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1. Composición do departamento. Materias e niveis.   

 O departamento de Educación Física está composto polos seguintes membros: 

  - Xefe de Departamento: 

  JOSÉ IGNACIO SALGADO LÓPEZ (3º,4ºESO,1ºBac)  

  LAURA  AGRELO GÓMEZ (Prof. Substituta) 

  - Profesorado: 

  BENIGNO SILVA SÁNCHEZ (1º,2ºESO) 

  PABLO CUÑARRO FERNÁNDEZ (Prof. Substituto) 

2. Introdución e contextualización 

INTRODUCIÓN 

 Na sociedade actual séntese, cada vez máis, a necesidade de incorporar á cultura 

e á educación aqueles coñecementos que, relacionados co corpo e coa actividade motriz, 

contribúen ao desenvolvemento persoal e a unha mellora na calidade de vida. Por outra 

parte, o actual estilo de vida, de carácter sedentario require ademais que a Educación 

Física se estableza como contrapeso que manteña o equilibrio psíquico e físico do ser 

humano e sexa impulsora de prácticas saudables para o tempo de lecer. A promoción da 

saúde e a calidade de vida debe ser, en consecuencia, un dos obxectivos básicos de todo 

sistema educativo. 

 O departamento de Educación Física imparte, como xa citamos, ensinanzas na 

educación secundaria obrigatoria, e en primeiro de bacharelato. A Educación Física na 

educación secundaria obrigatoria toma como eixos o corpo e o movemento, para 

contribuír ao desenvolvemento funcional do alumno e á cooperación nun proxecto global 

que se articula como integrador e que se fai explícito nos obxectivos xerais da etapa. Así, 

entre as orientacións básicas a desenvolver en esta etapa están as referidas a unha 

Educación Física para o coidado e mellora do corpo, a forma física e a saúde, a unha 

Educación Física para medrar nas capacidades socio-comunicativas e expresivas e a 
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unha Educación Física para a utilización construtiva do lecer orientado á práctica de 

actividades recreativas e deportivas individuais, de adversario ou colectivas. No 

bacharelato, a Educación física está orientada a profundar e perfeccionar o coñecemento 

do propio corpo e das súas posibilidades motrices. Este proceso formativo oriéntase 

arredor de dous eixos: a mellora da saúde e o perfeccionamento de habilidades 

específicas deportivas e de ritmo e expresión, para o desfrute activo do tempo libre. Tendo 

en conta as finalidades atribuídas ao bacharelato, este proceso debe contribuír tamén a 

consolidar a autonomía plena do alumnado para satisfacer as súas propias necesidades 

motrices. 

CONTEXTUALIZACIÓN. 

 O IES Leliadoira, está situado en Ribeira (provincia de A Coruña), unha vila a carón 

do mar cunha profunda tradición mariñeira, no extremo norte da Ría de Arousa. O 

Concello de Ribeira, ten preto de 28.000 habitantes, e nel hai dous institutos de educación 

secundaria e un centro de formación profesional. As circunstancias do concello fan que o 

contexto socio-cultural sexa diverso pero a nivel xeral, pódese afirmar que é medio-baixo, 

ademais abundan os traballos relacionados co mar, hai comunidade importantes de 

minorías étnicas, estranxeiros...Todo isto, reflíctese nas aulas. 

 O centro, está situado nas aforas da vila nun lugar elevado, polo que a maioría dos 

alumnos chegan en transporte particular ou público procedentes das parroquias de 

Aguiño, Artes, Carreira, Corrubedo e Olveira, ten un tamaño considerable. 

 Ademais da educación secundaria obrigatoria, no centro, impártense varios ciclos 

de formación profesional dende o básico ata superiores, sobre todo, relacionados coa 

informática. 

 Todas as aulas contan cun ordenador con conexión a internet e á rede do centro, 

un proxector e unha pantalla a disposición do profesorado. 

 O departamento de E.F., conta cun ximnasio e cunha pista polideportiva (co 

pavimento en malas condicións, que fan que sexa resbaladizo), así como con un patio 

exterior. 

 Os niveis de 1º e 2º da ESO, están divididos en catro grupos (A,B,C,D) cada un 
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deles. As súas características son diversas, concorren problemáticas como a existencia 

de un bo número de alumnos pertencentes a minorías étnicas, en moitos casos con 

niveles académicos baixos, pouco interese propio e das familias e incluso reiterado 

absentismo escolar consentido; tamén hai algún alumnado de procedencia estranxeira 

con dificultades específicas sobre todo co idioma. Debido as circunstancias dos últimos 

cursos, non hai ningún alumno/a coa materia pendente. 

 En 3º da ESO, o número de grupos  é de tres (A,B,C). Ao igual que en 1º e 2º, non 

hai ningún alumno/a coa materia pendente. 

 En 4º da ESO e 1º Bac, o número de grupos é de dous (A,B) e ao igual que no 

resto de cursos, non hai alumnado coa materia pendente. 

3. Previsión do desenvolvemento da programación en modalidade non 

presencial. 

Tendo en conta os posibles escenarios nos que nos podemos mover ao longo do 

curso, faremos uso de ferramentas que nos permitan levar a cabo as clases de xeito 

telemático, para iso as ferramentas que empregaremos en maior medida, serán as oficiais 

que a Consellería de educación pon á nosa disposición: correo da xunta, webex, aula 

virtual e si fóra necesario outras como google drive, debido ao tamaño dos vídeos e 

imaxes que o alumnado tería que enviar. 

4. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

As Competencias Clave son “aquelas que tódalas persoas precisan para a súa 

realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión 

social e o emprego”. 

 A materia de E.F contribúe de xeito directo e claro á consecución das 

seguintes competencias Clave: 

 A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias 

clave, é fundamental para o desenvolvemento destas, nomeadamente o das 

competencias sociais e cívicas, de aprender a aprender, de sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da competencia matemática e as 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e, en menor medida, da de comunicación 
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lingüística e da competencia dixital. O traballo por competencias integra un coñecemento 

de base conceptual, outro relativo ás destrezas e, por último, un con grande influencia 

social e cultural, que implica un conxunto de valores e actitudes. 

 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 Dende a E.F e o seu currículo para a ESO, proporciónanse á hora de desenvolver 

contidos como os xogos tradicionais e populares e as actividades de expresión e bailes 

(creatividade, plasticidade e estética). Ademais, estas prácticas fomentan actitudes de 

respecto, tolerancia e responsabilidade. 

 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Mediante estratexias metodolóxicas utilizando situacións motoras de carácter 

aberto que permitan o desenvolvemento da capacidade para tomar decisións de forma 

autónoma e o desenvolvemento da creatividade. Tamén no deseño e organización de 

actividades físico-motoras de xeito autónomo e con actitudes de autosuperación e 

perseveranza. 

 

Competencia sociais e cívica (CSC). 

 A través do desenvolvemento da educación en valores, como a responsabilidade 

individual e grupal, o traballo cooperativo, o diálogo ante o conflito, o respecto, poñerse no 

lugar do outro, etc. 

Dende a E.F proporciónanse coñecementos sobre o funcionamento do corpo, adquisición 

de hábitos saudables, capacidade para autoregular o esforzo, reflexión e actitude crítica 

cara aos estereotipos sociais, modas e consumos. Tamén adquire importancia o 

movemento no ámbito natural, a investigación no medio e o respecto a este, así como o 

desenvolvemento das capacidades físicas relacionadas coa saúde e a mellora da 

calidade de vida. 

 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 Dende as metodoloxías investigadoras: a conciencia das súas propias 

posibilidades e limitacións, a autoesixencia, a súa autonomía e iniciativa persoal, 
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mediante tarefas que demanden do alumnado a toma de decisións e a posta en marcha 

dos mecanismos perceptivos, levando a cabo unha aprendizaxe significativa. 

 Dende a E.F proporciónanse coñecementos sobre o funcionamento do corpo, 

adquisición de hábitos saudables, capacidade para autoregular o esforzo, reflexión e 

actitude crítica cara aos estereotipos sociais, modas e consumos. Tamén adquire 

importancia o movemento no ámbito natural, a investigación no medio e o respecto a este, 

así como o desenvolvemento das capacidades físicas relacionadas coa saúde e a mellora 

da calidade de vida. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 A través da codificación e decodificación de mensaxes na expresión do corpo e o 

seu movemento, no medio natural, nas actividades cooperativas, nas deportivas, no 

vocabulario propio dos xogos e deportes galegos. Tamén na verbalización durante as 

sesións, o diálogo entre compañeiros, en lecturas para completar aspectos dos contidos, 

etc. 

 

Competencia dixital (CD). 

 Na materia de E.F utilizarase como recurso de ampliación de información, para o 

manexo de fontes e noticias na rede con capacidade selectiva e crítica. 

 

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

 Mediante a secuencia de accións, as progresións, as dimensións, as magnitudes 

espaciais e temporais, as cargas de traballo (zona de actividade, pulso cardíaco...), 

formacións xeométricas en unidades didácticas como de crear figuras ou de expresión 

corporal. 

 A relación da Educación Física coas diferentes competencias clave é diferente en 

canto a intensidade. Así entendemos que a relación máis directa é coa competencia 

motriz, que aínda que non está considerada como clave si que é fundamental nesta 

materia, asi como coas competencias numeradas como 4, 5, 6 e 7. Cas tres primeiras 

competencias a relación é menos directa. 
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5. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de 

obxectivos e contidos desenvolvidos; temporalización; grao mínimo 

de consecución para superar a materia; procedementos e 

instrumentos de avaliación. 

ESO 

Os contidos, aparecen,distribuídos en catro grandes bloques:  

– Bloque 1. Contidos comúns.  

– Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas.  

– Bloque 3. Actividade física e saúde. 

– Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas. 

 Esta distribución non determina métodos concretos; unicamente responde a unha 

forma de organizar os contidos dun xeito enlazado atendendo á configuración cíclica do 

ensino da materia, construíndo uns coñecementos sobre os outros, como unha estrutura 

de relacións observables, de maneira que se facilite a súa comprensión e aplicación en 

contextos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco implica unha 

organización pechada, xa que permite organizar os contidos de diferentes formas, 

adoptando a metodoloxía máis adecuada ás características tanto do grupo de alumnos e 

alumnas como dos propios contidos. 

 Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao 

longo do curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata 

aspectos como a construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas 

actividades físicas independentemente do propio nivel de execución, a resolución de 

conflitos mediante o diálogo e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que 

presentan as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 

responsable do contorno, o control de riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e 

de hábitos de esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e dos 

espazos, e a integración das tecnoloxías da información e da comunicación.  

 O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a 

execución de accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros 

recursos artísticos. 
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 O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden 

abordar desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións de diversos 

organismos de ámbito internacional, estatal e autonómico. 

 No bloque dos xogos e as actividades deportivas tamén están incluídos todos os 

tipos de actividades físico-deportivas desenvolvidas no medio natural. 

 Os contidos asociados aos criterios de avaliación de cada bloque en cada curso 

serán concretados nas programacións didácticas, de xeito que cada centro docente poida 

determinalos en función das instalacións e dos recursos materiais dos que dispón, 

ademais das características do contorno onde se localiza. Estes contidos serán diferentes 

nos primeiros cursos, para que o alumnado poida iniciarse nunha grande variedade de 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas. Nos últimos cursos estes contidos 

poderán ser perfeccionados sobre a base das aprendizaxes anteriores. 

 Como consecuencia de todo o anterior, establécese unha serie de orientacións 

metodolóxicas para a materia que favorecerán un enfoque competencial, así como a 

consecución, a consolidación e a integración dos estándares por parte do alumnado: 

– Educación Física nestas etapas terá un carácter eminentemente práctico e vi-

vencial. 

– A asimilación das aprendizaxes e a adaptación ao traballo do alumnado en 

Educación Física aconsella a distribución das dúas sesións semanais en dife-

rentes días.  

– A selección dos contidos e das metodoloxías activas e contextualizadas debe 

asegurar o desenvolvemento das competencias clave ao longo destas etapas. 

– O uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución 

conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado.  

– O profesorado deseñará diferentes tipos de tarefas e secuencias adaptadas 

aos niveis, ás formas e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alum-

nas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os procesos 

de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de 

materiais e recursos o máis ampla posible, considerando especialmente a in-
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tegración das tecnoloxías da información e da comunicación desenvolvidas 

nos últimos tempos en diferentes ámbitos da Educación Física. 

– Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base na descuberta guiada, a 

resolución de problemas, o traballo por retos e proxectos, e a cooperación, 

tendo presente o desenvolvemento da creatividade do alumnado. 

– Deberá procurarse a implicación das familias como un factor clave para facer 

dos alumnos e das alumnas auténticos suxeitos activos dunha xestión cada 

vez máis autónoma e comprometida da súa saúde, mediante a adquisición de 

hábitos de vida saudables. 

Nivel: 1º ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A: Benigno Silva Sánchez/Pablo Cuñarro Fernández (Prof. Substituto) 

           Relación entre obxectivos traballados, contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e competencias máis salientadas. 

 O Decreto 86/2015, do 25 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da 
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia establece : 

 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

 b  

 m 

 g 

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

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

 B1.3. Atención ao aseo persoal e 
ao uso adecuado da indumenta-
ria. 

 B1.1. Recoñece e aplica activida-
des propias de cada fase da se-
sión de actividade física, tendo 
en conta ademais as recomen-
dacións de aseo persoal necesa-
rias para esta. 

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

 CSC  

 CMCCT 

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

 CSC 

 CAA 

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

 CSC 

 m 

 n 

 a 

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

 B1.2. Recoñecer as posibilidades 
das actividades físico-deportivas 
e artístico-expresivas como for-
mas de inclusión social, e a par-

 EFB1.2.1. Amosa tolerancia e 
deportividade tanto no papel de 
participante como no de espec-
tador/a. 

 CSC 
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 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 b 

 c 

 d 

 l 

 g 

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

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

ticipación doutras persoas inde-
pendentemente das súas carac-
terísticas, colaborando con elas 
e aceptando as súas achegas. 

 EFB1.2.2. Colabora nas activi-
dades grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as 
normas establecidas, e asumin-
do as súas responsabilidades 
para a consecución dos obxecti-
vos.  

 CSC 

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

 CSC 

 m 

 a 

 c 

 d 

 g 

 l 

 ñ 

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

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

 B1.9. Actividade física como 
elemento base dos estilos de vi-
da saudable. 

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

 B1.3. Recoñecer as posibilidades 
que ofrecen as actividades físi-
co-deportivas como formas de 
lecer activo e de utilización res-
ponsable do contorno próximo. 

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

 CSC 

 EFB1.3.2. Respecta o seu con-
trono e a valora como un lugar 
común para a realización de ac-
tividades físico-deportivas. 

 CSC 

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

 CSC 

 m 

 n 

 g 

 B1.11. Prevención de riscos nas 
actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas 

 B1.12. Protocolo básico de ac-
tuación (PAS) nos primeiros au-
xilios. 

 B1.13. Emprego responsable do 
material e do equipamento de-
portivo. 

 B1.4. Controlar as dificultades e 
os riscos durante a súa partici-
pación en actividades físico-
deportivas e artístico-expresiva, 
adoptando medidas preventivas 
e de seguridade no seu desen-
volvemento. 

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

 CSC 

 CSIEE 

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

 CSIEE 

 h 

 i 

 g 

 e 

 b 

 m 

 ñ 

 o 

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

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

 EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías 
da información e da comunica-
ción para elaborar documentos 
dixitais propios adecuados á súa 
idade (texto, presentación, ima-
xe, vídeo, son, etc.), como resul-
tado do proceso de procura, 
análise e selección de informa-
ción salientable. 

 CD 

 CCL 

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

 CD 

 CCL 
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 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 n 

 m 

 b 

 g 

 l 

 d 

 ñ 

 B2.1. Experimentación de acti-
vidades artístico-expresivas uti-
lizando técnicas básicas de ex-
presión corporal, combinando 
espazo, tempo e intensidade. 

 B2.2. Realización de bailes e 
danzas sinxelas de carácter re-
creativo e popular. 

 B2.1. Interpretar e reproducir 
accións motoras con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas sinxelas de expresión 
corporal. 

 EFB2.1.1. Utiliza técnicas corpo-
rais básicas, combinando espa-
zo, tempo e intensidade. 

 CCEC 

 EFB2.1.2. Pon en práctica unha 
secuencia de movementos cor-
porais axustados a un ritmo. 

 CCEC 

 EFB2.1.3. Colabora na realiza-
ción de bailes e danzas. 

 CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

 m 

 f 

 b 

 g 

 B3.1. Condición física. Desen-
volvemento das capacidades fí-
sicas básicas incidindo princi-
palmente nas relacionadas coa 
saúde. 

 B3.2. Introdución aos principios 
sobre unha alimentación sauda-
ble. 

 B3.3. Identificación da frecuen-
cia cardíaca de traballo. 

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

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

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Adapta a intensidade 
do esforzo controlando a fre-
cuencia cardíaca corresponden-
te ás marxes de mellora da con-
dición física. 

 CMCCT  

 CAA 

 EFB3.1.3. Identifica de xeito 
básico as características que de-
ben ter as actividades físicas pa-
ra ser consideradas saudables, e 
lévaas á práctica. 

 CMCCT 

 m 

 g 

 f 

 b 

 B3.4. Métodos básicos para o 
desenvolvemento das capacida-
des físicas desde un enfoque 
saudable. 

 B3.5. Avaliación da condición 
física saudable e realización de 
actividades para a mellora des-
ta. 

 B3.6. Principios de ergonomía e 
hixiene postural e a súa aplica-
ción na práctica de actividades 
físicas e na vida cotiá.. 

 B3.2. Desenvolver as capacida-
des físicas básicas máis salien-
tables desde a perspectiva da 
súa saúde de acordo coas posibi-
lidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, amosando 
unha actitude de autoexixencia 
no seu esforzo. 

 EFB3.2.1. Inicíase na participa-
ción activa das actividades para 
a mellora das capacidades físi-
cas básicas desde un enfoque 
saudable, utilizando os métodos 
básicos para o seu desenvolve-
mento. 

 CAA 

 EFB3.2.2. Alcanza niveis de 
condición física saudable acor-
des ao seu momento de desen-
volvemento motor e ás súas po-
sibilidades. 

 CAA 

 EFB3.2.3. Aplica os fundamen-
tos de hixiene postural na prác-
tica das actividades físicas como 
medio de prevención de lesións. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 a 

 b 

 g 

 m 

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

 B4.1. Resolver situacións moto-
ras individuais sinxelas aplican-
do os fundamentos técnicos e as 
habilidades específicas, das ac-
tividades físico-deportivas adap-

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

 CAA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

 B4.3. Adquisición de técnicas 
básicas de progresión e orienta-
ción no medio natural, e a súa 
aplicación en diferentes ámbi-
tos. 

tadas propostas. 
 EFB4.1.2. Describe a forma de 

realizar os movementos impli-
cados nos modelos técnicos 
adaptados máis sinxelos. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na 
execución e aplicación das ac-
cións técnicas respecto ao seu 
nivel de partida, amosando acti-
tudes de esforzo e superación, 
adecuado á súa idade. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Explica e pon en 
práctica técnicas básicas de pro-
gresión en contornos non esta-
bles e técnicas básicas de orien-
tación. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 d 

 g 

 m 

 B4.4. Execución de habilidades 
motrices técnico-tácticas sinxe-
las vinculadas aos deportes co-
lectivos, respectando os regula-
mentos específicos. 

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

 B4.2. Resolver situacións moto-
ras sinxelas de oposición, cola-
boración ou colaboración-
oposición facilitada, utilizando 
as estratexias máis axeitadas en 
función dos estímulos relevan-
tes. 

 EFB4.2.1. Adapta os fundamen-
tos técnicos e tácticos básicos 
para obter vantaxe na práctica 
das actividades físico-deportivas 
de oposición ou de colabora-
ción-oposición facilitadas, res-
pectando o regulamento. 

 CAA  

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Pon en práctica as-
pectos de organización de ata-
que e de defensa nas actividades 
físico-deportivas de oposición 
ou de colaboración-oposición 
facilitadas. 

