremos de evitalas, así como de dar 

recomendacións sobre o que se debe facer na vida diaria para evitar malas posturas 

que poidan derivar en posteriores problemas.  

Obxectivos:  

• Formarse unha imaxe axustada de si mesmo, das súas características e 

posibilidades e desenvolver actividades de forma autónoma e equilibrada, valorando o 

esforzo e a superación das dificultades.  

• Regular e dosificar o seu esforzo chegando a un nivel de auto exixencia acorde 

coas súas posibilidades.  

• Coñecer e comprender os aspectos básicos do funcionamento do propio corpo 

e das consecuencias para a saúde individual e colectiva dos actos e as decisións 

persoais e valorar os beneficios que supoñen os hábitos do exercicio físico, da hixiene 

e dunha alimentación equilibrada, así como levar unha vida sa.  

Os outros temas que abordaremos serán:  
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Educación para a paz: traballarase ao facer actividades que impliquen participación, 

baixo as premisas de cooperación e respecto. Algúns dos obxectivos que nos 

propoñemos son:  

Formarse unha imaxe positiva de si mesmos, valorando as capacidades e limitacións 

de acción e expresión, e adquirindo hábitos de saúde e benestar.  

Fomentar actitudes de respecto e tolerancia.  

Educación do consumidor: presentando unha actitude crítica ante artigos deportivos ou 

doutra entidade, ligados á moda e á manipulación da información a través de anuncios 

televisivos. Trataremos de facer ver que hai certas marcas que tratan de aproveitarse 

da importancia que a sociedade actual concede ao fenómeno deportivo. Obxectivos 

propostos:  

Formarse unha imaxe positiva de si mesmos.  

Adquirir costumes de saúde e benestar (respiración, relaxación, forma física)  

Obter e seleccionar información utilizando as fontes que habitualmente atópanse 

dispoñibles, e tratala de forma autónoma e crítica.  

Educación para a igualdade entre os sexos: faranse prácticas que eliminen a 

discriminación e primarase a aceptación das diferenzas biolóxicas. É un contido que 

traballaremos ao longo de todas as sesións intentando evitar a clásica segregación que 

se adoita dar, é dicir, mozos nun lado e mozas noutro. Para iso intentaremos plasmar 

estratexias que obriguen a uns e outras a unirse e traballar en equipo para lograr fins 

comúns. En calquera caso, respectaranse as diferenzas existentes e intentarase 

satisfacer as demandas de ambos sexos con prácticas motivantes para ambos. 

Obxectivos:  

Rexeitar calquera tipo de discriminación por razón de sexo.  

Educación ambiental: se fomentarán actitudes de coidado, protección e respecto polo 

ecosistema a través das actividades que se realicen no medio natural. Ademais 

procuraremos crear unha conciencia de reciclaxe acorde co coidado do medio ambiente. 

Obxectivos:  

Coñecer e valorar a diversidade de actividades físicas e deportivas e as contornas nos 

que se desenvolven, participando na súa conservación e mellora.  

Educación moral: a educación ética debe considerarse como unha das bases educativas 

das crenzas dos alumnos/as, e ten que estar centrada nunha educación baseada en 

actividades e valores básicos. Obxectivos:  

Apreciar a importancia dos valores básicos que rexen a vida e a convivencia humana e 

obrar de acordo con eles.  

Educación vial: o centro preséntase como unha institución perfecta para ir inculcando 

aos poucos os coñecementos que axuden ao alumno/á introducirse cada vez máis na 

sociedade e tamén moverse con seguridade e sen perigos pola cidade. Obxectivos: · 

Valorar as consecuencias de tipo medioambiental das sociedades humanas. 

 

 

L.1. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

 

Dende este departamento de Educación Física se pensa que  na sociedade 

actual na que vivimos os alumnos/as xa están moi implicados coas novas tecnoloxías e 

creo que é mais importante a práctica da actividade física como tal, pois moitos dos 

alumnos/as que temos só fan algo de exercicio nas escasas dúas horas semanais de 

clase que temos cada semana.  
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De todas formas é certo que moitos dos contidos poden ter unha aplicación para 

a súa vida cotiá e por iso faranse pescudas de información nas redes e elaboración de 

traballos sobre determinados temas en formato dixital, posto que o apoio de gráficas ou 

esquemas permite aclarar moitas veces os conceptos traballados. 

Tamén se farán pescudas de información sobre a vida de algún deportista cercan 

para que teñan un pouco de formación básica neste apartados e coñecen outras 

modalidades deportivas máis alá do fútbol. 

Empregarase a Aula Virtual do centro e se participará no Proxecto Documental 

Integrado que no momento de presentar esta programación todavía non estaba 

concretado en cuanto a nome e se este departamento didáctico participará debido a que 

debemos coñecer a temática concreta que se vai traballar no mesmo. 