 CAA  

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 

 

Temporalización 

 A continuación presentamos a temporalización das unidades didácticas previstas 

para o seu desenvolvemento en primeiro de educación secundaria obrigatoria; tendo en 

conta, que esta temporalización é flexible e que a súa realización dependerá das 

características propias dos grupos así como da situación sanitaria existente:  
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Avaliación: prodedementos , instrumentos e criterios. 

 Ao ser a avaliación un proceso continuo, a información recollida será continua e por 

iso os instrumentos e procedementos de avaliación que se van empregar están 

seleccionados polo departamento por considerar que son os que mellor se axeitan as 

distintas capacidades e contidos que se queren avaliar. Nesta área, e debido á grande 

cantidade de contidos a avaliar, seleccionamos un alto número de instrumentos e 

procedementos respecto da cantidade media a empregar noutras áreas educativas 

(probas específicas, probas escritas, traballos, observación, rexistro anecdótico...). 

 Serán obxecto de avaliación na Educación Física os tres grandes ámbitos de 

actuación nesta materia, sempre vinculados aos estándares de aprendizaxe 

anteriormente citados. Isto suporá o deseño de distintas e diversas instrumentos de 

avaliación, segundo se trate de valora-las aprendizaxes vinculadas a estándares de 

caracter conceptual, procedimental e/ou actitudinal. 

 O profesor explicará minuciosamente ós alumnos, ao longo de cada unidade 

didáctica, os instrumentos e probas de avaliación correspondentes para cada unha delas. 

 Parte Actitudinal: Este apartado contará o 40% da nota final, tanto de cada 

unidade didáctica como de cada trimestre. Para poder ser avaliados da materia, 

 
 
 
 
T
R
I
M
E
S
T
R
E 

 Nº TÍTULO DA UNIDADE DIDÁCTICA. 1ºE.S.O. 

1º 1 Condición física. 

2 Deportes raqueta: Bádminton. 

2º 3 Deportes de cooperación-oposición. 

4 Actividades ximnásticas básicas. 

5 Actividades de expresión. 

3º 6 Atletismo básico. 

7 Actividades na natureza. 

8 Deportes de cooperación-oposición. 
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teñen que ter esta parte aprobada. 

 Utilizarase o rexistro sistemático dos estándares vinculados a este apartado a 

 través da observación diaria da súa conduta durante as clases, que quedará 

 reflectido no caderno do profesor nunha “lista de cotexo” cuberta diariamente. 

Coa intención de obxectivar ao máximo a avaliación neste apartado, os 

alumnos/as,  partirán en cada UD coa nota máxima neste apartado (3 puntos) e 

penalizará  sobre  esta puntuación segundo se indica a continuación: 

 Falta diaria de roupa deportiva obrigatoria (*): 0,25 puntos. 

 Falta de conduta moi grave (amonestación grave): 1 punto. 

 Falta de conduta grave (amonestación leve): 0,5 puntos. 

 Falta de conduta leve (chamada de atención na clase, chicle, móbil, falta sin 

xustificar, retraso sin xustificar...), actitude pasiva, actitude disruptiva, falta de 

colaboración cos compañeiros: 0,25 puntos. 

 O alumnado que de xeito habitual, non asista ás sesións así como que non 

realice práctica sin xustificar de xeito sistemático terá suspensa esta parte e 

polo tanto perderá o dereito a avaliación continua. 

 (*) Tódolos alumnos deberán traer de forma obrigatoria: A) Máscara, roupa deportiva e 

calzado limpo. É recomendable que traian unha botella de auga.  

 PROBAS DE EXECUCIÓN PRÁCTICA: Como norma xeral terán un valor dun 30% 

da nota de cada unidade e do trimestre. Excepcionalmente, terán un valor para a 

nota final dun 60% no caso de non existir proba escrita nesa unidade ou avaliación. 

Consistirá na execución motriz dunha ou varias habilidades motrices, deportivas  

e/ou expresivas para coñecer o nivel de destreza ou desenvolvemento do alumno 

con respecto á parte dos contidos procedimentais que se imparten en cada unidade 

ou trimestre, sobre todo tendo en conta o seu nivel de evolución acadado con 

respecto a si mesmo, desde o comezo da unidade didáctica correspondente. 

 PROBA ESCRITA: Como norma xeral contará un 30% da nota final de cada 

unidade e/ou trimestre. Excepcionalmente e dado o caracter eminentemente 

práctico das Uds, nalgunhas avaliacións (a determinar polo profesor/a) non se 

realizará proba escrita, pasando a sumarse o seu porcentaxe de valoración ao 

apartado das probas de execución práctica. 
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Servirá para avaliar os contidos conceptuais traballados en cada unidade didáctica así 

como temas da propia práctica sobre os que razoar, aspectos regulamentarios, etc. 

Poderá ser tipo test ou preguntas curtas, ou tamén se poderá solicitar a realización 

dalgún traballo escrito/expositivo dentro deste apartado.  

Traballos escritos: que poderán ser aplicados a tódolos alumnos en xeral ou 

especificamente a aqueles alumnos que non poidan realizar E.F. por prescrición 

médica oficial ou xustificación familiar válida. Tamén hai que deixar reflectido que estes 

traballos poderán ser avaliados de maneira oral se así o cree convinte o profesor 

debido a natureza dos contidos a avaliar. Como norma xeral, este apartado quedará 

reservado para aqueles alumnos ou alumnas que por algún motivo xustificado non 

poidan desenvolver a parte práctica da materia, e polo tanto este será o elemento 

substitutivo das probas de execución, e como tal suporá un 60% da nota. Os demais 

apartados serán iguais que para o resto de alumnado, apartado actitudinal (40%). 

Os alumnos que, de forma temporal, non poidan realizar práctica físico-deportiva 

deberán entregar Certificado Médico e/ou Xustificante Familiar Válido, no que consten 

os problemas físicos e as actividades prohibidas ou prexudiciais. 

Todos aqueles alumnos/as que puntual ou de maneira xeneralizada, non poidan 

participar na sesión práctica deberán tomar parte das seguintes actividades: 

 Colaborar co profesor no que se lles solicite. 

 Prestar atención a tódolos contidos conceptuais que se transmitan oralmente na 

sesión. 

 Presentación daqueles traballos que puntualmente lles encomende o docente. 

 Asistir a sesión de Educación Física co equipamento necesario para poder facer 

outros traballos, como apuntar por escrito (diario de E.F) os datos e conceptos máis 

sobresaíntes, a modo de apuntes da materia, traballar sobre fichas específicas da UD 

ou realizar partes da sesión que sí poidan (voltas á calma). 

 A modo de resumo o proceso de avaliación continua realizarase tendo en conta as 

seguintes ponderacións: 
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No caso das avaliacións suspensas, se poderá recuperar na seguinte sempre e 

cando a nota da avaliación suspensa non sexa igual ou inferior a un 3, nin que a 

avaliación suspensa sexa a terceira. Neste caso, o alumno deberá ir á avaliación final. 

A nota final de Xuño, obterase facendo a media aritmética das tres avaliacións. 

No caso de ter que redondear a nota, será como sigue: 0,6 ou máis ponse a nota 

inmediata superior e menos de 0,6, mantense a nota. 

 Procedementos de Avaliación Extraordinaria: 

 Aqueles alumnos e alumnas que non superen a materia no mes de Xuño, ou a 

teñan pendente de anteriores cursos, terán unha proba extraordinaria nas datas que 

oficialmente se determine. 

 Esta proba será de carácter escrito con preguntas teórico-prácticas para avaliar os 

contidos conceptuais e parte dos procedimentais, de xeito similar a avaliación que se fixo 

AVALIACIÓN ORDINARIA 

 Parte Actitudinal Proba escrita Traballo escrito Probas prácticas 

Avaliación 

xeral 
40,00% 30,00% 30,00% 

Avaliación 

excepcional sen 

proba escrita 

40,00% -- 60,00% 

Avaliación 

excepcional do 

alumnado 

imposibilitado 

para a práctica 

40,00% 30,00% 30,00% -- 
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ó longo de todo o curso en cuestión, referente a tódolos contidos impartidos durante o 

curso académico. 

 O profesor explicará, como mínimo 1 mes antes, en que consistiran estas probas e 

cales son as unidades de maior “peso” para este exame, aos alumnos que teñan que 

acudir a convocatoria extraordinaria. 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 Proba escrita/Traballo-Práctica 

Avaliación 

xeral 
50%-50% 

 

Nivel: 2º  ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A: Benigno Silva Sánchez/Pablo Cuñarro Fernández (Prof. Substituto) 

Relación entre obxectivos traballados, contidos, criterios de avaliación, estándares 

de aprendizaxe e competencias máis salientadas 

O Decreto 86/2015, do 25 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia establece : 

2º de ESO 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxecti-

vos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-

cias clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

b  

m 

g 

B1.1. Fases de activación e recu-
peración na práctica da activi-
dade física de carácter xeral e 
específica, en función da activi-

B1.1. Recoñecer e aplicar activi-
dades propias de cada fase da 
sesión de actividade física, en 
relación coas súas característi-

EFB1.1.1.Recoñece a estrutura 
dunha sesión de actividade físi-
ca coa intensidade dos esforzos 
realizados. 

CSC 

CMCCT 



  

DEPARTAMENTO_E.F. 

 CURSO 2021/2022 

20 

 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

dade que se realice realizar. 
B1.2. Selección e execución de 

xogos e exercicios apropiados 

para cada fase da sesión. 

cas. EFB1.1.2. Prepara e realiza que-
cementos e fases finais da se-
sión, de xeito básico, tendo en 

conta os contidos que se vaian 
realizar.  

CSC 

CAA 

EFB1.1.3. Prepara e pon en prác-
tica actividades para a mellora 
das habilidades motoras en fun-
ción das propias dificultades, 
baixo a dirección do/da docen-

te. 

CSC 

m 

n 

a 

b 

c 

d 

l 

g 

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

B1.4. Papeis e estereotipos nas 
actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, como fe-

nómeno social e cultural. 
B1.5. Aceptación do propio nivel 

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

B1.2. Recoñecer as posibilidades 
das actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas 
como formas de inclusión so-
cial, facilitando a eliminación 
de obstáculos á participación 

doutras persoas independente-
mente das súas características, 
colaborando elas e aceptando as 
súas achegas. 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e 
deportividade tanto no papel de 
participante como no de espec-
tador/a. 

CSC 

EFB1.2.2. Colabora nas activida-
des grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as 
normas establecidas, e asumin-
do as súas responsabilidades 
para a consecución dos obxec-
tivos. 

CSC 

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

CSC 

m 

a 

c 

d 

g 

l 

ñ 

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

e recreativas. 
B1.7. Aceptación e respecto das 

normas para a conservación do 
medio urbano e natural. 

B1.8. Actividade física como 

elemento base dos estilos de 
vida saudable. 

B1.9. Estereotipos corporais na 

sociedade actual e a súa rela-
ción coa saúde. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades 
que ofrecen as actividades físi-
co-deportivas como formas de 

lecer activo e de utilización res-
ponsable do contorno. 

EFB1.3.1. Coñece as posibilida-
des que ofrece o contorno para 
a realización de actividades fí-

sico-deportivas axeitadas a súa 
idade. 

CSC 

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

CSC 

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

CSC 

m 

n 

g 

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

B1.4. Controlar as dificultades e 
os riscos durante a súa partici-
pación en actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas, analizando as carac-
terísticas destas e as interac-

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

CSIEE 

CSC 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

B1.11. Protocolo básico de actua-

ción (PAS) nos primeiros auxi-
lios. 

B1.12. Emprego responsable do 
material e do equipamento de-
portivo. 

cións motoras que levan consi-
go, e adoptando medidas pre-
ventivas e de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

EFB1.4.2. Describe e pon en 
práctica os protocolos para ac-
tivar os servizos de emerxencia 

e de protección do contorno. 

CSIEE 

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

non estable. 

CSIEE 

h 

i 

g 

e 

b 

m 

ñ 

o 

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

B1.14. Elaboración e exposición 

argumentada de documentos no 
soporte máis axeitado. 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación 
no proceso de aprendizaxe, para 
procurar, analizar e seleccionar 
información salientable, elabo-
rando documentos propios, e 

facendo exposicións e argumen-
tacións destes. 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías 
da información e da comunica-
ción para elaborar documentos 
dixitais propios adecuados á súa 
idade (texto, presentación, ima-
xe, vídeo, son, etc.), como re-

sultado do proceso de procura, 
análise e selección de informa-
ción salientable. 

CD 

CCL 

EFB1.5.2. Expón e defende traba-
llos elaborados sinxelos sobre 
temas vixentes no contexto so-

cial, relacionados coa activida-
de física ou a corporalidade, 
utilizando recursos tecnolóxi-
cos. 

CAA 

CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

n 

m 

b 

g 

l 

d 

ñ 

B2.1. Experimentación de activi-

dades artístico-expresivas utili-
zando técnicas de expresión 
corporal, combinando espazo, 
tempo e intensidade. 

B2.2. Creatividade e improvisa-

ción nas actividades artístico-
expresivas de xeito individual. 

B2.3. Realización de bailes e 

danzas sinxelas de carácter re-
creativo e popular. 

B2.1. Interpretar e producir ac-

cións motoras con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal e 
outros recursos. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corpo-

rais básicas, de forma creativa, 
combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

CCEC 

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

CCEC 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e 
na realización de bailes e dan-
zas sinxelas, adaptando a súa 
execución á dos seus compañei-
ros e das súas compañeiras. 

CCEC 

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

CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

m 

f 

b 

g 

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

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

B3.2. Efectos sobre a saúde da 

actividade física e a alimenta-
ción. 

B3.3. Capacidade de adaptación 
do organismo ante a actividade 

física e a práctica deportiva. 
B3.4. Control da intensidade do 

esforzo a través da frecuencia 
cardíaca. 

B3.5. Procedementos para a ava-

liación dos factores da condi-
ción física relacionados coa sa-
úde. 

B3.6. A actividade física e o seu 

efecto sobre a saúde. Criterios 
de selección de actividades para 
a realización dun plan de mello-
ra da saúde. 

B3.1. Recoñecer os factores bási-
cos que interveñen na acción 
motora e os mecanismos de 

control da intensidade da acti-
vidade física, e aplicalos á pro-
pia práctica, en relación coa sa-
úde e a alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico 
a implicación das capacidades 
físicas e as coordinativas nas 

actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas traballadas 
no ciclo. 

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade 
do esforzo controlando a fre-
cuencia cardíaca corresponden-
te ás marxes de mellora dos 
principais factores da condición 
física. 

CMCCT 

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

CMCCT 

EFB3.1.6. Identifica as caracterís-
ticas que deben ter as activida-
des físicas para ser considera-
das saudables, adoptando unha 

actitude crítica fronte ás prácti-
cas que teñen efectos negativos 
para a saúde. 

CMCCT 

CSC 

m 

g 

f 

b 

B3.7. Métodos básicos de ades-
tramento para a mellora das ca-
pacidades físicas básicas rela-
cionadas coa saúde. 

B3.8. Avaliación da condición 

física saudable e realización de 
actividades para a mellora des-
ta, tendo en conta as súas carac-
terísticas individuais. 

B3.9. Ergonomía e hixiene postu-
ral na práctica de actividades 
físicas. 

B3.10. Actividade física habitual e 

outros hábitos de vida sauda-
bles, e o seu efecto sobre a cali-
dade de vida. 

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

soais e dentro das marxes da 
saúde, amosando unha actitude 
de autoexixencia no seu esfor-
zo. 

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

básicos para o seu desenvolve-
mento. 

CAA 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de 
condición física saudable acor-
des ao seu momento de desen-
volvemento motor e ás súas po-
sibilidades. 

CAA 

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

CAA 

CSIEE 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

EFB3.2.4. Analiza a importancia 
da práctica habitual de activi-
dade física para a mellora da 

propia condición física sauda-
ble, relacionando o efecto desta 
práctica coa mellora da calidade 
de vida. 

CAA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

a 

b 

g 

m 

B4.1. Execución e avaliación de 
habilidades motrices vinculadas 
ás accións deportivas, respec-
tando os regulamentos específi-
cos. 

B4.2. Práctica de actividades e 

xogos para a aprendizaxe dos 
deportes individuais. 

B4.3. Adquisición de técnicas de 

progresión e orientación no 
medio natural, a súa aplicación 
en diferentes contornos. 

B4.1. Resolver situacións motoras 
individuais aplicando os fun-
damentos técnicos e as habili-
dades específicas, das activida-
des físico-deportivas propostas, 
en condicións adaptadas. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos 
básicos das técnicas e habilida-
des específicas adaptadas, res-
pectando as regras e as normas 
establecidas. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.2. Autoavalía a súa exe-
cución de xeito básico con res-

pecto ao modelo técnico formu-
lado. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.3. Describe a forma de 
realizar os movementos impli-
cados nos modelos técnicos 
adaptados. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na 
execución e aplicación das ac-
cións técnicas respecto ao seu 
nivel de partida, amosando acti-
tudes de esforzo e superación. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.1.5. Explica e pon en prác-

tica técnicas de progresión nos 
contornos non estables e técni-
cas básicas de orientación, re-
gulando o esforzo en función 
das súas posibilidades. 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

d 

g 

m 

B4.4. Execución de habilidades 
motrices técnico-tácticas facili-

tadas vinculadas aos deportes 
colectivos en distintas situa-
cións, respectando os regula-
mentos específicos. 

B4.5. Práctica de actividades e 

xogos para a aprendizaxe dos 
deportes colectivos. 

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

colaboración-oposición facilita-
das, utilizando as estratexias 
máis axeitadas en función dos 
estímulos máis relevantes. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos 
técnicos e tácticos para obter 

vantaxe na práctica das activi-
dades físico-deportivas de opo-
sición ou de colaboración-
oposición facilitadas. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.2. Describe simplificada-
mente e pon en práctica de xei-
to autónomo aspectos de orga-

nización de ataque e de defensa 
nas actividades físico-
deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilita-
das. 

CAA 

CSIEE 



  

DEPARTAMENTO_E.F. 

 CURSO 2021/2022 

24 

 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

EFB4.2.3. Discrimina os estímu-
los que cómpre ter en conta na 
toma de decisións nas situa-

cións de colaboración, oposi-
ción e colaboración-oposición 
facilitadas, para obter vantaxe 
ou cumprir o obxectivo da ac-
ción. 

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.4. Reflexiona sobre as 
situacións facilitadas resoltas 

valorando a oportunidade das 
solucións achegadas e a súa 
aplicabilidade a situacións simi-
lares. 

CAA 

CSIEE 

 

Temporalización 

 A continuación presentamos a temporalización das unidades didácticas previstas 

para o seu desenvolvemento en segundo de educación secundaria obrigatoria; tendo en 

conta, que esta temporalización é flexible e que a súa realización dependerá das 

características propias dos grupos. 

 
 
 
 
T
R
I
M
E
S
T
R
E 

 Nº TÍTULO DA UNIDADE DIDÁCTICA. 2ºE.S.O. 

1º 1 Condición física. 

2 Deportes raqueta: Bádminton. 

2º 3 Deportes de cooperación-oposición. 

4 Actividades ximnásticas básicas. 

5 Actividades de expresión. 

3º 6 Atletismo básico. 

7 Actividades na natureza. 

8 Deportes de cooperación-oposición. 
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Avaliación: prodedementos , instrumentos e criterios. 

 Ao ser a avaliación un proceso continuo, a información recollida será continua e por 

iso os instrumentos e procedementos de avaliación que se van empregar están 

seleccionados polo departamento por considerar que son os que mellor se axeitan as 

distintas capacidades e contidos que se queren avaliar. Nesta área, e debido á grande 

cantidade de contidos a avaliar, seleccionamos un alto número de instrumentos e 

procedementos respecto da cantidade media a empregar noutras áreas educativas 

(probas específicas, probas escritas, traballos, observación, rexistro anecdótico...). 

Serán obxecto de avaliación na Educación Física os tres grandes ámbitos de 

actuación nesta asignatura, sempre vinculados aos estándares de aprendizaxe 

anteriormente citados. Isto suporá o deseño de distintas e diversas instrumentos de 

avaliación, segundo se trate de valora-las aprendizaxes vinculadas a estándares de 

caracter conceptual, procedimental e/ou actitudinal. 

 O profesor explicará minuciosamente ós alumnos, ao longo de cada unidade 

didáctica, os instrumentos e probas de avaliación correspondentes para cada unha delas. 

 PARTE ACTITUDINAL: Este apartado contará o 40% da nota de cada unidade e 

do trimestre. Para poder ser avaliados da materia, teñen que ter esta parte 

aprobada. 

 Utilizarase o rexistro sistemático dos estándares vinculados a este apartado a 

 través da observación diaria da súa conduta durante as clases, que quedará 

 reflectido no caderno do profesor nunha “lista de cotexo” cuberta diariamente. 

 Coa intención de obxectivar ao maximo a avaliación neste apartado, o  alumnado 

 partirá en cada UD coa nota máxima neste apartado (3 puntos) e  penalizará 

 sobre  esta puntuación segundo se indica a continuación: 

 Falta diaria de roupa deportiva obrigatoria (*): 0,25 puntos. 

 Falta de conduta moi grave (amonestación grave): 1 punto. 

 Falta de conduta grave (amonestación leve): 0,5 puntos. 

 Falta de conduta leve (chamada de atención na clase, chicle, móbil, retrasos sin 

xustificar,faltas sin xustificar...), actitude pasiva, actitude disruptiva, falta de 

colaboración cos compañeiros: 0,25 puntos. 
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 O alumnado que de xeito habitual, non asista ás sesións así como que non 

realice práctica sin xustificar de xeito sistemático terá suspensa esta parte e 

polo tanto perderá o dereito a avaliación continua. 

 (*) Tódolos alumnos deberán traer de forma obrigatoria: A) Máscara, roupa deportiva e 

calzado limpo. B) Recomendable botella de auga.   

 PROBAS DE EXECUCIÓN PRÁCTICA: Como norma xeral terán un valor dun 30% 

da nota da unidade. Excepcionalmente, terán un valor para a nota final dun 60% no 

caso de non existir proba escrita nesa unidade ou avaliación. 

Consistirá na execución motriz dunha ou varias habilidades motrices, deportivas  e/ou 

expresivas para coñecer o nivel de destreza ou desenvolvemento do alumno con 

respecto á parte dos contidos procedimentais que se imparten en cada unidade ou 

trimestre, sobre todo tendo en conta o seu nivel de evolución acadado con respecto a 

si mesmo, desde o comezo da unidade didáctica correspondente. 

 PROBA ESCRITA: Como norma xeral contará un 30% da nota final de cada 

unidade e/ou trimestre. Excepcionalmente e dado o caracter eminentemente 

práctico das Uds, nalgunhas avaliacións si o profesor, o ve oportuno,non se 

realizará proba escrita, pasando a sumarse o seu porcentaxe de valoración ao 

apartado das probas de execución práctica. 

Servirá para avaliar os contidos conceptuais traballados en cada unidade didáctica así 

como temas da propia práctica sobre os que razoar, aspectos regulamentarios, etc. 

Poderá ser tipo test ou preguntas curtas, ou tamén se poderá solicitar a realización 

dalgún traballo escrito/expositivo dentro deste apartado. Como norma xeral realizarase 

unha proba escrita por trimestre, englobando contidos das Uds traballadas.  

Traballos escritos: que poderán ser aplicados a tódolos alumnos en xeral ou 

especificamente a aqueles alumnos que non poidan realizar E.F. por prescrición 

médica oficial ou xustificación familiar válida. Tamén hai que deixar reflectido que estes 

traballos poderán ser avaliados de maneira oral se así o cree conveniente o profesor 

debido a natureza dos contidos a avaliar. Como norma xeral, este apartado quedará 

reservado para aqueles alumnos ou alumnas que por algún motivo xustificado non 

poidan desenvolver a parte práctica da materia, e polo tanto este será o elemento 
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substitutivo das probas de execución, e como tal suporá un 60% da nota. Os demais 

apartados serán iguais que para o resto de alumnado, apartado actitudinal (40%). 

Os alumnos que, de forma temporal, non poidan realizar práctica físico-deportiva 

deberán entregar Certificado Médico e/ou Xustificante Familiar Válido, no que consten 

os problemas físicos e as actividades prohibidas ou prexudiciais. 

 Todos aqueles alumnos/as que puntual ou de maneira xeneralizada, non poidan 

participar na sesión práctica deberán tomar parte das seguintes actividades: 

 Colaborar co profesor no que se lles solicite. 

 Prestar atención a tódolos contidos conceptuais que se transmitan oralmente na 

sesión. 

 Presentación daqueles traballos que puntualmente lles encomende o docente. 

 Asistir a sesión de Educación Física co equipamento necesario para poder facer 

outros traballos, como apuntar por escrito (diario de clase) os datos e conceptos máis 

sobresaíntes, a modo de apuntes da materia, traballar sobre fichas específicas da UD 

ou realizar partes da sesión que sí poidan (voltas á calma). 

 A modo de resumo o proceso de avaliación continua realizarase tendo en conta as 

seguintes ponderacións: 

 

AVALIACIÓN ORDINARIA 

 Parte actitudinal Proba escrita Traballo escrito Probas prácticas 

Avaliación 

xeral 
40,00% 30,00% 30,00% 

Avaliación 

excepcional sen 

proba escrita 

40,00% -- 60,00% 

Avaliación 

excepcional do 

alumnado 

imposibilitado 

para a práctica 

40,00% 30,00% 
30,00% 

-- 
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No caso das avaliacións suspensas, se poderá recuperar na seguinte sempre e 

cando a nota da avaliación suspensa non sexa igual ou inferior a un 3, nin que a 

avaliación suspensa sexa a terceira. Neste caso, o alumno deberá ir á avaliación final. 

A nota final de Xuño, obterase facendo a media aritmética das tres avaliacións. 

No caso de ter que redondear a nota, será como sigue: 0,6 ou máis ponse a nota 

inmediata superior e menos de 0,6, mantense a nota. 

 

Procedementos de Avaliación Extraordinaria: 

 Aqueles alumnos e alumnas que non superen a materia no mes de Xuño, ou a 

teñan pendente de anteriores cursos, terán unha proba extraordinaria nas datas que 

oficialmente se determine. 

 Esta proba será de carácter escrito con preguntas teórico-prácticas para avaliar os 

contidos conceptuais e parte dos procedimentais, de xeito similar a avaliación que se fixo 

ó longo de todo o curso en cuestión, referente a tódolos contidos impartidos durante o 

curso académico. 

 O profesor explicará, como mínimo 1 mes antes, en que consistiran estas probas e 

cales son as unidades de maior “peso” para este exame, aos alumnos que teñan que 

acudir a convocatoria extraordinaria. 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 Proba escrita/Traballo-Práctica 

Avaliación 

xeral 
50%-50% 

 

Nivel: 3º ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A: José Ignacio Salgado López/Laura Agrelo Gómez (Prof. Substituta) 



  

DEPARTAMENTO_E.F. 

 CURSO 2021/2022 

29 

 

Relación entre obxectivos traballados, contidos, criterios de avaliación, estándares 

de aprendizaxe e competencias máis salientables 

O Decreto 86/2015, do 25 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia establece : 

 Educación Física. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

 b  

 m 

 g 

 B1.1. Control da intensida-
de do esforzo adaptado a 
cada fase da sesión de acti-
vidade física.  

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

 B1.1. Desenvolver activida-
des propias de cada fase da 
sesión de actividade física, 
en relación coas súas carac-
terísticas. 

 EFB1.1.1. Relaciona a estru-
tura dunha sesión de acti-
vidade física coa intensida-
de dos esforzos realizados. 

 CSC 

 CMCCT 

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

 CSC 

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

 CSC 

 m 

 n 

 a 

 b 

 c 

 d 

 l 

 g 

 B1.3. Respecto e aceptación 
das regras das actividades, 
os xogos e os deportes prac-
ticados. 

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

 B1.5. Aceptación do propio 
nivel de execución e o das 
demais persoas, e disposi-
ción positiva cara á súa me-
llora. 

 B1.2. Recoñecer as posibili-
dades das actividades físi-
co-deportivas e artístico-
expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando 
a eliminación de obstáculos 
á participación doutras per-
soas independentemente 
das súas características, co-
laborando con elas e acep-
tando as súas achegas. 

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

 CSC 

 EFB1.2.2. Colabora nas 
actividades grupais, respec-
tando as achegas das de-
mais persoas e as normas 
establecidas, e asumindo as 
súas responsabilidades pa-
ra a consecución dos obxec-
tivos. 

 CSC 

 EFB1.2.3. Respecta as de-
mais persoas dentro do la-
bor de equipo, con inde-
pendencia do nivel de des-
treza. 

 CSC 

 m 

 a 

 c 

 d 

 B1.6. Posibilidades do con-
torno próximo como lugar 
de práctica de actividades 
físico deportivas e recreati-
vas. 

 B1.3. Recoñecer as posibili-
dades que ofrecen as activi-
dades físico-deportivas co-
mo formas de lecer activo e 
de utilización responsable 

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

 CSC 
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 Educación Física. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 g 

 l 

 ñ 

 B1.7. Aceptación e respecto 
das normas para a conser-
vación do medio urbano e 
natural. 

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

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

do contorno.  EFB1.3.2. Respecta o con-
torno e valórap como un 
lugar común para a realiza-
ción de actividades físico-
deportivas. 

 CSC 

 EFB1.3.3. Analiza critica-
mente as actitudes e os esti-
los de vida relacionados co 
tratamento do corpo, as ac-
tividades de lecer, a activi-
dade física e o deporte no 
contexto social actual. 

 CSC 

 m 

 n 

 g 

 B1.10. Prevención de riscos 
nas actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas, baseada na aná-
lise previa das característi-
cas destas. 

 B1.11. Protocolo básico de 
actuación (PAS) nos pri-
meiros auxilios. 

 B1.12. Emprego responsa-
ble do material e do equi-
pamento deportivo. 

 B1.4. Controlar as dificulta-
des e os riscos durante a 
súa participación en activi-
dades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, anali-
zando as características 
destas e as interaccións mo-
toras que levan consigo, e 
adoptando medidas pre-
ventivas e de seguridade no 
seu desenvolvemento. 

 EFB1.4.1. Identifica as 
características das activida-
des físico-deportivas e ar-
tístico-expresivas propostas 
que poidan supor un ele-
mento de risco para si 
mesmo/a ou para as demais 
persoas. 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB1.4.2. Describe os pro-
tocolos para activar os ser-
vizos de emerxencia e de 
protección do contorno. 

 CSIEE 

 EFB1.4.3. Adopta as medi-
das preventivas e de segu-
ridade propias das activi-
dades desenvolvidas duran-
te o ciclo, tendo especial 
coidado con aquelas que se 
realizan nun contorno non 
estable. 

 CSIEE 

 h 

 i 

 g 

 e 

 b 

 m 

 ñ 

 o 

 B1.13. Tecnoloxías da in-
formación e da comunica-
ción para procurar, analizar 
e seleccionar información 
relacionada coa actividade 
física e a saúde. 

 B1.14. Elaboración e expo-
sición argumentada de do-
cumentos no soporte máis 
axeitado. 

 B1.5. Utilizar as tecnoloxías 
da información e da comu-
nicación no proceso de 
aprendizaxe, para procurar, 
analizar e seleccionar in-
formación salientable, ela-
borando documentos pro-
pios, e facendo exposicións 
e argumentacións destes. 

 EFB1.5.1. Utiliza as tecno-
loxías da información e da 
comunicación para elaborar 
documentos dixitais pro-
pios (texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), 
como resultado do proceso 
de procura, análise e selec-
ción de información salien-
table. 

 CD 

 CCL 

  

 EFB1.5.2. Expón e defende 
traballos elaborados sobre 
temas vixentes no contexto 
social, relacionados coa ac-
tividade física ou a corpora-
lidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

 CD 

 CCL 
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 Educación Física. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 n 

 m 

 b 

 g 

 l 

 d 

 ñ 

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

 B2.2. Creatividade e impro-
visación nas actividades ar-
tístico-expresivas de xeito 
individual e colectivo. 

 B2.3. Realización de bailes 
e danzas de carácter recrea-
tivo e popular. 

 B2.1. Interpretar e producir 
accións motoras con finali-
dades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de ex-
presión corporal e outros 
recursos. 

 EFB2.1.1. Utiliza técnicas 
corporais, de forma creati-
va, combinando espazo, 
tempo e intensidade. 

 CCEC 

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

 CCEC 

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

 CCEC 

 EFB2.1.4. Realiza improvi-
sacións como medio de co-
municación espontánea en 
parellas ou grupos. 

 CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

 m 

 f 

 b 

 g 

 B3.1. Condición física. Ca-
pacidades físicas e coordi-
nativas nas actividades físi-
co-deportivas e artístico-
expresivas, e a súa vincula-
ción cos sistemas do orga-
nismo. 

 B3.2. Efectos sobre a saúde 
da actividade física e a ali-
mentación. 

 B3.3. Capacidade de adap-
tación do organismo ante a 
actividade física e a práctica 
deportiva.  

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

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

 B3.6. Procedementos para a 
avaliación dos factores da 
condición física relaciona-

 B3.1. Recoñecer os factores 
que interveñen na acción 
motora e os mecanismos de 
control da intensidade da 
actividade física, aplicán-
doos á propia práctica, en 
relación coa saúde e a ali-
mentación. 

 EFB3.1.1. Analiza a impli-
cación das capacidades físi-
cas e as coordinativas nas 
actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas traballadas no 
ciclo. 

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Asocia os siste-
mas metabólicos de obten-
ción de enerxía cos tipos de 
actividade física, a alimen-
tación e a saúde. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 EFB3.1.4. Adapta a intensi-
dade do esforzo controlan-
do a frecuencia cardíaca co-
rrespondente ás marxes de 
mellora de diferentes facto-
res da condición física. 

 CMCCT 
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dos coa saúde. 

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

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

 CMCCT 

 EFB3.1.6. Identifica as 
características que deben 
ter as actividades físicas pa-
ra ser consideradas sauda-
bles, adoptando unha acti-
tude crítica fronte ás prácti-
cas que teñen efectos nega-
tivos para a saúde. 

 CMCCT 

 CSC 

 m 

 g 

 f 

 b 

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

 B3.9. Avaliación da condi-
ción física saudable e reali-
zación de actividades para a 
mellora desta, tendo en 
conta as súas características 
individuais. 

 B3.10. Ergonomía e hixiene 
postural na práctica de ac-
tividades físicas. 

 B3.11. Técnicas básicas de 
respiración e relaxación. 

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

 B3.2. Desenvolver as capa-
cidades físicas de acordo 
coas posibilidades persoais 
e dentro das marxes da sa-
úde, amosando unha acti-
tude de autoexixencia no 
seu esforzo. 

 EFB3.2.1. Participa activa-
mente na mellora das capa-
cidades físicas básicas des-
de un enfoque saudable, 
utilizando os métodos bási-
cos para o seu desenvolve-
mento. 

 CAA 

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

 CAA 

 EFB3.2.3. Aplica os funda-
mentos de hixiene postural 
na práctica das actividades 
físicas como medio de pre-
vención de lesións. 

 CAA 

 CSIEE 

  

 EFB3.2.4. Analiza a impor-
tancia da práctica habitual 
de actividade física para a 
mellora da propia condi-
ción física, relacionando o 
efecto desta práctica coa 
mellora da calidade de vida. 

 CAA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 a 

 b 

 g 

 m 

 B4.1. Execución e avalia-
ción de habilidades motri-
ces de xeito combinado vin-
culadas ás accións deporti-
vas, respectando os regu-
lamentos específicos. 

 B4.2. Práctica de activida-
des e xogos para a aprendi-
zaxe dos deportes indivi-

 B4.1. Resolver situacións 
motoras individuais apli-
cando os fundamentos téc-
nicos e habilidades especí-
ficas, das actividades físico-
deportivas propostas, en 
condicións reais ou adapta-
das. 

 EFB4.1.1. Aplica os aspec-
tos básicos das técnicas e 
habilidades específicas, das 
actividades propostas, res-
pectando as regras e nor-
mas establecidas. 

 CAA 

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 
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duais. 

 B4.3. Adquisición de técni-
cas de progresión e orienta-
ción no medio natural, a 
súa aplicación en diferentes 
ámbitos. 

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

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Mellora o seu 
nivel na execución e aplica-
ción das accións técnicas 
respecto ao seu nivel de 
partida, amosando actitu-
des de esforzo, autoexixen-
cia e superación. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.5. Explica e pon en 
práctica técnicas de progre-
sión en contornos non es-
tables e técnicas básicas de 
orientación, adaptándose ás 
variacións que se producen, 
e regulando o esforzo en 
función das súas posibili-
dades. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 d 

 g 

 m 

 B4.4. Execución de habili-
dades motrices técnico-
tácticas vinculadas aos de-
portes colectivos en distin-
tas situacións, respectando 
os regulamentos específi-
cos. 

 B4.5. Práctica de activida-
des e xogos para a aprendi-
zaxe dos deportes colecti-
vos. 

 B4.2. Resolver situacións 
motoras de oposición, cola-
boración ou colaboración-
oposición, utilizando as es-
tratexias máis axeitadas en 
función dos estímulos rele-
vantes. 

 EFB4.2.1. Adapta os fun-
damentos técnicos e tácti-
cos para obter vantaxe na 
práctica das actividades fí-
sico-deportivas de oposi-
ción ou de colaboración-
oposición propostas. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Describe e pon 
en práctica de xeito autó-
nomo aspectos de organiza-
ción de ataque e de defensa 
nas actividades físico-
deportivas de oposición ou 
de colaboración-oposición 
seleccionadas. 

 CAA 

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 
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Temporalización 

 A continuación presentamos a temporalización das unidades didácticas previstas 

para o seu desenvolvemento en terceiro de educación secundaria obrigatoria; tendo en 

conta, que esta temporalización é flexible e que a súa realización dependerá das 

características propias dos grupos, así como da situación sanitaria existente. 

Avaliación: prodedementos , instrumentos e criterios. 

 Ao ser a avaliación un proceso continuo, a información recollida será continua e por 

iso os instrumentos e procedementos de avaliación que se van empregar están 

seleccionados polo departamento por considerar que son os que mellor se axeitan as 

distintas capacidades e contidos que se queren avaliar. Nesta área, e debido á grande 

cantidade de contidos a avaliar, seleccionamos un alto número de instrumentos e 

procedementos respecto da cantidade media a empregar noutras áreas educativas 

(probas específicas, probas escritas, traballos, observación, rexistro anecdótico...). 

 Serán obxecto de avaliación na Educación Física os tres grandes ámbitos de 

actuación nesta asignatura, sempre vinculados aos estándares de aprendizaxe 

anteriormente citados. Isto suporá o deseño de distintas e diversas instrumentos de 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 Nº TÍTULO DA UNIDADE DIDÁCTICA 3º E.S.O. 

1º 1 Condición Física e Saúde : Capacidades físicas básicas e 

vinculadas coa saúde. O quecemento. 

2 Bádminton II. 

3 Atletismo: Saídas, relevos e valos. 

2º 4 Coordinación: Combas. 

5 Deportes alternativos. 

6 Primeiros auxilios: PAS, PLS E SVB. 

3º 7 Deportes de colaboración-oposición. 

8 Expresión Corporal. 

9 Actividades na natureza. 
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avaliación, segundo se trate de valora-las aprendizaxes vinculadas a estándares de 

caracter conceptual, procedimental e/ou actitudinal. 

 O profesor explicará minuciosamente ós alumnos, ao longo de cada unidade 

didáctica, os instrumentos e probas de avaliación correspondentes para cada unha delas. 

 PARTE ACTITUDINAL: Este apartado contará como o 30% da nota de cada 

unidade e/ou trimestre. Para poder ser avaliados da materia, teñen que ter esta 

parte aprobada. 

 Utilizarase o rexistro sistemático dos estándares vinculados a este apartado a 

 través da observación diaria da súa conduta durante as clases, que quedará 

 reflectido no caderno do profesor nunha “lista de cotexo” cuberta diariamente. 

 Coa intención de obxectivar ao maximo a avaliación neste apartado, o  alumno/a

 partirá en cada UD coa nota máxima neste apartado (3 puntos) e penalizará 

 sobre  esta puntuación segundo se indica a continuación: 

 Falta diaria de roupa deportiva obrigatoria (*): 0,25 puntos. 