 

L.2. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

O Departamento de Educación Física tentará contribuir ó plan de convivencia do 

centro na medida que lle sexa posible. Deste xeito participará na realización das 

enquisas que pase o  Observatorio da Convivencia.  

De todas maneiras o propio desenrolo das sesións de materia así como os seus 

contidos tratan temas que están reflectidos no mencionado Plan de Convivencia. Así xa 

foron mencionados algúns dos obxectivos xerais desta materia e que están 

directamente relacionados e inciden de forma directa na mesma como: Manifestar 

actitudes de respecto e coidado do centro e do medio que favorezan a súa conservación. 

Analizar e mostrar unha actitude crítica ante prácticas nocivas contra a saúde física 

individual e colectiva. Ou Participar nas actividades de clase con independencia do nivel 

de destreza adquirido, mostrando actitudes de cooperación e respecto.  De feito durante 

todas as sesións faise un seguimento da actitude dos alumnos non só de cara o respecto 

das normas de conduta na aula, senón de respecto polas execucións dos seus 

compañeiros/as, polo respecto polo material do centro, de recoñecemento  das 

diferenzas no rendemento deportivo derivadas ou máis ben asociadas o sexo das 

persoas. 

Tamén desde este Departamento se velará polo cumprimento por parte do 

alumnado das normas establecidas no Plan de Convivencia do centro e no caso de 

detectar algunha se utilizará a vía adecuada ( información os pais por medio da axenda, 

comunicación ó equipo directivo). 

Ademais outra medida de contribución e a celebración de campionatos escolares 

nos recreos, o que mellora a  relación dos alumnos e, como algunha vez aparecen roces, 

imos a tratar de que sexan os propios alumnos os que se teñan que arbitrar e impoñer 

“sancións” cando se dea algún comportamento pouco deportivo.  

Durante este curso este departamento vai colaborar nas actividades de cohesión 

que se levarán dentro do programa de titorización entre iguais para os alumnos/as de 

1º e 3º da ESO. 

 

L.3. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 

 

De forma xeral diremos que o achegue da materia de Educación Física ó proxecto lector 

é a través dos apuntes da materia, dos que se fará unha lectura na clase cando se trate 
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cada un dos temas e a súa correspondente explicación, deste xeito asegurámonos que 

todos os alumnos/as escoitan o tema e o leen, aínda que non o fagan na casa, tal e 

como deberían. Tamén se seleccionarán textos con contidos relacionados coa saúde, a 

alimentación, o coidado do lombo, etc… para ser lidos na clase e comentados na sesión 

nas que coincida a hora de leer. Por suposto, este departamento colaborará nas 

actividades relacionadas co plan lector do centro facendo as hora de ler cando 

corresponda. 

 

 

 

M. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

POLO DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

 

A previsión de actividades complementarias e extraescolares para o curso é a seguinte: 

• Campionato interno a desenrolar nos recreos de badminton . O curso pasado 

fíxose conxunto masculino e feminino, pero se conseguimos que haxa un bo 

número de rapazas se farán dous campeonatos independentes e despois haberá 

unha final entre o gañador do torneo masculino e a vencedora do torneo 

feminino.  

• Ruta de sendeirismo  polo Carreirón ( na Illa de Arousa) ou ben pola praia do 

Terrón en Vilanova para os alumnos/as de 1º e 3º de ESO. Esta actividade forma 

parte do titoría entre iguais que se está a implantar no noso centro durante este 

curso 2016/17 pero o alumnado debe cubrir unha ficha na que teñen que facer 

algunhas actividades relacionadas coa materia. 

• Actividade de Rugby por parte de un clube de Vilagarcía para os alumnos/as de 

3º / 4º da ESO. 

• Algunha actividade no medio natural para os alumnos/as de 2º de ESO ( aínda 

está sen concretar). 

• Poderanse realizar outras actividades en función da oferta que chegue ó centro.  

• Posible participación na carreira do Colexio Abrente en Portonovo. 

 

 

 

N.MECANISMO DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS 

DE MELLORA. 

 

 

Esta programación terá un seguimento continuo analizando o grado de consecución dos 

obxectivos previstos nela, así como si se alcanza o dominio das competencias básicas 

que se espera conseguir. Para o cal servirémonos dos resultados que consigamos cos 

alumnos/as por si fora necesario cambiar algo en canto a metodoloxía ou si é necesario 

algún cambio nos contidos propostos. Calquera cambio reflectirase nas actas das 

reunións de departamento. 