 Falta de conduta moi grave (amonestación grave): 1 punto. 

 Falta de conduta grave (amonestación leve): 0,5 puntos. 

 Falta de conduta leve (chamada de atención na clase, chicle, móbil, retraso sin 

xustificar, falta sin xustificar...), actitude pasiva, actitude disruptiva, falta de 

colaboración cos compañeiros: 0,25 puntos. 

 O alumnado que de xeito habitual, non asista ás sesións así como que non 

realice práctica sin xustificar de xeito sistemático terá suspensa esta parte e 

polo tanto perderá o dereito a avaliación continua. 

 (*) Tódolos alumnos deberán traer de forma obrigatoria: A) Máscara, roupa deportiva e 

calzado limpo. B) Recomendable botella de auga.  

 PROBAS DE EXECUCIÓN PRÁCTICA: Como norma xeral terán un valor dun 50% 

da nota da unidade e/ou trimestre. Excepcionalmente, terán un valor para a nota 

final dun 70% no caso de non existir proba escrita nesa avaliación. 

Consistirá na execución motriz dunha ou varias habilidades motrices, deportivas  

e/ou expresivas para coñecer o nivel de destreza ou desenvolvemento do alumno 

con respecto á parte dos contidos procedimentais que se imparten en cada unidade 
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e trimestre, sobre todo tendo en conta o seu nivel de evolución acadado con 

respecto a si mesmo, desde o comezo da unidade didáctica correspondente. 

 PROBA ESCRITA: Como norma xeral contará un 20% da nota final de cada 

unidade e/ou trimestre. Excepcionalmente e dado o caracter eminentemente 

práctico das Uds, nalgunhas avaliacións (que así o considere o profesor/a) non se 

realizará proba escrita, pasando a sumarse o seu porcentaxe de valoración ao 

apartado das probas de execución práctica. 

Servirá para avaliar os contidos conceptuais traballados en cada unidade didáctica 

así como temas da propia práctica sobre os que razoar, aspectos regulamentarios, 

etc. Poderá ser tipo test ou preguntas curtas, ou tamén se poderá solicitar a 

realización dalgún traballo escrito/expositivo dentro deste apartado. Como norma 

xeral realizarase unha proba escrita por trimestre, englobando contidos das Uds 

traballadas.  

Traballos escritos: que poderán ser aplicados a tódolos alumnos en xeral ou 

especificamente a aqueles alumnos que non poidan realizar E.F. por prescrición 

médica oficial ou xustificación familiar válida. Tamén hai que deixar reflectido que 

estes traballos poderán ser avaliados de maneira oral se así o cree conveniente o 

profesor debido a natureza dos contidos a avaliar. Como norma xeral, este 

apartado quedará reservado para aqueles alumnos ou alumnas que por algún 

motivo xustificado non poidan desenvolver a parte práctica da materia, e polo tanto 

este será o elemento substitutivo das probas de execución, e como tal suporá un 

50% da nota. Os demais apartados serán iguais que para o resto de alumnado, 

apartado actitudinal (30%) e proba escrita (20%). No caso de que non houbera 

proba escrita os traballos, serán un 70% da nota. 

Os alumnos que, de forma temporal, non poidan realizar práctica físico-deportiva 

deberán entregar Certificado Médico e/ou Xustificante Familiar Válido, no que consten os 

problemas físicos e as actividades prohibidas ou prexudiciais. 

 Todos aqueles alumnos/as que puntual ou de maneira xeneralizada, non poidan 

participar na sesión práctica deberán tomar parte das seguintes actividades: 

 Colaborar co profesor no que se lles solicite. 

 Prestar atención a tódolos contidos conceptuais que se transmitan oralmente na 
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sesión. 

 Presentación daqueles traballos que puntualmente lles encomende o docente. 

 Asistir a sesión de Educación Física co equipamento necesario para poder facer 

outros traballos, como apuntar por escrito os datos e conceptos máis sobresaíntes 

(diario de EF), a modo de apuntes da materia ,traballar sobre fichas específicas da UD 

ou realizar auqelas partes da sesión que sí poida como por exemplo, as voltas á 

calma. 

 A modo de resumo o proceso de avaliación continua realizarase tendo en conta as 

seguintes ponderacións: 

 

AVALIACIÓN ORDINARIA 

 Traballo diario Proba escrita Traballo escrito Probas prácticas 

Avaliación 

xeral 
30,00% 20,00% 50,00% 

Avaliación 

excepcional sen 

proba escrita 

30,00% -- 70,00% 

Avaliación 

excepcional do 

alumnado 

imposibilitado 

para a práctica 

30,00% 20,00% 50,00% -- 

 

No caso das avaliacións suspensas, se poderá recuperar na seguinte sempre e 

cando a nota da avaliación suspensa non sexa igual ou inferior a un 3, nin que a 

avaliación suspensa sexa a terceira. Neste caso, o alumno deberá ir á avaliación final. 

A nota final de Xuño, obterase facendo a media aritmética das tres avaliacións. 



  

DEPARTAMENTO_E.F. 

 CURSO 2021/2022 

38 

 

No caso de ter que redondear a nota, será como sigue: 0,6 ou máis ponse a nota 

inmediata superior e menos de 0,6, mantense a nota. 

Procedementos de Avaliación Extraordinaria: 

 Aqueles alumnos e alumnas que non superen a materia no mes de Xuño, ou a 

teñan pendente de anteriores cursos, terán unha proba extraordinaria nas datas que 

oficialmente se determine. 

 Esta proba será de carácter escrito con preguntas teórico-prácticas para avaliar os 

contidos conceptuais e parte dos procedimentais, de xeito similar a avaliación que se fixo 

ó longo de todo o curso en cuestión, referente a tódolos contidos impartidos durante o 

curso académico. 

 O profesor explicará, como mínimo 1 mes antes, en que consistiran estas probas e 

cales son as unidades de maior “peso” para este exame, aos alumnos que teñan que 

acudir a convocatoria extraordinaria. 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 Proba escrita/Traballo-Práctica 

Avaliación 

xeral 
50%-50% 

 

Nivel: 4º ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A: José Ignacio Salgado López/Laura Agrelo Gómez (Prof. Substituta) 

Relación entre obxectivos traballados, contidos, criterios de avaliación, estándares 

de aprendizaxe e competencias máis salientadas 

O Decreto 86/2015, do 25 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia establece : 
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4º de ESO 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

 b 

 g 

 m 

 B1.1. Deseña e realiza as 
fases de activación e recupe-
ración, logo da análise da ac-
tividade física que se vaia re-
alizar. 

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

 B1.1. Deseñar e realizar as 
fases de activación e recupe-
ración na práctica de activi-
dade física considerando a 
intensidade dos esforzos. 

 EFB1.1.1. Analiza a activida-
de física principal da sesión 
para establecer as caracterís-
ticas que deben ter as fases 
de activación e de volta á 
calma. 

 CSC 

 EFB1.1.2. Selecciona os exer-
cicios ou as tarefas de activa-
ción e de volta á calma du-
nha sesión, atendendo á in-
tensidade ou á dificultade 
das tarefas da parte princi-
pal.  

 CSC 

 EFB1.1.3. Realiza exercicios 
ou actividades nas fases ini-
cial e final de algunha sesión, 
de xeito autónomo, acorde 
co seu nivel de competencia 
motriz. 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 m 

 B1.3. Planificación e organi-
zación de eventos e campio-
natos nos que se utilicen sis-
temas que potencien as acti-
tudes, os valores e o respecto 
das normas, asumindo dife-
rentes papeis e funcións. 

 B1.2. Colaborar na planifica-
ción e na organización de 
eventos, campionatos ou 
torneos deportivos, preven-
do os medios e as actuacións 
necesarias para a súa cele-
bración e relacionando as 
súas funcións coas do resto 
de implicados/as. 

 EFB1.2.1. Asume as funcións 
encomendadas na organiza-
ción de actividades grupais. 

 CSC 

 EFB1.2.2. Verifica que a súa 
colaboración na planifica-
ción e posta en práctica de 
actividades grupais fose co-
ordinada coas accións do 
resto das persoas implicadas. 

 CSC 

 EFB1.2.3. Presenta propos-
tas creativas de utilización de 
materiais e de planificación 
para utilizalos na súa prácti-
ca de maneira autónoma. 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 B1.4. Valoración das activi-
dades físicas, deportivas e 
tradicionais na sociedade ac-
tual, destacando os compor-
tamentos axeitados tanto 
desde o papel de participante 
como desde o de especta-

 B1.3. Analizar criticamente o 
fenómeno deportivo discri-
minando os aspectos cultu-
rais, educativos, integrado-
res e saudables dos que fo-
mentan a violencia, a discri-
minación ou a competitivi-

 EFB1.3.1. Valora as actua-
cións e as intervencións das 
persoas participantes nas ac-
tividades, recoñecendo os 
méritos e respectando os ni-
veis de competencia motriz, 
e outras diferenzas. 

 CSC 
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 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

 m 

 ñ 

dor/a. dade mal entendida.  EFB1.3.2. Valora as activida-
des físicas distinguindo as 
achegas que cada unha ten 
desde o punto de vista cultu-
ral, para a satisfacción e o 
enriquecemento persoal, e 
para a relación coas demais 
persoas. 

 CSC 

 CCEC 

 EFB1.3.3. Mantén unha 
actitude crítica cos compor-
tamentos antideportivos, 
tanto desde o papel de parti-
cipante como desde o de es-
pectador/a. 

 CSC 

 a 

 b 

 g 

 m 

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

 B1.6. Protocolos básicos de 
primeiros auxilios.  

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

 B1.8. Manexo e utilización 
do material e do equipamen-
to deportivo. 

 B1.4. Asumir a responsabili-
dade da propia seguridade 
na práctica de actividade fí-
sica, tendo en conta os facto-
res inherentes á actividade e 
prevendo as consecuencias 
que poidan ter as actuacións 
pouco coidadosas sobre a se-
guridade das persoas parti-
cipantes. 

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

 CSIEE 

 EFB1.4.2. Identifica as le-
sións máis frecuentes deri-
vadas da práctica de activi-
dade física. 

 CSIEE 

 EFB1.4.3. Describe os proto-
colos que deben seguirse an-
te as lesións, os accidentes 
ou as situacións de emerxen-
cia máis frecuentes produci-
das durante a práctica de ac-
tividades físico-deportivas. 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 m 

 B1.9. Aceptación das normas 
sociais e democráticas que 
rexen nun traballo en equi-
po. 

 B1.10. Técnicas de traballo 
en equipo. 

 B1.11. Técnicas de traballo 
colaborativo. 

 B1.12. Xogo limpo como 
actitude social responsable. 

 B1.5. Demostrar actitudes 
persoais inherentes ao traba-
llo en equipo, superando as 
inseguridades e apoiando as 
demais persoas ante a reso-
lución de situacións desco-
ñecidas. 

 EFB1.5.1. Fundamenta os 
seus puntos de vista ou as 
súas achegas nos traballos de 
grupo, e admite a posibilida-
de de cambio fronte a outros 
argumentos válidos. 

 CSC 

 EFB1.5.2. Valora e reforza as 
achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compa-
ñeiras nos traballos en gru-
po. 

 CSC 

 b 

 e 

 g 

 h 

 i 

 B1.13. Tecnoloxías da infor-
mación e da comunicación 
no proceso de aprendizaxe, 
para procurar, seleccionar e 
valorar informacións rela-
cionadas coas actividades fí-

 B1.6. Utilizar eficazmente as 
tecnoloxías da información e 
da comunicación no proceso 
de aprendizaxe, para procu-
rar, seleccionar e valorar in-
formacións relacionadas cos 

 EFB1.6.1. Procura, procesa e 
analiza criticamente infor-
macións actuais sobre temá-
ticas vinculadas á actividade 
física e a corporalidade, utili-
zando recursos tecnolóxicos.  

 CD 

 CCL 
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 m 

 ñ 

 o 

sico-deportivas e as relacio-
nas coa saúde. 

contidos do curso, comuni-
cando os resultados e as con-
clusións no soporte máis 
adecuado. 

 EFB1.6.2. Utiliza as tecnolo-
xías da información e da co-
municación para afondar so-
bre contidos do curso, reali-
zando valoracións críticas e 
argumentando as súas con-
clusións.  

 CD 

 CCL 

 EFB1.6.3. Comunica e com-
parte información e ideas 
nos soportes e nos contornos 
apropiados. 

 CD 

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 b 

 d 

 g 

 l 

 m 

 n 

 ñ 

 B2.1. Creación de composi-
cións artístico-expresivas in-
dividuais ou colectivas, con 
ou sen apoio dunha estrutu-
ra musical, incluíndo os ele-
mentos para a súa sistemati-
zación: espazo, tempo e in-
tensidade. 

 B2.1. Compor e presentar 
montaxes individuais ou co-
lectivas, seleccionando e 
axustando os elementos da 
motricidade expresiva. 

 EFB2.1.1. Elabora composi-
cións de carácter artístico-
expresivo, seleccionando os 
elementos de execución e as 
técnicas máis apropiadas pa-
ra o obxectivo previsto, inci-
dindo especialmente na crea-
tividade e na desinhibición. 

 CCEC 

 EFB2.1.2. Axusta as súas 
accións á intencionalidade 
das montaxes artístico-
expresivas, combinando os 
compoñentes espaciais, tem-
porais e, de ser o caso, de in-
teracción coas demais perso-
as. 

 CCEC 

 EFB2.1.3. Colabora no dese-
ño e na realización das mon-
taxes artístico-expresivas, 
achegando e aceptando pro-
postas. 

 CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

 b 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B3.1. Efectos negativos que 
determinados hábitos de vi-
da e consumo teñen sobre a 
condición física e a saúde. 

 B3.2. Actividade física e 
saúde. 

 B3.3. Realización de exerci-
cios para a consecución du-
nha óptima hixiene postural. 

 B3.4. Alimentación: repercu-
sión na saúde e na actividade 
física. 

 B3.1. Argumentar a relación 
entre os hábitos de vida e os 
seus efectos sobre a condi-
ción física, aplicando os co-
ñecementos sobre actividade 
física e saúde. 

 EFB3.1.1. Demostra coñece-
mentos sobre as característi-
cas que deben cumprir as ac-
tividades físicas cun enfoque 
saudable e os beneficios que 
proporcionan á saúde indi-
vidual e colectiva. 

 CMCCT 

 EFB3.1.2. Relaciona exerci-
cios de tonificación e flexibi-
lización coa compensación 
dos efectos provocados polas 
actitudes posturais inade-
cuadas máis frecuentes.  

 CMCCT 
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 EFB3.1.3. Relaciona hábitos 
como o sedentarismo ou o 
consumo de tabaco e de be-
bidas alcohólicas cos seus 
efectos na condición física e 
a saúde.  

 CMCCT 

 EFB3.1.4. Valora as necesi-
dades de alimentos e de hi-
dratación para a realización 
de diferentes tipos de activi-
dade física. 

 CMCCT 

 b 

 g 

 m 

 B3.5. Valoración e toma de 
conciencia da propia condi-
ción física e da predisposi-
ción a mellorala. 

 B3.6. Elaboración e posta en 
práctica dun plano de traba-
llo que integre as capacida-
des físicas relacionadas coa 
saúde.  

 B3.7. Valoración e aplicación 
de técnicas e métodos de re-
laxación e respiración de xei-
to autónomo, co fin de me-
llorar as condicións de saúde 
e calidade de vida. 

 B3.8. Métodos de avaliación 
da condición física en rela-
ción coa saúde. 

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

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 EFB3.2.3. Aplica os proce-
dementos para integrar nos 
programas de actividade físi-
ca a mellora das capacidades 
físicas básicas, cunha orien-
tación saudable e nun nivel 
adecuado ás súas posibilida-
des. 

 CMCCT 

 EFB3.2.4. Valora a súa apti-
tude física nas súas dimen-
sións anatómica, fisiolóxica e 
motriz, relacionándoas coa 
saúde. 

 CMCCT 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 a 

 b 

 g 

 m 

 B4.1. Traballo dos funda-
mentos técnicos das activi-
dades físico-deportivas pro-
postas, tendo en considera-
ción diversos condicionantes 
xerados polos compañeiros e 
as compañeiras, as  persoas 
adversarias, os regulamentos 

 B4.1. Resolver situacións 
motrices aplicando funda-
mentos técnicos nas activi-
dades físico-deportivas pro-
postas, con eficacia e preci-
sión. 

 EFB4.1.1. Axusta a realiza-
ción das habilidades especí-
ficas aos requisitos técnicos 
nas situacións motrices indi-
viduais, preservando a súa 
seguridade e tendo en conta 
as súas propias característi-
cas.  

 CAA 

 CSIEE 
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e o contorno da práctica.  EFB4.1.2. Axusta a realiza-
ción das habilidades especí-
ficas aos condicionantes xe-
rados polos compañeiros e as 
compañeiras, e as persoas 
adversarias, nas situacións 
colectivas. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.3. Adapta as técnicas 
de progresión ou despraza-
mento aos cambios do me-
dio, priorizando a súa segu-
ridade persoal e colectiva. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 m 

 B4.2. Traballo das situacións 
motrices de oposición, cola-
boración ou colaboración-
oposición propostas, tendo 
en consideración diversos 
condicionantes xerados po-
los compañeiros e as compa-
ñeiras, as persoas adversa-
rias, os regulamentos e o 
contorno da práctica. 

 B4.3. Coñecemento e prácti-
ca de xogos e de deportes 
tradicionais de Galicia e da 
propia zona, así como do seu 
regulamento. Procura de in-
formación sobre variacións 
locais. 

 B4.2. Resolver situacións 
motrices de oposición, cola-
boración ou colaboración-
oposición nas actividades fí-
sico deportivas propostas, 
tomando a decisión máis efi-
caz en función dos obxecti-
vos. 

 EFB4.2.1. Aplica de xeito 
oportuno e eficaz as estrate-
xias específicas das activida-
des de oposición, contrarres-
tando ou anticipándose ás 
accións da persoa adversaria. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Aplica de xeito 
oportuno e eficaz as estrate-
xias específicas das activida-
des de cooperación, axus-
tando as accións motrices 
aos factores presentes e ás 
intervencións do resto de 
participantes. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.3. Aplica de xeito 
oportuno e eficaz as estrate-
xias específicas das activida-
des de colaboración-
oposición, intercambiando 
os papeis con continuidade e 
perseguindo o obxectivo co-
lectivo de obter situacións 
vantaxosas sobre o equipo 
contrario. 

 CAA 

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.5. Xustifica as deci-
sións tomadas na práctica 
das actividades e recoñece os 
procesos que están implica-
dos nelas. 

 CAA 

 CSIEE 
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 EFB4.2.6. Argumenta estra-
texias ou posibles solucións 
para resolver problemas mo-
tores, valorando as caracte-
rísticas de cada participante 
e os factores presentes no 
contorno. 

 CAA 

 CSIEE 

 f 

 g 

 m 

 B4.4. Relación entre a activi-
dade física, a saúde e o me-
dio natural. 

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

 B4.6. Realización de activi-
dades deportivas e/ou recre-
ativas, preferentemente de-
senvolvidas no medio natu-
ral. 

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

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

 CSC 

 CMCCT 

 EFB4.3.2. Relaciona as acti-
vidades físicas na natureza 
coa saúde e a calidade de vi-
da. 

 CSC 

 CMCCT 

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

 CSC 

 CMCCT 

 

Temporalización 

  

A continuación presentamos a temporalización das unidades didácticas previstas 

para o seu desenvolvemento en cuarto de educación secundaria obrigatoria; tendo en 

conta, que esta temporalización é flexible e que a súa realización dependerá das 

características propias dos grupos así como da situación sanitaria existente 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 Nº TÍTULO DA UNIDADE DIDÁCTICA 4º E.S.O. 

1º 1 Condición física e saúde: Capacidades físicas vinculadas ao 

rendemento e a saúde. 

2 Deportes de pala e raqueta. 

3 Atletismo. 

2º 4 Traballamos con Combas e malabares. 

5 Deportes alternativos. 
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Avaliación: prodedementos , instrumentos e criterios. 

 Ao ser a avaliación un proceso continuo, a información recollida será continua e por 

iso os instrumentos e procedementos de avaliación que se van empregar están 

seleccionados polo departamento por considerar que son os que mellor se axeitan as 

distintas capacidades e contidos que se queren avaliar. Nesta área, e debido á grande 

cantidade de contidos a avaliar, seleccionamos un alto número de instrumentos e 

procedementos respecto da cantidade media a empregar noutras áreas educativas 

(probas específicas, probas escritas, traballos, observación, rexistro anecdótico...). 

 Serán obxecto de avaliación na Educación Física os tres grandes ámbitos de 

actuación nesta asignatura, sempre vinculados aos estándares de aprendizaxe 

anteriormente citados. Isto suporá o deseño de distintas e diversas instrumentos de 

avaliación, segundo se trate de valora-las aprendizaxes vinculadas a estándares de 

caracter conceptual, procedimental e/ou actitudinal. 

 O profesor explicará minuciosamente ós alumnos, ao longo de cada unidade 

didáctica, os instrumentos e probas de avaliación correspondentes para cada unha delas. 

 PARTE ACTITUDINAL: Este apartado contará como o 30% da nota de cada 

unidade e/ou trimestre. Para poder ser avaliados da materia, teñen que ter esta 

parte aprobada. 

 Utilizarase o rexistro sistemático dos estándares vinculados a este apartado a 

 través da observación diaria da súa conduta durante as clases, que quedará 

 reflectido no caderno do profesor nunha “lista de cotexo” cuberta diariamente. 

 Coa intención de obxectivar ao maximo a avaliación neste apartado, o  alumno/a

 partirá en cada UD coa nota máxima neste apartado (3 puntos) e penalizará 

 sobre  esta puntuación segundo se indica a continuación: 

6 Primeiros auxilios. 

3º 7 O alumno como instrutor. 

8 Expresión corporal. 

9 Actividades no Medio Natural. 
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 Falta diaria de roupa deportiva obrigatoria (*): 0,25 puntos. 

 Falta de conduta moi grave (amonestación grave): 1 punto. 

 Falta de conduta grave (amonestación leve): 0,5 puntos. 

 Falta de conduta leve (chamada de atención na clase, chicle, móbil, retraso sin 

xustificar, falta sin xustificar...), actitude pasiva, actitude disruptiva, falta de 

colaboración cos compañeiros: 0,25 puntos. 

 O alumnado que de xeito habitual, non asista ás sesións así como que non 

realice práctica sin xustificar de xeito sistemático terá suspensa esta parte e 

polo tanto perderá o dereito a avaliación continua. 

 (*) Tódolos alumnos deberán traer de forma obrigatoria: A) Máscara, roupa deportiva e 

calzado limpo. B) Recomendable botella de auga.  

 PROBAS DE EXECUCIÓN PRÁCTICA: Como norma xeral terán un valor dun 50% 

da nota da unidade e/ou trimestre. Excepcionalmente, terán un valor para a nota 

final dun 70% no caso de non existir proba escrita nesa avaliación. 

Consistirá na execución motriz dunha ou varias habilidades motrices, deportivas  

e/ou expresivas para coñecer o nivel de destreza ou desenvolvemento do alumno 

con respecto á parte dos contidos procedimentais que se imparten en cada unidade 

e trimestre, sobre todo tendo en conta o seu nivel de evolución acadado con 

respecto a si mesmo, desde o comezo da unidade didáctica correspondente. 

 PROBA ESCRITA: Como norma xeral contará un 20% da nota final de cada 

unidade e/ou trimestre. Excepcionalmente e dado o caracter eminentemente 

práctico das Uds, nalgunhas avaliacións (que así o considere o profesor/a) non se 

realizará proba escrita, pasando a sumarse o seu porcentaxe de valoración ao 

apartado das probas de execución práctica. 

Servirá para avaliar os contidos conceptuais traballados en cada unidade didáctica 

así como temas da propia práctica sobre os que razoar, aspectos regulamentarios, 

etc. Poderá ser tipo test ou preguntas curtas, ou tamén se poderá solicitar a 

realización dalgún traballo escrito/expositivo dentro deste apartado. Como norma 

xeral realizarase unha proba escrita por trimestre, englobando contidos das Uds 

traballadas.  
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Traballos escritos: que poderán ser aplicados a tódolos alumnos en xeral ou 

especificamente a aqueles alumnos que non poidan realizar E.F. por prescrición 

médica oficial ou xustificación familiar válida. Tamén hai que deixar reflectido que 

estes traballos poderán ser avaliados de maneira oral se así o cree conveniente o 

profesor debido a natureza dos contidos a avaliar. Como norma xeral, este 

apartado quedará reservado para aqueles alumnos ou alumnas que por algún 

motivo xustificado non poidan desenvolver a parte práctica da materia, e polo tanto 

este será o elemento substitutivo das probas de execución, e como tal suporá un 

50% da nota. Os demais apartados serán iguais que para o resto de alumnado, 

apartado actitudinal (30%) e proba escrita (20%). No caso de que non houbera 

proba escrita os traballos, serán un 70% da nota. 

Os alumnos que, de forma temporal, non poidan realizar práctica físico-deportiva 

deberán entregar Certificado Médico e/ou Xustificante Familiar Válido, no que consten os 

problemas físicos e as actividades prohibidas ou prexudiciais. 

 Todos aqueles alumnos/as que puntual ou de maneira xeneralizada, non poidan 

participar na sesión práctica deberán tomar parte das seguintes actividades: 

 Colaborar co profesor no que se lles solicite. 

 Prestar atención a tódolos contidos conceptuais que se transmitan oralmente na 

sesión. 

 Presentación daqueles traballos que puntualmente lles encomende o docente. 

 Asistir a sesión de Educación Física co equipamento necesario para poder facer 

outros traballos, como apuntar por escrito os datos e conceptos máis sobresaíntes 

(diario de EF), a modo de apuntes da materia ,traballar sobre fichas específicas da UD 

ou realizar auqelas partes da sesión que sí poida como por exemplo, as voltas á 

calma. 

 A modo de resumo o proceso de avaliación continua realizarase tendo en conta as 

seguintes ponderacións: 
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AVALIACIÓN ORDINARIA 

 Traballo diario Proba escrita Traballo escrito Probas prácticas 

Avaliación 

xeral 
30,00% 20,00% 50,00% 

Avaliación 

excepcional sen 

proba escrita 

30,00% -- 70,00% 

Avaliación 

excepcional do 

alumnado 

imposibilitado 

para a práctica 

30,00% 20,00% 50,00% -- 

 

No caso das avaliacións suspensas, se poderá recuperar na seguinte sempre e 

cando a nota da avaliación suspensa non sexa igual ou inferior a un 3, nin que a 

avaliación suspensa sexa a terceira. Neste caso, o alumno deberá ir á avaliación final. 

A nota final de Xuño, obterase facendo a media aritmética das tres avaliacións. 

No caso de ter que redondear a nota, será como sigue: 0,6 ou máis ponse a nota 

inmediata superior e menos de 0,6, mantense a nota. 

 

Procedementos de Avaliación Extraordinaria: 

 Aqueles alumnos e alumnas que non superen a materia no mes de Xuño, ou a 

teñan pendente de anteriores cursos, terán unha proba extraordinaria nas datas que 

oficialmente se determine. 

 Esta proba será de carácter escrito con preguntas teórico-prácticas para avaliar os 

contidos conceptuais e parte dos procedimentais, de xeito similar a avaliación que se fixo 
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ó longo de todo o curso en cuestión, referente a tódolos contidos impartidos durante o 

curso académico. 

 O profesor explicará, como mínimo 1 mes antes, en que consistiran estas probas e 

cales son as unidades de maior “peso” para este exame, aos alumnos que teñan que 

acudir a convocatoria extraordinaria. 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 Proba escrita/Traballo-Práctica 

Avaliación 

xeral 
50%-50% 

 

BACHARELATO 

Nivel: 1º Bacharelato  

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A: José Ignacio Salgado López/Laura Agrelo Gómez (Prof. Substituta) 

Obxectivos do bacharelato 

 O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece a ordenación e o 

currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia sinala que o bacharelato 

contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade 

b)  Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 
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resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c)   Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d)  Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 

o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e)   Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá. 

f)   Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g)  Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación 

h)   Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i)   Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida 

l)     Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 

referencia ao territorio galego.  

m)    Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 n)    Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

o)    Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 p)  Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír 

á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  

 

Bloques de contidos da educación física e estándares de aprendizaxe para 1º de 

bacharelato 

 Distribuídos en catro grandes bloques:  

– Bloque 1. Contidos comúns.  

– Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas.  

– Bloque 3. Actividade física e saúde. 

– Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas. 

 Esta distribución non determina métodos concretos; unicamente responde a unha 

forma de organizar os contidos dun xeito enlazado atendendo á configuración cíclica do 

ensino da materia, construíndo uns coñecementos sobre os outros, como unha estrutura 

de relacións observables, de maneira que se facilite a súa comprensión e aplicación en 

contextos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco implica unha 

organización pechada, xa que permite organizar os contidos de diferentes formas, 

adoptando a metodoloxía máis adecuada ás características tanto do grupo de alumnos e 

alumnas como dos propios contidos. 

 Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao 

longo do curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata 

aspectos como a construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas 

actividades físicas independentemente do propio nivel de execución, a resolución de 

conflitos mediante o diálogo e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que 

presentan as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 

responsable do contorno, o control de riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e 

de hábitos de esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e dos 

espazos, e a integración das tecnoloxías da información e da comunicación.  
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 O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a 

execución de accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros 

recursos artísticos. 

 O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden 

abordar desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións de diversos 

organismos de ámbito internacional, estatal e autonómico. 

 No bloque dos xogos e as actividades deportivas tamén están incluídos todos os 

tipos de actividades físico-deportivas desenvolvidas no medio natural. 

 Os contidos asociados aos criterios de avaliación de cada bloque en cada curso 

serán concretados nas programacións didácticas, de xeito que cada centro docente poida 

determinalos en función das instalacións e dos recursos materiais dos que dispón, 

ademais das características do contorno onde se localiza. Estes contidos serán diferentes 

nos primeiros cursos, para que o alumnado poida iniciarse nunha grande variedade de 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas. Nos últimos cursos estes contidos 

poderán ser perfeccionados sobre a base das aprendizaxes anteriores. 

 Como consecuencia de todo o anterior, establécese unha serie de orientacións 

metodolóxicas para a materia que favorecerán un enfoque competencial, así como a 

consecución, a consolidación e a integración dos estándares por parte do alumnado: 

– Educación Física nestas etapas terá un carácter eminentemente práctico e vi-

vencial. 

– A asimilación das aprendizaxes e a adaptación ao traballo do alumnado en 

Educación Física aconsella a distribución das dúas sesións semanais en dife-

rentes días.  

– A selección dos contidos e das metodoloxías activas e contextualizadas debe 

asegurar o desenvolvemento das competencias clave ao longo destas etapas. 

– O uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución 

conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado. 

– O profesorado deseñará diferentes tipos de tarefas e secuencias adaptadas 

aos niveis, ás formas e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alum-

nas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os procesos 
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de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de 

materiais e recursos o máis ampla posible, considerando especialmente a in-

tegración das tecnoloxías da información e da comunicación desenvolvidas 

nos últimos tempos en diferentes ámbitos da Educación Física. 

– Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base na descuberta guiada, a 

resolución de problemas, o traballo por retos e proxectos, e a cooperación, 

tendo presente o desenvolvemento da creatividade do alumnado. 

– Deberá procurarse a implicación das familias como un factor clave para facer 

dos alumnos e das alumnas auténticos suxeitos activos dunha xestión cada 

vez máis autónoma e comprometida da súa saúde, mediante a adquisición de 

hábitos de vida saudables. 

 

Relación entre obxectivos traballados, contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e competencias máis salientadas 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

 b 

 c 

 i 

 m 

 ñ 

 p 

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

 B1.2. Saídas profesionais. 

 B1.1. Valorar a actividade 
física desde a perspectiva 
da saúde, a satisfacción, a 
autosuperación e as posibi-
lidades de interacción so-
cial e de perspectiva profe-
sional, adoptando actitudes 
de interese, respecto, esfor-
zo e cooperación na prácti-
ca da actividade física 

 EFB1.1.1. Deseña, organiza 
e participa en actividades 
físicas, como recurso de le-
cer activo, valorando os as-
pectos sociais e culturais 
que levan asociadas e as sú-
as posibilidades profesio-
nais futuras, e identificando 
os aspectos organizativos e 
os materiais necesarios. 

 CSC 

 EFB1.1.2. Adopta unha 
actitude crítica ante as 
prácticas de actividade físi-
ca que teñen efectos negati-
vos para a saúde individual 
ou colectiva, e ante os fe-
nómenos socioculturais re-
lacionados coa corporalida-
de e os derivados das mani-
festacións deportivas. 

 CSC 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 a 

 b 

 c 

 h 

 m 

 n 

 ñ 

 o 

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

 B1.2. Controlar os riscos 
que pode xerar a utilización 
dos equipamentos, o con-
torno e as propias actua-
cións na realización das ac-
tividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, ac-
tuando de forma responsa-
ble no seu desenvolvemen-
to, tanto individualmente 
como en grupo. 

 EFB1.2.1. Prevé os riscos 
asociados ás actividades e 
os derivados da propia ac-
tuación e da do grupo. 

 CSIEE 

 EFB1.2.2. Usa os materiais 
e os equipamentos aten-
dendo ás súas especifica-
cións técnicas. 

 CSIEE 

 EFB1.2.3. Ten en conta o 
nivel de cansazo como un 
elemento de risco na reali-
zación de actividades que 
requiren atención ou esfor-
zo. 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 h 

 m 

 ñ 

 o 

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

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

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

 B1.7. Xogo limpo como 
actitude social responsable. 

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

 EFB1.3.1. Respecta as re-
gras sociais e o contorno en 
que se realizan as activida-
des físico-deportivas. 

 CSC 

 EFB1.3.2. Facilita a integra-
ción doutras persoas nas 
actividades de grupo, ani-
mando á súa participación e 
respectando as diferenzas. 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

 l 

 m 

 ñ 

 B1.8. Emprego das tecnolo-
xías axeitadas para a obten-
ción e o tratamento de da-
tos, para a procura, a selec-
ción e a crítica de informa-
ción sobre a materia, e para 
a comunicación de proxec-
tos, resultados e conclu-
sións de traballos. 

 B1.4. Utilizar as tecnoloxías 
da información e da comu-
nicación para mellorar o 
seu proceso de aprendizaxe, 
aplicando criterios de fiabi-
lidade e eficacia na utiliza-
ción de fontes de informa-
ción e participando en ám-
bitos colaborativos con in-
tereses comúns. 

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

 CD 

 CCL 

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

 CD  

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 b 

 d 

 m 

 n 

 B2.1. Composicións indivi-
duais e colectivas nas acti-
vidades físicas artístico-
expresivas. 

 B2.1. Crear e representar 
composicións corporais in-
dividuais ou colectivas con 
orixinalidade e expresivi-
dade, aplicando as técnicas 

 EFB2.1.1. Colabora no pro-
ceso de creación e desen-
volvemento das composi-
cións ou montaxes artísti-
cas expresivas. 

 CCEC 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 ñ 

 p 

máis apropiadas á inten-
cionalidade da composi-
ción. 

 EFB2.1.2. Representa com-
posicións ou montaxes de 
expresión corporal indivi-
duais ou colectivas, axus-
tándose a unha intenciona-
lidade de carácter estética 
ou expresiva. 

 CCEC 

 EFB2.1.3. Adapta as súas 
accións motoras ao sentido 
do proxecto artístico expre-
sivo. 

 CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

 b 

 d 

 l 

 m 

 ñ 

 B3.1. Beneficios da práctica 
regular de actividade física 
e valoración da súa inci-
dencia sobre a saúde. 

 B3.2. Hixiene postural na 
actividade física e en distin-
tos campos profesionais. 

 B3.3. Alimentación e acti-
vidade física. 

 B3.4. Metodoloxías especí-
ficas de recuperación tras o 
exercicio físico. 

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

 EFB3.1.1. Integra os coñe-
cementos sobre nutrición e 
balance enerxético nos pro-
gramas de actividade física 
para a mellora da condición 
física e saúde.  

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 EFB3.1.3. Utiliza de forma 
autónoma as técnicas de 
activación e de recupera-
ción na actividade física. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 b 

 d 

 i 

 l 

 m 

 ñ 

 B3.5. Aceptación da res-
ponsabilidade no mante-
mento e na mellora da con-
dición física. 

 B3.6. Criterios fundamen-
tais e métodos básicos para 
a planificación e o desen-
volvemento da actividade 

 B3.2. Planificar, elaborar e 
pór en práctica un progra-
ma persoal de actividade 
física que incida na mellora 
e no mantemento da saúde, 
aplicando os sistemas de 
desenvolvemento das capa-
cidades físicas implicadas, 
tendo en conta as súas ca-

 EFB3.2.1. Aplica os concep-
tos aprendidos sobre as ca-
racterísticas que deben 
cumprir as actividades físi-
cas cun enfoque saudable á 
elaboración de deseños de 
prácticas en función das 
súas características e dos 
seus intereses persoais. 

 CMCCT 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

física para a saúde. 

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

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

 B3.9. Plan persoal de acon-
dicionamento físico orien-
tado á saúde.  

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

racterísticas e nivel inicial, 
e avaliando as melloras ob-
tidas. 

 EFB3.2.2. Avalía as súas 
capacidades físicas e coor-
dinativas considerando as 
súas necesidades e motiva-
cións, e como requisito pre-
vio para a planificación da 
súa mellora. 

 CMCCT 

 EFB3.2.3. Concreta as me-
lloras que pretende alcan-
zar co seu programa de ac-
tividade. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 EFB3.2.5. Comproba o 
nivel de logro dos obxecti-
vos do seu programa de ac-
tividade física, reorientan-
do as actividades nos aspec-
tos que non chegan ao es-
perado. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 b 

 d 

 m 

 ñ 

 p 

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

 B4.2. Perfeccionamento 
técnico e aplicación de 
normas tácticas fundamen-
tais para a realización de 
xogos, actividades deporti-
vas individuais e de adver-
sario/a, e deporte alternati-
vo practicadas nas etapas 
anteriores. 

 B4.3. Planificación e reali-
zación de actividades físicas 
en contornos non estables. 

 B4.1. Resolver situacións 
motoras en diferentes con-
textos de práctica aplicando 
habilidades motoras especí-
ficas individuais ou de ad-
versario/a con fluidez, pre-
cisión e control, perfeccio-
nando a adaptación e a exe-
cución dos elementos técni-
cos desenvolvidos no curso 
anterior. 

 EFB4.1.1. Perfecciona as 
habilidades específicas das 
actividades individuais que 
respondan aos seus intere-
ses. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.2. Adapta a realiza-
ción das habilidades especí-
ficas aos condicionantes xe-
rados polos compañeiros e 
as compañeiras, e polas 
persoas adversarias, nas si-
tuacións colectivas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB4.1.3. Resolve con efi-
cacia situacións motoras 
nun contexto competitivo. 

 CAA 

 CSIEE 



  

DEPARTAMENTO_E.F. 

 CURSO 2021/2022 

57 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 EFB4.1.4. Pon en práctica 
técnicas específicas das ac-
tividades en ámbitos non 
estables, analizando os as-
pectos organizativos nece-
sarios. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 m 

 p 

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

 B4.2. Solucionar de xeito 
creativo situacións de opo-
sición, colaboración ou co-
laboración-oposición en 
contextos deportivos ou re-
creativos, adaptando as es-
tratexias ás condicións 
cambiantes que se produ-
cen na práctica. 

 EFB4.2.1. Desenvolve ac-
cións que conduzan a situa-
cións de vantaxe con res-
pecto á persoa adversaria, 
nas actividades de oposi-
ción. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Colabora con 
participantes nas activida-
des físico-deportivas nas 
que se produce colabora-
ción ou colaboración-
oposición, e explica a ache-
ga de cadaquén. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

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

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB4.2.4. Valora a oportu-
nidade e o risco das súas 
accións nas actividades físi-
co-deportivas desenvolvi-
das. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.5. Formula estrate-
xias ante as situacións de 
oposición ou de colabora-
ción-oposición, adaptándo-
as ás características das 
persoas participantes. 