Por outra banda observaremos o grado de satisfacción dos alumnos/as cara a materia 

o que nos indicará a idoneidade das actividades programadas, tendo en conta as 

particularidades propias da idade que fan que certos contidos sexan máis atractivos que 

outros, pero que hai que tratar igualmente. 



Programación Dpto Educación Física . Curso 2019/20 

 

65 
 

Outro indicador serán os resultados académicos acadados polo alumn@s durante o 

curso e a observación e análise de que contidos presentan máis dificultades ós 

alumn@s e por que. 
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Ñ. ANEXOS. 

 

Neste apartado incorporamos as rúbricas dos distintos contidos a analizar, temos que dicir que son xerais e que o día a día con cada grupo é o 

que vai mandar os elementos de cada rúbrica para intentar adaptalas ó proceso de aprendizaxe do alumnado. 

 

 

 

 

RÚBRICA DE BALONCESTO. 

 
Alumno/a 

Mira o balón Bota, non 
golpea  o balón 

Cambio de man. Orientación no 
tiro. 

Entrada a 
canasta, 

execución 

Observación no 
xogo. 

Si Non Si Non Si Non Si Non Si Non  
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RÚBRICA DE VOLEIBOL. 

 

Alumno/a 

Saque: 

Execución 

correcta( perna 

adiantada o 

brazo que saca) 

Saque: ten forza 

para pasar a 

rede. 

Recepción: 

emprego do 

toque adecuado 

en función da 

velocidade do 

balón 

Realiza os 

golpeos de 

forma 

reglamentaria ( 

toque de dedos 

ou toque de 

antebrazos) 

Realiza 

correctamente 

as rotacións 

Observación no 

xogo. 

Si Non Si Non Si Non Si Non Si Non  
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RÚBRICA DE DEPORTE ADAPTADO 

 

Alumno/a 

Realiza os 

exercicios 

respectando as 

normas 

explicadas na 

clase. 

Respecta as 

execucións dos 

compañeiros/as 

Actúa 

correctamente 

como guía, 

transmitindo 

seguridade o seu 

compañeiro e 

dando 

instrucións 

precisas 

É capaz de 

resolver as 

situacións que 

se lle plantexan 

ó adaptar a 

modalidade 

deportiva 

Ten confianza 

nos seus guías. 

Observación no 

xogo. 

Si Non Si Non Si Non Si Non Si Non  
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RÚBRICA DE PRIMEIROS AUXILIOS 

 
Alumno/a 

Comproba de 
forma correcta a 
respiración. 

Se toma en serio 
o que está 
facendo 

Sabe a 
secuencia de 
pasos de forma 
correcta 

Coloca os 
brazos no punto 
exacto da 
masaxe cardíaca 

Leva un ritmo 
correcto de 
execución da 
masaxe 

Leva a conta das 
contraccións 
que está facendo 

Si Non Si Non Si Non Si Non Si Non Si Non 
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RÚBRICA DE AERÓBIC 

 

Alumno/a 

Realiza os pasos 

seguindo o ritmo 

Recorda a 

secuencia de 

pasos 

É capaz de 

reproducir a 

secuencia por 

el/ela só/a 

Participa 

activamente na 

elaboración da 

coreografía 

Executa 

correctamente 

os pasos. 

Si Non Si Non Si Non Si Non Si Non 
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RÚBRICA DE FLOORBALL 

 

Alumno/a 

Colle o stick 

coas dúas mans. 

Leva sempre o 

stick en contacto 

co chan 

É capaz de 

conducir a 

pastilla de forma 

continua 

Saca a pastilla 

sen cometer 

faltas sobre os 

compañeiros/as 

Respecta as 

normas do xogo. 

Si Non Si Non Si Non Si Non Si Non 
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RÚBRICA PARA VALORAR OS TRABALLOS DE 3º E 4º 

 

 

 

 

Alumno/a 

Entregou o traballo 

na data establecida 

O traballo 

cumpre os 

requisitos 

formais esta 

O tema foi 

exposto 

amplamente, 

coa idea 

central ben 

desenvolvida 

A Bibliografía, en 

caso de ser 

demandada, é 

ampla e está ben 

consignada. 

A 

presentación 

do traballo é 

axeitada ( 

limpo, 

ordenado) 

A redacción é 

correcta, sen 

faltas de 

ortografía e 

con uso 

correcto da 

puntuación. 

O traballo é 

orixinal, 

plasmándose 

a súa opinión 

persoal  e 

argumentando 

as súas 

opinións. 

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 
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Programación Dpto Educación Física . Curso 2019/20 

 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

En Vilanova de Arousa, a 29 de setembro de 2019 

 

 

 

 

Asinado:.............................................................. 

 

 

 

 

Mónica Vélez Tena 

 

 

 

 