 CAA 

 CSIEE 

 

Temporalización 

A continuación presentamos a temporalización das unidades didácticas previstas 

para o seu desenvolvemento en primeiro de bacharelato; tendo en conta, que esta 

temporalización é flexible e que a súa realización dependerá das características propias 

dos grupos así como da situación sanitaria existente. 
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 Nº TÍTULO DA UNIDADE DIDÁCTICA 1º de Bacharelato 

1º 1 Condición física e saúde: Capacidades físicas vinculadas a saúde 

e ao rendemento. 

2 Deportes de pala e raqueta. 

3 Atletismo. 

2º 4 Coreografía con combas e malabares. 

5 Deportes alternativos como  proposta para a ocupación do 

tempo de lecer. 

6 Primeiros auxilios: Fundamentos anatómicos e prevención de 

lesións. 

3º 7 O alumno coma instrutor: Traballo da condición física. 

8 Expresión corporal. 

9 Actividades no medio natural. 

 

Avaliación: prodedementos , instrumentos e criterios. 

 Ao ser a avaliación un proceso continuo, a información recollida será continua e por 

iso os instrumentos e procedementos de avaliación que se van empregar están 

seleccionados polo departamento por considerar que son os que mellor se axeitan as 

distintas capacidades e contidos que se queren avaliar. Nesta área, e debido á grande 

cantidade de contidos a avaliar, seleccionamos un alto número de instrumentos e 

procedementos respecto da cantidade media a empregar noutras áreas educativas. 

 Serán obxecto de avaliación na Educación Física os tres grandes ámbitos de 

actuación nesta asignatura, sempre vinculados aos estándares de aprendizaxe 

anteriormente citados. Isto suporá o deseño de distintas e diversas instrumentos de 

avaliación, segundo se trate de valora-las aprendizaxes vinculadas a estándares de 

caracter conceptual, procedimental e/ou actitudinal. 

 O profesor explicará minuciosamente ós alumnos, ao longo de cada unidade 

didáctica, os instrumentos e probas de avaliación correspondentes para cada unha delas. 
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 PARTE ACTITUDINAL: Este apartado contará como o 30% de cada unidade e/ou 

do trimestre. Para poder ser avaliados da materia, teñen que ter esta parte 

aprobada. 

 Utilizarase o rexistro sistemático dos estándares vinculados a este apartado a 

 través da observación diaria da súa conduta durante as clases, que quedará 

 reflectido no caderno do profesor nunha “lista de cotexo” cuberta diariamente. 

 Coa intención de obxectivar ao maximo a avaliación neste apartado, os

 alumnos/as  partirán en cada UD coa nota máxima neste apartado (3 puntos) e 

 penalizará  sobre  esta puntuación segundo se indica a continuación: 

 Falta diaria de roupa deportiva obrigatoria (*): 0,25 puntos. 

 Falta de conduta moi grave (amonestación grave): 1 punto. 

 Falta de conduta grave (amonestación leve): 0,5 puntos. 

 Falta de conduta leve (chamada de atención na clase, chicle, móbil, retrasos sin 

xustificar, faltas sin xustificar...), actitude pasiva, actitude disruptiva, falta de 

colaboración cos compañeiros: 0,25 puntos. 

 O alumnado que de xeito habitual, non asista ás sesións así como que non 

realice práctica sin xustificar de xeito sistemático terá suspensa esta parte e 

polo tanto perderá o dereito a avaliación continua. 

 (*) Tódolos alumnos deberán traer de forma obrigatoria: A) Máscara, roupa deportiva e 

calzado limpo. Recomendable botella de auga.  

 PROBAS DE EXECUCIÓN PRÁCTICA: Como norma xeral terán un valor dun 50% 

da nota de cada unidade e/ou trimestre. Excepcionalmente, terán un valor para a 

nota final dun 70% no caso de non existir proba escrita nesa avaliación. 

Consistirá na execución motriz dunha ou varias habilidades motrices, deportivas  

e/ou expresivas para coñecer o nivel de destreza ou desenvolvemento do alumno 

con respecto á parte dos contidos procedimentais que se imparten en cada 

trimestre, sobre todo tendo en conta o seu nivel de evolución acadado con respecto 

a si mesmo, desde o comezo da unidade didáctica correspondente. 

 PROBA ESCRITA: Como norma xeral contará un 20% da nota final de cada 

trimestre. Excepcionalmente e dado o caracter eminentemente práctico das Uds, 

nalgunhas avaliacións non se realizará proba escrita, pasando a sumarse o seu 
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porcentaxe de valoración ao apartado das probas de execución práctica. 

Servirá para avaliar os contidos conceptuais traballados en cada unidade didáctica 

así como temas da propia práctica sobre os que razoar, aspectos regulamentarios, 

etc. Poderá ser tipo test ou preguntas curtas, ou tamén se poderá solicitar a 

realización dalgún traballo escrito/expositivo dentro deste apartado. Como norma 

xeral realizarase unha proba escrita por trimestre, englobando contidos das Uds 

traballadas.  

Traballos escritos: que poderán ser aplicados a tódolos alumnos en xeral ou 

especificamente a aqueles alumnos que non poidan realizar E.F. por prescrición 

médica oficial ou xustificación familiar válida. Tamén hai que deixar reflectido que 

estes traballos poderán ser avaliados de maneira oral se así o cree conveniente o 

profesor debido a natureza dos contidos a avaliar. Como norma xeral, este 

apartado quedará reservado para aqueles alumnos ou alumnas que por algún 

motivo xustificado non poidan desenvolver a parte práctica da materia, e polo tanto 

este será o elemento substitutivo das probas de execución, e como tal suporá un 

50% da nota. Os demais apartados serán iguais que para o resto de alumnado, 

apartado actitudinal (30%) e proba escrita (20%). 

 Os alumnos que, de forma temporal, non poidan realizar práctica físico-deportiva 

deberán entregar Certificado Médico e/ou Xustificante Familiar, no que consten os 

problemas físicos e as actividades prohibidas ou prexudiciais. 

 Todos aqueles alumnos/as que puntual ou de maneira xeneralizada, non poidan 

participar na sesión práctica deberán tomar parte das seguintes actividades: 

 Colaborar co profesor no que se lles solicite. 

 Prestar atención a tódolos contidos conceptuais que se transmitan oralmente na 

sesión. 

 Presentación daqueles traballos que puntualmente lles encomende o docente. 

 Asistir a sesión de Educación Física co equipamento necesario para poder facer 

outros traballos, como apuntar por escrito os datos e conceptos máis sobresaíntes 

(diario de EF), a modo de apuntes da materia, traballar sobre fichas específicas da UD 

ou levar á práctica aquelas partes da sesión que sí poida como por exemplo as voltas 

á calma. 
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 A modo de resumo o proceso de avaliación continua realizarase tendo en conta as 

seguintes ponderacións: 

 

AVALIACIÓN ORDINARIA 

 Traballo diario Proba escrita Traballo escrito Probas prácticas 

Avaliación 

xeral 
30,00% 20,00% 50,00% 

Avaliación 

excepcional sen 

proba escrita 

30,00% -- 70,00% 

Avaliación 

excepcional do 

alumnado 

imposibilitado 

para a práctica 

30,00% 20,00% 50,00% -- 

 

No caso das avaliacións suspensas, se poderá recuperar na seguinte sempre e 

cando a nota da avaliación suspensa non sexa igual ou inferior a un 3, nin que a 

avaliación suspensa sexa a terceira. Neste caso, o alumno deberá ir á avaliación final. 

A nota final de Xuño, obterase facendo a media aritmética das tres avaliacións. 

No caso de ter que redondear a nota, será como sigue: 0,6 ou máis ponse a nota 

inmediata superior e menos de 0,6, mantense a nota. 

Procedementos de Avaliación Extraordinaria: 

 Aqueles alumnos e alumnas que non superen a materia no mes de Xuño, ou a 

teñan pendente de anteriores cursos, terán unha proba extraordinaria nas datas que 

oficialmente se determine. 
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 Esta proba será de carácter escrito con preguntas teórico-prácticas para avaliar os 

contidos conceptuais e parte dos procedimentais, de xeito similar a avaliación que se fixo 

ó longo de todo o curso en cuestión, referente a tódolos contidos impartidos durante o 

curso académico. 

 O profesor explicará, como mínimo 1 mes antes, en que consistirán estas probas e 

cales son as unidades de maior “peso” para este exame, aos alumnos que teñan que 

acudir a convocatoria extraordinaria. 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 Proba escrita/Traballo-Práctica 

Avaliación 

xeral 
50%-50% 

6. Concrecións metodolóxicas. 

Para lograr as aprendizaxes previstas, entendemos que no caso das relativas ao 

ámbito motor, podemos abordalas mediante o emprego didáctico de tarefas globais ou 

analíticas. 

De maneira global, é dicir plantexando o desenvolvemento na súa totalidade, 

abordaremos aquelas tarefas de menor complexidade motriz e cun compoñente 

fundamentalmente lúdico (case que tódalas tarefas relacionadas cos bloques de xogos, 

expresión corporal, actividades na natureza e actividades sinxelas de carácter 

predeportivo). Por outra parte para a aprendizaxe daquelas tarefas de maior 

complexidade, relacionadas coas habilidades ximnásticas e algúns xestos predeportivos 

en canto á execución, a tarefa presentarase en partes para facilitar un resultado motriz 

óptimo e valorar así o compoñente relacionado coa destreza na execución. 

En canto ao estilo de ensinanza a empregar e a forma de organización e dirección 

na aula, variarán loxicamente en función dos contidos a desenvolver, os niveis de 

destreza e actitudes dos alumnos, se ben podemos adiantar, que se pretende empregar 

básicamente aqueles modelos didácticos relacionados co descubrimento guiado e a 
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resolución de problemas, co obxectivo de desenvolver os canles intelectuais e afectivos 

dos alumnos, sobre todo nos primeiros cursos da ESO, se ben isto como é lóxico, 

dependerá de múltiples factores relacionados coa aprendizaxe. 

Iso si, en case todas as Unidades Didácticas a chamada “ensinanza recíproca” 

será protagonista, sobre todo nas primeiras sesións, onde é moi efectivo traballar en 

parellas ou cuartetos que se poidan corrixir entre eles, para o cal o profesor conformará 

eses pequenos grupos colocando alumnos/as de maior habilidade inicial e/ou 

coñecemento da habilidade motriz en cuestión, con alumnos/as que lles custa moito máis 

e aos que o profesor non pode estar constantemente observando. Todo esto mantendo as 

distancias oportunas. 

Nalgunhas unidades didácticas, onde predomina o traballo analítico o profesor 

intercalará algúns intres de xogos lúdicos e recreativos coa finalidade de non caer na 

monotonía  e manter a motivación do alumno. 

Outras decisións metodolóxicas: 

Ademais do material deportivo, contárase con material audiovisual, informático e 

bibliográfico do centro. 

Tamén se lle entregará ós alumnos ou se colgarán na aula virtual do centro apuntes 

relacionados cos contidos impartidos nas clases, pero sempre respectando a natureza 

desta materia eminentemente práctico, polo tanto serán pequenas guías a modo de 

esquema/resumo do visto e oído nas prácticas. 

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

e círculo final. 

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

explicarán os obxectivos da sesión e aqueles contidos conceptuais necesarios para a 

parte práctica. 

- Parte práctica: é o momento de compromiso motor, a parte máis importante da clase. 

Esta parte divídese a maneira convencional (quecemento, parte principal e volta á calma). 

- Círculo final: último momento, normalmente moi breve, onde se reúne a todo o grupo 

para reflexionar sobre algún aspecto importante da clase e despedirse. 

Búscase que as sesións potencien o espírito crítico a través de reflexións individuais e 

colectivas. Para isto é necesario que o alumno saiba que está a facer, como e con que 
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obxectivo, na busca dunha implicación maior nas diferentes actividades. 

 

Metodoloxía  era Covid 

 

Tendo en conta a situación que estamos a vivir, e tendo en conta as 

particularidades da materia de Educación Física, a continuación, nomeamos aspectos a 

ter en conta neste apartado: 

 

- O material dispoñible polo departamento será tratado coas medidas hixiénicas 

necesarias para facelo seguro durante o seu uso. 

- Necesitarase dispor dunha solución alcohólica desinfectante en aerosol ou pulverizador 

ou industrial que facilite a limpeza individual rápida do material que se vai a usar. 

-O material de uso compartido (raquetas de bádminton, sticks de floorball…) serán 

desinfectados mediante pulverización con productos para ese fin antes e despois do seu 

uso polo alumnado. -Animarase a aqueles alumnos/as que teñan material propio 

(raquetas de bádminton, por exemplo) a traelos para o seu uso persoal e individual, coas 

mismas medidas hixiénicas co material pertencente ao departamento. 

-Variaranse e/ou substituiranse por outro tipo de actividades aqueles exercicios que se 

realicen en parellas e/ou pequenos grupos, nos que existe moita cercanía interpersoal 

e/ou contacto físico. Este tipo de traballo é moi común nas unidades didácticas de 

condición física. Buscarase, entón, priorizar o traballo individual  e en gran grupo, 

separados e sen contacto. No caso de ter que utilizar agrupamentos, coidarase de que 

manteñan a distancia de seguridade. 

-Adaptarase a intensidade do exercicio  debido a obrigatoriedade do uso de máscara en 

espazos interiores, entendendo que ésta é un factor limitante do esforzó e dificulta a 

ventilación (inspiración e espiración). 

-Priorizarase o traballo de deportes individuais e de rede, xa que éstes permiten unha 

separación física (rede) e é relativamente sinxelo manter un posto determinado no campo 

respetando a distancia de seguridade.  Xeralmente, neste tipo de deportes a máscara non 
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sería tan limitante xa que a intensidade do esforzo é máis sinxela de controlar e dosificar. 

-Nos deportes de rede con implemento( bádminton, palas, adaptación ao padel, tenis de 

mesa…), priorizaranse as modalidades de enfrontamento individual, xa que en 

determinados lances do xogo pode non respetarse a distancia interpersoal entre 

compañeiros/as de equipo( modalidades de dobres). 

-No traballo individual no interior do pavillón/ximnasio, o alumnado separarase 

axeitadamente, aproveitando as dimensións do mesmo. O profesor/a colocarase no 

centro do campo para dar as instrucións, tratando de ser deste xeito máis audible/visible 

(posibilidade de uso de amplificador de voz xa que as distanzas son grandes e coa 

máscara é máis complicado escoitar) 

-Si se usa un elemento material de xeito común, por parellas, pequenos grupos ou 

grandes grupos, será desinfectado polo profesor/a antes e despois do seu uso. Nas 

unidades didácticas que traballen deportes colectivos, primará o desenrolo de técnicas de 

execución individual. Non se realizará traballo de táctica colectiva nin xogo real si pode 

supoñer un contacto físico nas situacións de ataque-defensa. 

-Se a climatoloxía  e o contido a desenrolar o permite, buscarase traballar ao aire libre 

(dentro do recinto escolar). 

-Durante a fase de quecemento, a carreira contínua farase respetando distancia 

interpersoais (non se poderá correr en parellas ou pequenos grupos) e sen falar. Os 

estiramentos faranse tamén con separación e será sempre individuais ou con material 

(nunca estiramentos asistidos). 

-Na fase final da clase (volta á calma) os estiramentos respetarán o mismo protocolo que 

durante o quecemento. 

-Para o traballo no chan, usaranse preferentemente esterillas individuais ou, de ser 

necesario, colchonetas grupais pero empregadas por un so alumno/a ou por dous se 

manteñen a distancia. 

-No caso de que un alumno/a se lesione, indispoña… durante a clase e precise quedar no 

pavillón/ximnasio de xeito temporal para restablecerse, os alumnos/as, deberán subir á 

clase, mantendo a distancia de seguridade.  
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- Tendo en conta a evolución da covid, estas directrices, poderán flexibilizarse ou 

endurecerse. 

7. Criterios de cualificación e promoción do alumnado.  

Criterios de cualificación 1º e 2º ESO (Explicado con máis detalle no apartado 5) 

 Contidos Conceptuais (Exames e traballos): 3 puntos da nota total. 

 Contidos Procedimentais (Observación diaria, Test de aptitude física, probas 

prácticas): 4puntos da nota total 

 Contidos Actitudinais (Observación diaria): 3 puntos da nota total. 

Condicións Particulares: 

- Para superar a materia é necesario obter unha media de cinco puntos entre cada 

unha das partes anteriores. 

- A nota final será a suma entre os tres apartados sempre e cando se obteña un 

mínimo do 50% en cada unha delas mais o conseguido na valoración subxectiva. 

- É importante sinalar tamén que cada unha das notas dos apartados conceptual e 

procedimental poderían estar ponderadas en función da importancia de cada unha 

delas dentro da proposta curricular (sería o caso por exemplo do exame, traballos 

monográficos,etc... que duplicarían o seu valor fronte ao resto de calificacións). 

- Ter 0 puntos en calquera dos tres primeiros apartados implica non aprobar a 

materia. 

- Ao alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria de xuño, terá 

sesións de repaso e dúbidas así como algún tipo de tarefa ou proba que estime 

oportuno o profesor de cara a avaliación extraordinaria que este ano se levará a 

cabo por primeira vez en xuño. 
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- Os estudantes con algunha lesión (debidamente certificada segundo se recolle no 

punto sobre a “Atención à Diversidade”) nalgún dos contidos procedimentais, 

tentaraselles, inicialmente, adaptar o currículo tanto coma fose posible, deixando 

coma derradeira opción a non realización de actividade práctica. Neste caso, e en 

función do número de sesións prácticas que non poida levar a cabo, poderanse  

adaptar as porcentaxes de cualificación pasando todo ou parte do valor 

correspondente aos contidos procedimentais para os contidos conceptuais, 

aumentando deste xeito o seu valor. 

- No caso de que un estudante non se asista a algunha proba de avaliación na data 

sinalada para todo o grupo será necesaria a presentación do correspondente 

xustificante estabelecido legalmente. Neste caso a proba podería ser repetida 

noutra data fixada polo profesor, se éste o vise necesario. 

- O alumnado que non asista a clase aínda tendo as faltas xustificadas, deberá 

elaborar un traballo relacionado coa unidade que estean a traballar na clase ou un 

exame de teórico e práctico. Unha opción ou outra dependerá do criterio do 

profesor/a. 

- Os criterios de cualificación e valoración de cada un dos apartados anteriores serán 

concretados en cada unhas das UDS propostas polo profesor. 

Criterios de cualificación 3º e 4º ESO (Explicado con máis detalle no apartado 5) 

 Contidos Conceptuais (Exame, traballos, preguntas orais): 20% da nota. 

 Contidos Procedimentais (Observación diaria, test de aptitude física, probas 

prácticas): 50% da nota. 

 Contidos Actitudinais (Observacuión diaria): 30% da nota. 

Condicións Particulares: 

- Para superar a materia é necesario obter unha media de cinco puntos entre cada 

unha das partes anteriores. 
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- A nota final será a suma entre os tres apartados sempre e cando se obteña un 

mínimo do 50% en cada unha delas mais o conseguido na valoración subxectiva. 

- É importante sinalar tamén que cada unha das notas dos apartados conceptual e 

procedimental poderían estar ponderadas en función da importancia de cada unha 

delas dentro da proposta curricular (sería o caso por exemplo do exame, traballos 

monográficos, etc.... 

- Os estudantes con algunha lesión (debidamente certificada segundo se recolle no 

punto sobre a “Atención à Diversidade”) nalgún dos contidos procedimentais, 

tentaraselles, inicialmente, adaptar o currículo tanto coma fose posible, deixando 

coma derradeira opción a non realización de actividade práctica. Neste caso, e en 

función do número de sesións prácticas que non poida levar a cabo, poderanse  

adaptar as porcentaxes de cualificación pasando todo ou parte do valor 

correspondente aos contidos procedimentais para os contidos conceptuais, 

aumentando deste xeito o seu valor. 

- No caso de que un estudante non asista a algunha proba de avaliación na data 

sinalada para todo o grupo será necesaria a presentación do correspondente 

xustificante estabelecido legalmente. Neste caso a proba podería ser repetida 

noutra data fixada polo profesor, se éste o vise necesario. 

- O alumnado que non asista a clase aínda tendo as faltas xustificadas, deberá 

elaborar un traballo relacionado coa unidade que estean a traballar na clase ou un 

exame de teórico e práctico. Unha opción ou outra dependerá do criterio do 

profesor/a. 

- Os criterios de cualificación e valoración de cada un dos apartados anteriores serán 

concretados en cada unhas das UDS propostas polo profesor. 

Criterios de cualificación 1º Bac (Explicado con máis detalle no apartado 5) 

 Contidos Conceptuais (Exame, traballos, preguntas orais): 20% da nota. 
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 Contidos Procedimentais (Observación diaria, test de aptitude física, probas 

prácticas): 50% da nota. 

 Contidos Actitudinais (Observacuión diaria): 30% da nota. 

Condicións Particulares: 

- Para superar a materia é necesario obter unha media de cinco puntos entre cada 

unha das partes anteriores. 

- A nota final será a suma entre os tres apartados sempre e cando se obteña un 

mínimo do 50% en cada unha delas mais o conseguido na valoración subxectiva. 

- É importante sinalar tamén que cada unha das notas dos apartados conceptual e 

procedimental poderían estar ponderadas en función da importancia de cada unha 

delas dentro da proposta curricular (sería o caso por exemplo do exame, traballos 

monográficos, etc.... 

- Os estudantes con algunha lesión (debidamente certificada segundo se recolle no 

punto sobre a “Atención à Diversidade”) nalgún dos contidos procedimentais, 

tentaraselles, inicialmente, adaptar o currículo tanto coma fose posible, deixando 

coma derradeira opción a non realización de actividade práctica. Neste caso, e en 

función do número de sesións prácticas que non poida levar a cabo, poderanse  

adaptar as porcentaxes de cualificación pasando todo ou parte do valor 

correspondente aos contidos procedimentais para os contidos conceptuais, 

aumentando deste xeito o seu valor. 

- No caso de que un estudante non se asista a algunha proba de avaliación na data 

sinalada para todo o grupo será necesaria a presentación do correspondente 

xustificante estabelecido legalmente. Neste caso a proba podería ser repetida 

noutra data fixada polo profesor, se éste o vise necesario. 

- O alumnado que non asista a clase aínda tendo as faltas xustificadas, deberá 

elaborar un traballo relacionado coa unidade que estean a traballar na clase ou un 
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exame de teórico e práctico. Unha opción ou outra dependerá do criterio do 

profesor/a. 

- Os criterios de cualificación e valoración de cada un dos apartados anteriores serán 

concretados en cada unhas das UDS propostas polo profesor. 

- Os estudantes que de xeito habitual non asistan ás sesións ou non realicen 

práctica sin xustificar perderán o dereito á avaliación continua. 

8. Organización das actividades de seguimento, recuperación e 

avaliación das materias pendentes. 

 O alumnado coa materia de EF pendente do curso anterior contará con un plan de 

traballo a realizar trimestralmente. Éste constará de diferentes traballos teóricos e/ou 

teórico-prácticos que o docente explicará e supervisará durante cada unha das 

avaliacións. 

  Tendo en conta o carácter progresivo da materia de E.F. durante a E.S.O e o 

primeiro curso de Bach, aqueles alumnos que superen a materia acadando os estándares 

establecidos nese nivel educativo, serán avaliados positivamente (coa calificación de 5) 

dos  niveis educativos que os preceden. 

 Tamén existirá a posibilidade de aprobar ao longo do curso mediante a calificación 

positiva do plan de traballo (media das calificacións das tarefas realizadas nos tres 

trimestres) ou aprobando o exame teórico na convocatoria de maio ou xuño. 

9. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 

docente. 

 PROCESO: 

Despois de impartir cada unidade, nos faremos as seguintes preguntas que unha 

vez respostadas, nos servirán para modificar o que sexa necesario para mellorar os 

ítems nos que consideremos que non logramos unha resposta satisfactoria: 

1.- O nivel de dificultade foi axeitado ás características do alumnado? 
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2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe? 

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade física e mental? 

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.? 

5.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao aumnado con NEAE? 

6.- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE? 

7.- Atendeuse axeitadamente á diversidade do alumnado? 

8.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación? 

9.- Deuse un peso real á observación do traballo na aula? 

10.- Valorouse axeitadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo? 

 PRÁCTICA DOCENTE: 

É importante coñecer como a acción docente inflúe de forma determinante na posta 

en práctica da programación e, con iso, na consecución dos obxectivos. 

Para isto, farémonos as seguintes preguntas: 

1.- Como normal xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado? 

2.- Ofrécese a cada alumno/a, as explicacións individualizadas que precisen? 

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade? 

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificulatde para o alumnado con 

NEAE? 

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos contidos a traballar? 

6.- Intercálase o traballo individual e en pequeno/gran grupo (mantendo as 

distancias)? 

7.- Poténcianse estratexias de animación á práctica fora do centro escolar? 

8.- Incorpóranse as TIC ao proceso de ensino-aprendizaxe? 

9.-Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar? 

10.- Ofrécese ao alumnado de xeito inmediato os resultados das probas/exames...? 
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11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas/exames...? 

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos? 

 Ademais, tamén se lle farán preguntas  orais ao alumnado que nos poiden axudar a 

mellorar a nosa práctica. 

10. Deseño da avaliación inicial  e medidas a adoptar en función dos 

resultados. 

Para o desenvolvemento da avaliación inicial o profesor fará basicamente dúas 

probas de carácter sinxelo para avaliar o estado inicial dos alumnos e alumnas, do 

seguinte xeito: 

1.- PROBA CONCEPTUAL: Poderase empregar unha avaliación oral, a través de 

preguntas grupais ou unha escrita individual, consistente en 10-20 preguntas tipo test e/ou 

cortas, para avaliar os contidos conceptuais supostamente acadados en cursos 

anteriores. 

2.- PROBA DE EXECUCIÓN: Constará por unha parte de probas sinxelas de condición 

física e/ou probas que nos ofrezan un diagnóstico óptimo das habilidades motrices  

específicas da actividade deportiva/actividade física a desenvolver. 

 Estas probas realizaranse dentro das 2 primeiras semanas de clase. 

11. Medidas de atención a diversidade e dificultades derivadas da fenda 

dixital. 

Para elaborar este apartado terase en consideración a lexislación vixente: o Artigo 

7: 

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo do Decreto 86/2015 del 25 

xuño (LOMCE) e o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos 

que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación . 

 Estableceranse medidas concretas en cada unidade didáctica, non obstante, 

cando as necesidades educativas así o requiran, estableceranse reforzos e adaptacións 
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do currículo que afecten ós seus compoñentes básicos, en base a certificados médicos e 

informes pertinentes. 

  A diversidade enténdese como todas aquelas cualidades que fai de cada alumno 

un ser único e, polo tanto, diferente aos demáis; tanto sexa por capacidades intelectuais e 

físicas como por habilidades, xénero, orixe cultural, aspecto físico, etc. Tendo en conta 

este concepto de diversidade utilizamos as seguintes medidas específicas para atender 

as diferencias na E.F: 

 • Os agrupamentos maioritariamente serán heteroxéneos pero mantendo as 

distancias. Preténdese fomentar o traballo cooperativo e comprender e valorar a 

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

forma continuada, dando tempo a que o alumnado se coñeza e sexan capaces de 

aproveitar as cualidades de cada un en beneficio do grupo. 

 • Unha das finalidades das clases é traballar para que o grupo clase coñeza e 

respecte as características individuais de cada un dos compoñentes. Para isto proporanse 

diferentes estratexias onde o alumnado ten que colaborar no proceso de ensinanza 

aprendizaxe dos seus compañeiros de grupo. 

 • En diferentes unidades didácticas promóvense experiencias nas que para 

conseguir un obxectivo se necesite a participación e colaboración de todos os membros 

do grupo. 

 • Ao final das sesións reflexionarase e analizarase a experiencia vivida na aula, 

aproveitando calquera situación onde a diferencia enriqueceu ao grupo para facelo 

explícito. 

 • A programación ten en conta a diversidade de xéneros e afinidade pois intenta 

alternar no mesmo trimestre unidades didácticas de habilidades e capacidades moi 

diferentes (condición física con xogos populares, expresión corporal ou ritmo con deportes 

colectivos, actividades na natureza con deportes). Búscase que o alumnado máis hábil 

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

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

faise máis explícita. 

 • As tarefas de todas as unidades didácticas organízanse buscando a integración 

de todo o alumnado, independentemente do seu nivel de habilidade. Fanse adaptacións 
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individualizadas das regras ou normas dos xogos ou exercicios en función das 

necesidades de cada alumno ou alumna, para facilitar ou dificultar a tarefa según 

conveña. 

 

De todos xeitos e consciente da importancia de problemas individuais que poden 

limitar a práctica motriz do individuo (ben sexa temporal ou permanentemente), a norma 

establece a posibilidade de levar a cabo adaptacións curriculares, aínda que só na ESO. 

Para estes casos, este Departamento estabelece que para realizar a citada 

adaptación, é necesario, presentar  o debido certificado médico oficial sempre e cando a 

causa da limitación motriz, se prolongue mais aló dun 20% das sesións totais do curso 

(contemplando como referencia para este valor o de 60 sesións anuais),impida a 

realización dunha U.D. completa, deste xeito para estes estudantes se poderá: 

 

- Aprazar a avaliación dos contidos procedimentais (sempre e cando sexa dentro do 

prazo de cada unha das convocatorias oficiais de xuño. 

- Adaptar as tarefas motrizes à dificuldade que presenten. 

- En último caso, e non podendo ser solucionado doutro xeito se procederase á 

realización da propostas se é o caso, dunha ACI significativa. 

 

O profesorado en cada caso será o encargado de valorar que tarefas pode 

desenvolver o alumnado (teña ou non solicitada a A.C.I.). É por isto polo que insistimos 

que é deber do alumnado, asistir a cada unha das sesións co material axeitado para a súa 

participación activa. 

12. Concreción dos elementos transversais. 

Con respecto a capacidade e potencialidade transversal que ten a materia de 

Educación Física, esta promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que 

sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 

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

persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 
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respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a 

prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. Buscarase  prevención da 

violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia 

terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do 

Holocausto xudeu como feito histórico. Evitaranse os comportamentos e os contidos 

sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou 

da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, 

transexual, transxénero e intersexual. 

13. Actividades complementarias e extraescolares. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

Trimestre Curso Nome 

Todos Todos Actividades deportivas e recreativas en distintas conmemoracións 

(samaín, magosto, nadal, entroido...) (Sempre que a situación 

sanitaria o permita e que o centro organice unha xornada lúdico-

deportiva). 

Todos Todos Marchas polo contorno. 

Todos Todos Charlas deportistas de elite e/ou outros referentes do mundo 

deportivo. 

Por 

determinar 

4ºESO 

e 1º 

Bac 

Actividade dirixida por un monitor/a de ximnasio. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

Trimeste Curso Nome 

3º ESO 

1º Bach 

Unha mañá practicando surf. 

2º ou 3º ESO 

1º Bach 

Experiencia nun parque multiaventura. 

2º/3º ESO Ruta de sendeirismo pola comarca 

 

As actividades complementarias e extraescolares, están abertas a modificacións 

durante o vindeiro curso, de xeito que se poderá engadir, modificar ou eliminar algunha en 

función das necesidades do departamento ou cando o xefe de departamento o considere 

oportuno, máis tendo en conta a situación epidemiolóxica na que nos atopamos. 

14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

didáctica en función dos resultados académicos e procesos de mellora. 

 A programación, non é un ente estático e inamovible senón que é un marco onde 

movernos, de maneira dinámica que nos permita facer cambios e modificacións cando o 

traballo real na aula así nolo esixa. Para poder valorar cando son necesarios eses 

cambios, farémonos unha serie de preguntas cunha periodicidade trimestral. Nos casos, 

nos que vexamos un amplo desfase entre o que pretendiamos lograr e o que realmente 

conseguimos, levaremos a cabo eses cambios, candosexa posible, xa no mesmo curso e 

cando non o vexamos posible deixaremos constancia para o vindeiro curso. 

 As preguntas que nos faremos: 

1.- Deseñáronse unidades didácticas a partir dos elementos co currículo? 

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas? 
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3.- O desenvolvemento da programación, respondeu á secuenciación e temporalización? 

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación. 

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista? 

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das actividades? 

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución para superar a materia? 

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación? 

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación? 

10.- Asociouse a cada estándar os temas transversais a desenvolver? 

11.- Fixouse unha estratexia metodolóxica común para todo o departamento? 

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula? 

13.- Son axeitados os materiais e o tempo de práctica utilizado? 

14.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma? 

15.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, traballos... 

16.- Establecéronse criterios para a recuperación dunha unidade? 

17.- Fixáronse criterios para a avaliación final? 

18.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria? 

19.- Establecéronse criterios para o seguimento das materias pendentes? 

20.- Leváronse a cabo medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE? 

21.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas? 

22.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso? 
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23.- Contribuiuse dende a materia ao plan de lectura do centro? 

24.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia? 

15. Accións de contribución ao proxecto lector. 

O Proxecto lector, xurde coa LOE como un enfoque novidoso da práctica educativa 

docente que debe estar incluido no PE co obxetivo de integrar todas as actividades 

destinadas a fomentar a lectura e a escritura do alumnado. 

Coa actual lexislación, séguese a mesma liña, sinalándose no D86/2015, 

concretamente no Art.38 do Decreto, que “o profesorado de cada unha das áreas, incluirá 

nas súas programacións as actividades previstas no proxecto segundo a temporalización 

que se acorde, determinando un tempo mínimo diario para a lectura e a inclusión de 

prácticas de comprensión e fomento da lectura e da escritura”. 

 En canto ao tempo adicado á lectura, adicarémoslle arredor de 15-20 min nunha 

das sesións que compoñen cada UD. Ademais participaremos na hora de ler asignada 

polo centro a cada un dos cursos da ESO.  
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 ANEXOS: instrumentos de avaliación e estándares de aprendizaxe por curso 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  1º ESO  

GRUPO A,B,C,D ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mínimo de 

logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* (Ver 

avaliación e metodoloxía) 

EF-B1.1 

1º-EFB1.1.1 - Recoñece 

de xeito básico a estrutura 

dunha sesión de 

actividade física coa 

intensidade dos esforzos 

realizados 

 

 

Prioritario: 

Diferenciar as 3 

partes da sesión 

X X X  CMCT/ CSC 

EF-B1.1 

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 

 

Prioritario: Realizar 

un quecemento o 

longo do trimestre 

X    CSC/CAA 
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EF-B1.1 

1º-EFB1.1.3 - Respecta 

os hábitos de aseo persoal 

en relación á saúde e a 

actividade física 

 

 

Prioritario: Asearse 

ao rematar todas as 

sesións (debido a que 

unha norma do 

centro, debido ao 

Covid é que non se 

poden usar os 

vestiarios, neste 

estándar, terase en 

conta que o 

alumnado asiste coa 

roupa axeitada de 

E.F.) 

X X X  CSC 

EF-B1.2 

1º-EFB1.2.1 - Amosa 

tolerancia e deportividade 

tanto no papel de 

participante como no de 

espectador/a 

 

Prioritario: Respectar 

as reglas dos xogos 
X X X  CSC 

EF-B1.2 

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 

Prioritario: Respectar 

as reglas dos xogos 
X X X  CSC 
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EF-B1.2 

1º-EFB1.2.3 - Respecta 

as demais persoas dentro 

do labor de equipo, con 

independencia do seu 

nivel de destreza. 

 

Prioritario: Respectar 

as reglas dos xogos e 

aos compañeiros 

X X X  CSC 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.1 - Coñece e 

identifica as posibilidades 

que ofrece o seu contorno 

próximo para a 

realización de actividades 

físico-deportivas. 

 

Coñece as 

instalacións e zonas 

do Concello onde 

realizar actividade 

física 

X X X  CSC 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.2 - Respecta o 

seu controno e a valora 

como un lugar común 

para a realización de 

actividades físico-

deportivas. 

 

Prioritario: respectar 

o material e os 

espazos naturais 

X X X  CSC 

EF-B1.3 

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 

Prioritario: 

Coñecer  uns hábitos 

de vida saudables 

X X   CSC 
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deporte no contexto 

social actual. 

 

EF-B1.4 

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. 

 

Prioritario: Coñecer 

as normas de 

seguridade e axudas 

 X X  CSIEE/CSC 

EF-B1.4 

1º-EFB1.4.2 - Describe e 

pon en práctica os 

protocolos para activar os 

servizos de emerxencia e 

de protección no seu 

contorno. 

 

Prioritario: Coñecer o 

protocolo PAS 
X    CSIEE 

EF-B1.5 

1º-EFB1.5.1 - Utiliza as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

elaborar documentos 

dixitais propios 

adecuados á súa idade 

(texto, presentación, 

Prioritario: Facer 

búsquedas en internet 

d diferentes contidos 

e temas traballados 

nas sesións 

 X   CCL/CD 
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imaxe, vídeo, son, etc.), 

como resultado do 

proceso de procura, 

análise e selección de 

información salientable. 

 

EF-B1.5 

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. 

 

Prioritario: Realiza 

búsquedas e defende 

a información con 

criterios contrastados 

X  X  CCL/CD 

EF-B2.1 

1º-EFB2.1.1 - Utiliza 

técnicas corporais 

básicas, combinando 

espazo, tempo e 

intensidade. 

 

Pritario: Realizar 

coreografías 
 X   CCEC 

EF-B2.1 

1º-EFB2.1.2 - Pon en 

práctica unha secuencia 

de movementos corporais 

axustados a un ritmo. 

 

Pritario: Realizar de 

coreografías 
 X   CCEC 

EF-B2.1 
1º-EFB2.1.3 - Colabora 

na realización de bailes e 

Pritario: Realizar de 

coreografías 
 X   CCEC 
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danzas. 

 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.1 - Distingue 

de xeito básico o impacto 

que pode ter a 

alimentación nun estilo 

de vida saudable. 

 

Pritario: Realizar un 

planning semanal de 

comidas 

 X   CMCT 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.2 - Adapta a 

intensidade do esforzo 

controlando a frecuencia 

cardíaca correspondente 

ás marxes de mellora da 

condición física. 

 

Pritario:  Ser capaz 

de levar a cabo 

diferentes 

actividades, 

adaptando a 

intensidade a través 

da FC 

X  X  CMCT/CAA 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.3 - Identifica 

de xeito básico as 

características que deben 

ter as actividades físicas 

para ser consideradas 

saudables, e lévaas á 

práctica. 

 

Coñece as 

capacidades físicas 

relacionadas coa 

saúde e indentifícaas 

en diferentes 

exercicios 

X    CMCCT 

EF-B3.2 

1º-EFB3.2.1 - Inicíase na 

participación activa das 

actividades para a mellora 

das capacidades físicas 

básicas desde un enfoque 

Pritario: Coñecer as 

probas físicas para a 

mellora da sua 

condición física 

X    CAA 
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saudable, utilizando os 

métodos básicos para o 

seu desenvolvemento. 

 

EF-B3.2 

1º-EFB3.2.2 - Alcanza 

niveis de condición física 

saudable acordes ao seu 

momento de 

desenvolvemento motor e 

ás súas posibilidades. 

 

Pritario: Ser capaz de 

levar a cabo 

actividades intensas. 

X    CAA 

EF-B3.2 

1º-EFB3.2.3 - Aplica os 

fundamentos de hixiene 

postural na práctica das 

actividades físicas como 

medio de prevención de 

lesións. 

 

Pritario: Coñecer as 

posicións de hixiene 

corporal correctas. 

X X X  CMCT CSIEE 

EF-B4.1 

1º-EFB4.1.1 - Aplica os 

aspectos básicos das 

técnicas e das habilidades 

específicas adaptadas 

máis sinxelas, 

respectando as regras e as 

normas establecidas. 

 

Pritario: Coñecer os 

fundamentos técnicos 

dos diferentes 

deportes 

X X   CAA/CSIEE 

EF-B4.1 
1º-EFB4.1.2 - Describe a 

forma de realizar os 

Pritario: Coñecer os 

fundamentos técnicos 
X X   CAA/CSIEE 
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movementos implicados 

nos modelos técnicos 

adaptados máis sinxelos. 

 

dos diferentes 

deportes 

EF-B4.1 

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. 

 

Co seu esforzo é 

quen de mellorar 

respecto ao seu nivel 

inicial 

X X   CAA/CSIEE 

EF-B4.1 

1º-EFB4.1.4 - Explica e 

pon en práctica técnicas 

básicas de progresión en 

contornos non estables e 

técnicas básicas de 

orientación. 

 

Pritario: A través de 

xogos de pistas, ser 

quen de orientarse 

  X  CAA 

EF-B4.2 

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, 

Pritario: Coñecer os 

fundamentos 

técnicos-tacticos dos 

diferentes deportes 

X X   CAA/CSIEE 
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respectando o 

regulamento. 

 

EF-B4.2 

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. 

 

Pritario: Coñecer os 

fundamentos 

técnicos-tacticos dos 

diferentes deportes 

X X   CAA/CSIEE 

EF-B4.2 

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. 

 

     CAA/CSIEE 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  2ºESO 

GRUPO A,B,C,D ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mínimo 

de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* (Ver 

avaliación e metodoloxía) 

EF-B1.1 

2º-EFB1.1.1 - Recoñece a 

estrutura dunha sesión de 

actividade física coa 

intensidade dos esforzos 

realizados. 

 

 

Prioritario: 

Diferenciar as 3 

partes da sesión 

X X X  CMCT 

EF-B1.1 

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. 

 

 

Prioritario: Realizar 

un quecemento o 

longo do trimestre 

X X X  CAA 

EF-B1.1 

2º-EFB1.1.3 - Prepara e 

pon en práctica 

actividades para a mellora 

Leva a cabo as 

actividades 

propostas polo 

X X X  CSC 
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das habilidades motoras 

en función das propias 

dificultades, baixo a 

dirección do/da docente. 

 

 

docente 

EF-B1.2 

2º-EFB1.2.1 - Amosa 

tolerancia e deportividade 

tanto no papel de 

participante como no de 

espectador/a. 

 

 

Prioritario: 

Respectar as 

normas dos xogos 

X X X  CSC 

EF-B1.2 

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. 

 

 

Prioritario: 

Respectar as 

normas dos xogos 

X X X  CSC 

EF-B1.2 

2º-EFB1.2.3 - Respecta 

as demais persoas dentro 

do labor de equipo, con 

independencia do nivel de 

Prioritario: 

Respectar os 

compañeiros 

X X X  CSC 
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destreza. 

 

 

EF-B1.3 

2º-EFB1.3.1 - Coñece as 

posibilidades que ofrece o 

contorno para a 

realización de actividades 

físico-deportivas axeita-

das a súa idade. 

 

 

Prioritario:    X  CSC 

EF-B1.3 

2º-EFB1.3.2 - Respecta o 

contorno e valórao como 

un lugar común para a 

realización de actividades 

físico-deportivas. 

 

 

Prioritario: 

respectar o material 
X X X  CSC 

EF-B1.3 

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. 

 

Prioritario: Coñecer 

é levar a práctica 

uns habitos de vida 

saudables. 

 X   CSC 
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EF-B1.4 

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. 

 

 

Prioritario: Crear 

coreografías 
 X   CSC/CSIEE 

EF-B1.4 

2º-EFB1.4.2 - Describe e 

pon en práctica os 

protocolos para activar os 

servizos de emerxencia e 

de protección do 

contorno. 

 

 

Prioritario: Coñecer 

o protocolo PAS e o 

RCP 

X    CSIEE 

EF-B1.4 

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. 

 

Prioritario: Coñecer 

o protocolo PAS e o 

RCP 

X    CSIEE 
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EF-B1.5 

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. 

 

 

Prioritario: Facer 

búsquedas en 

internet de temas 

tratados nas sesións 

X X X  CCL CD 

EF-B1.5 

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 

 

Prioritario: Fai 

búsquedas e 

defende as ideas 

con criterios 

X X X  CCL CAA 

EF-B2.1 

2º-EFB2.1.1 - Utiliza 

técnicas corporais 

básicas, de forma 

Prioritario: Realizar 

coreografías 
 X    
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creativa, combinando 

espazo, tempo e 

intensidade. 

 

 

EF-B2.1 

2º-EFB2.1.2 - Crea e pon 

en práctica unha 

secuencia de movementos 

corporais axustados a un 

ritmo prefixa-do de baixa 

dificultade. 

 

 

Prioritario: Realizar 

coreografías 
 X    

EF-B2.1 

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. 

 

 

Prioritario: Realizar 

coreografías 
 X   CCEC 

EF-B2.1 

2º-EFB2.1.4 - Realiza 

improvisacións de xeito 

individual como medio de 

comunicación espontánea 

 

Prioritario: Realizar 

coreografías 
 X   CCEC 
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EF-B3.1 

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. 

 

 

Prioritario: Realizar 

coreografías 
 X   CCEC 

EF-B3.1 

2º-EFB3.1.2 - Relaciona 

diferentes tipos de 

actividade física e 

alimentación co seu 

impacto na súa saúde 

 

Prioritario: Coñecer 

os hábitos de vida 

saudables 

X    CMCCT 

EF-B3.1 

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 

 

Pritario: Coñecer as 

probas físicas para a 

mellora da sua 

condición física 

X    CMCCT 

EF-B3.1 

2º-EFB3.1.4 - Adapta a 

intensidade do esforzo 

controlando a frecuencia 

Pritario: Coñecer as 

probas físicas para a 

mellora da sua 

X    CMCCT 
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cardíaca correspondente 

ás marxes de mellora dos 

principais factores da 

condición física. 

 

condición física 

EF-B3.1 

2º-EFB3.1.5 - Aplica con 

axuda procedementos 

para autoavaliar os 

factores da condición 

física. 

 

Pritario: Coñecer as 

probas físicas para a 

mellora da sua 

condición física 

X    CMCCT 

EF-B3.1 

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. 

 

Pritario: Coñecer as 

probas físicas para a 

mellora da sua 

condición física 

X    CMCCT/CSC 

EF-B3.2 

2º-EFB3.2.1 - Participa 

activamente na mellora 

das capacidades físicas 

básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os 

métodos básicos para o 

seu de-senvolvemento. 

Pritario: Coñecer as 

probas físicas para a 

mellora da sua 

condición física 

X    CAA 
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EF-B3.2 

2º-EFB3.2.2 - Alcanza 

niveis de condición física 

saudable acordes ao seu 

momento de 

desenvolvemento motor e 

ás súas posibilidades 

 

 

Pritario: Coñecer as 

probas físicas para a 

mellora da súa 

condición física 

X    CAA 

EF-B3.2 

2º-EFB3.2.3 - Aplica os 

fundamentos de hixiene 

postural na práctica das 

actividades físicas como 

medio de prevención de 

lesións. 

 

Prioritario: Coñecer 

e levar a práctica os 

fundamentos de 

hixiene postural na 

realización dos 

exercicios 

X X   CAA/CSIEE 

EF-B3.2 

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. 

 

 

Identifica as 

capacidades físicas 

relacionadas coa 

saúde así como 

hábitos de 

alimentación 

saudables 

X    CAA 

EF-B4.1 2º-EFB4.1.1 - Aplica os Prioritario:  Coñece X X X  CAA/CSIEE 
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aspectos básicos das 

técnicas e habilidades 

específicas adaptadas, 

respectando as regras e as 

normas establecida 

 

r e aplicar as 

técnicas básicas dos 

deportes traballados 

ao longo do curso. 

EF-B4.1 

2º-EFB4.1.2 - Autoavalía 

a súa execución de xeito 

básico con respecto ao 

modelo técnico 

formulado. 

 

Prioritario: 

Autoavaliar 

diferentes 

habilidades 

traballadas 

X X   CAA/CSIEE 

EF-B4.1 

2º-EFB4.1.3 - Describe a 

forma de realizar os 

movementos implicados 

nos modelos técnicos 

adaptados. 

 

É que de decribir a 

técica idónea en 

diferentes 

modalidades do 

atletismo 

  X  CAA/CSIEE 

EF-B4.1 

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. 

 

Prioritario: Mellorar 

o nivel de 

execución dos 

distintos deportes 

traballados. 

X X X  CAA/CSIEE 

EF-B4.1 
2º-EFB4.1.5 - Explica e 

pon en práctica técnicas 

Prioritario: Realizar 

unha actividade de 
  X  CAA/CSIEE 
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de progresión nos 

contornos non estables e 

técnicas básicas de 

orientación, regulando o 

esforzo en función das 

súas posibilidades. 

 

orientación polas 

zonas verdes do 

centro. 

EF-B4.2 

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. 

 

Prioritario:Adaptar 

os fundamentos 

técnicos-

tácticos  dos 

diferentes deportes 

para obter vantaxe 

 X X  CAA/CSIEE 

EF-B4.2 

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. 

 

Prioritario:Sabe 

como levar a cabo 

unha superioridade 

numérica no 

deporte practicado. 

 X X  CAA/CSIEE 

EF-B4.2 2º-EFB4.2.3 - Discrimina Prioritario:Realizar  X X  CAA/CSIEE 
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os estímulos que cómpre 

ter en conta na toma de 

decisións nas situacións 

de colaboración, 

oposición e colaboración-

oposición facilitadas, para 

obter vantaxe ou cumprir 

o obxectivo da acción. 

 

correctamente unha 

superioridade  no 

deporte a traballar. 

EF-B4.2 

2º-EFB4.2.4 - Reflexiona 

sobre as situacións 

facilitadas resoltas 

valorando a oportunidade 

das solucións achegadas e 

a súa aplicabilidade a 

situacións similares. 

 

Prioritario:Modifica 

os elementos da 

lóxica interna para 

crear novas 

actividades 

 X X  CAA/CSIEE 
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TEMPORALIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 3º ESO  

GRUPO A,B,C ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

(Ver avaliación e metodoloxía) 

EF-B.1.1 

3º-EFB1.1.1 - Relaciona 

a estrutura dunha sesión 

de actividade física coa 

intensidade dos esforzos 

realizados. 

 

A intensidade varía en función 

da fase da sesión na que se 

atope. 

X X X  CSC/CMCCT 

EF-B.1.1 

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. 

 

Respecta as fases do 

quecemento, e a intensidade 

propia do quecemento e da 

volta á calma en relación á 

parte principal. 

X X X 
 

 
CSC 

EF-B.1.1 

3º-EFB1.1.3 - Prepara e 

pon en práctica 

actividades para a mellora 

das habilidades motoras 

en función das propias 

É quen de propoñer 

actividades para mellorar 

diferentes contidos. 

X X X 
 

 
CSC 
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dificultades 

 

 

EF-B.1.2 

3º-EFB1.2.1 - Amosa 

tolerancia e deportividade 

tanto no papel de 

participante como no de 

espectador/a. 

 

Coñece e respecta as normas e 

regulamento do deporte ou 

actividade física practicada e 

respeta os espectáculos 

deportivos 

X X X  CSC 

EF-B.1.2 

3º-EFB1.2.2 - Colabora 

nas actividades grupais, 

respectando as achegas 

das demais persoas e as 

normas establecidas, e 

asumindo as súas respon-

sabilidades para a 

consecución dos 

obxectivos. 

 

Participa e executa a 

coreografía grupal atendendo 

aos criterios propostos. 

 X X  CSC 

EF-B.1.2 

3º-EFB1.2.3 - Respecta 

as demais persoas dentro 

do labor de equipo, con 

independencia do nivel de 

destreza. 

 

Amosa unha actitude de 

colaboración nas sesións 

preparatorias da coreografía. 

 X X 
 

 
CSC 

EF-B.1.3 

3º-EFB1.3.1 - Coñece as 

posibilidades que ofrece o 

seu contorno para a 

Cita os lugares onde poder 

realizar o deporte ou a 

actividade física proposta 

X X X  CSC 
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realización de actividades 

físico-deportivas. 

 

EF-B.1.3 

3º-EFB1.3.2 - Respecta o 

contorno e valórao como 

un lugar común para a 

realización de actividades 

físico-deportivas. 

 

Coida do material e das 

instalacións. 
X X X  CSC 

EF-B.1.3 

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 

 

 

Entende a relación entre o 

balance enerxético e a 

actividade física 

X X   CSC 

EF-B.1.4 

3º-EFB1.4.1 - Identifica 

as características das 

actividades físico-

deportivas e artístico-

expresivas propostas que 

poidan supor un elemento 

de risco para si mes-mo/a 

ou para as demais 

Coñece e respecta as normas e 

regulamento do deporte ou 

actividade física practicada así 

como as medidas de 

seguridade que se deben ter en 

conta 

X X X  CSIEE 
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persoas. 

 

EF-B.1.4 

3º-EFB1.4.2 - Describe 

os protocolos para activar 

os servizos de emerxencia 

e de protección do 

contorno. 

 

Resolve un caso práctico.  X   CSIEE 

EF-B.1.4 

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. 

 

Presenta medidas de 

seguridade na práctica das 

actividades elixidas. 

  X  CSIEE 

EF-B.1.5 

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 

Grava un vídeo describindo o 

PAS e o OVACE 
 X   CCL CD 
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salientable. 

 

EF-B.1.5 

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. 

 

 

Exposición do traballo de 

primeiros auxilios. 
 X   CD/CCL 

EF-B.2.1 

3º-EFB2.1.1 - Utiliza 

técnicas corporais, de 

forma creativa, 

combinando espazo, 

tempo e intensidade. 

 

Desenvolve unha coreografía   X X  CCEC 

EF-B.2.1 

3º-EFB2.1.2 - Crea e pon 

en práctica unha 

secuencia de movementos 

corporais axustados a un 

ritmo prefixado. 

 

Desenvolve unha coreografía 

con soporte musical 
 X X  CCEC 

EF-B.2.1 

3º-EFB2.1.3 - Colabora 

no deseño e na 

realización de bailes e 

danzas, adaptando a súa 

Crea unha coreografía con 

elementos coordinativos 

usando un soporte musical 

 X X  CCEC 
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execución á dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 

EF-B.2.1 

3º-EFB2.1.4 - Realiza 

improvisacións como 

medio de comunicación 

espontánea en parellas ou 

grupos. 

 

Representa estados de ánimo, 

accións deportivas...de xeito 

improvisado 

  X  CCEC 

EF-B.3.1 

3º-EFB3.1.1 - Analiza a 

implicación das 

capacidades físicas e as 

coordinativas nas 

actividades físico-

deportivas e artístico-

expresivas traballadas no 

ciclo. 

 

Relaciona as capacidades 

físicas con deportes vistos na 

clase 

X X X  CMCCT 

EF-B.3.1 

3º-EFB3.1.2 - Asocia os 

sistemas metabólicos de 

obtención de enerxía cos 

tipos de actividade física, 

a alimentación e a saúde. 

 

Realiza un traballo sobre a súa 

alimentación e a relación coa 

cantidade de actividade física 

realizada ao longo dunha 

semana 

X    CMCCT 

EF-B.3.1 

3º-EFB3.1.3 - Relaciona 

as adaptacións orgánicas 

coa actividade física 

Realiza un traballo sobre a súa 

alimentación e a relación coa 

cantidade de actividade física 

X    CMCCT 
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sistemática, así como coa 

saúde e os riscos e 

contraindicacións da 

práctica deportiva. 

 

realizada ao longo dunha 

semana 

EF-B.3.1 

3º-EFB3.1.4 - Adapta a 

intensidade do esforzo 

controlando a frecuencia 

cardíaca correspondente 

ás marxes de mellora de 

diferentes factores da 

condición física. 

 

Controla a súa frecuencia 

cardíaca atendendo aos tipos 

de resistencia traballados na 

aula 

X    CMCCT 

EF-B.3.1 

3º-EFB3.1.5 - Aplica de 

forma autónoma 

procedementos para 

autoavaliar os factores da 

condición física. 

 

Realiza unha co-avaliación de 

diferentes contidos tratados en 

diferentes unidades 

X X   CMCCT 

EF-B.3.1 

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 saúd 

Realiza unha introdución 

sobre a relación entre a 

alimentación, os estilos de 

vida activos e a calidade de 

vida 

X    CMCCT/CSC 
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EF-B.3.2 

3º-EFB3.2.1 - Participa 

activamente na mellora 

das capacidades físicas 

básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os 

métodos básicos para o 

seu desenvolvemento. 

 

Realiza as probas de 

valoración da condición física 

mellorando a súa marca 

individual  

X    CAA 

EF-B.3.2 

3º-EFB3.2.2 - Alcanza 

niveis de condición física 

acordes ao seu momento 

de desenvolvemento 

motor e ás súas 

posibilidades. 

 

Realiza as probas de 

valoración da condición física 

mellorando a súa marca 

individual 

X    CAA 

EF-B.3.2 

3º-EFB3.2.3 - Aplica os 

fundamentos de hixiene 

postural na práctica das 

actividades físicas como 

medio de prevención de 

lesións. 

 

Da consignas no deporte 

presentado respecto a 

prevención de lesións no 

quecemento e na parte 

principal 

 X    

EF-B.3.2 

3º-EFB3.2.4 - Analiza a 

importancia da práctica 

habitual de actividade 

física para a mellora da 

propia condición física, 

Realiza unha conclusión na 

que poña de relevo os estilos 

de vida propios e a 

alimentación, así como 

propostas de mellora 

X    CAA 
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relacionando o efecto 

desta práctica coa mellora 

da calidade de vida. 

 

EF-B.4.1 

3º-EFB4.1.1 - Aplica os 

aspectos básicos das 

técnicas e habilidades 

específicas, das 

actividades propostas, 

respectando as regras e 

normas establecidas. 

 

 

Realiza os movementos 

técnicos do deporte practicado 

atendendo ás especificacións 

do profesor 

X X X  CAA 

EF-B.4.1 

3º-EFB4.1.2 - Autoavalía 

a súa execución con 

respecto ao modelo 

técnico formula. 

 

Realiza unha co-avaliación da 

técnica de diferentes 

modalidades do atletismo 

atendendo ao modelo proposto 

polo profesor 

X   
 

 
 

EF-B.4.1 

3º-EFB4.1.3 - Describe a 

forma de realizar os 

movementos implicados 

nos modelos técnicos. 

 

Emprega directrices sobre a 

técnica do deporte elixido de 

xeito correcto 

 X X  CAA/CSIEE 

EF-B.4.1 

3º-EFB4.1.4 - Mellora o 

seu nivel na execución e 

aplicación das accións 

técnicas respecto ao seu 

nivel de partida, 

Mellora a técnica de diferentes 

contidos, respecto ao seu nivel 

inicial 

X X X  CAA/CSIEE 
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amosando actitudes de 

esforzo, autoexixencia e 

superación. 

 

EF-B.4.1 

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. 

 

 

Sabe orientar un mapa 

utilizando unha brúxula 
  X  CAA/CSIEE 

EF-B4.2 

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 

 

É quen de aplicar diferentes 

aspectos tácticos en diferentes 

deportes para obter vantaxe 

 X X  CAA/CSIEE 

EF-B4.2 

3º-EFB4.2.2 - Describe e 

pon en práctica de xeito 

autónomo aspectos de 

Adapta a técnica e táctica do 

deporte elixido á fase ofensiva 

ou defensiva na que se atope 

 X X  CAA/CSIEE 
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organización de ataque e 

de defensa nas 

actividades físico-

deportivas de oposición 

ou de colaboración-

oposición seleccionadas. 

 

EF-B4.2 

3º-EFB4.2.3 - Discrimina 

os estímulos que cómpre 

ter en conta na toma de 

decisións nas situacións 

de colabo-ración, 

oposición e colaboración-

oposición, para obter 

vantaxe ou cumprir o 

obxectivo da acción. 

 

Adapta a técnica e táctica do 

deporte elixido á fase ofensiva 

ou defensiva na que se atope 

 X X  CAA/CSIEE 

EF-B4.2 

3º-EFB4.2.4 - Reflexiona 

sobre as situacións 

resoltas valorando a 

oportunidade das 

solucións achegadas e a 

súa aplicabilidade a 

situacións similares. 

 

Tras unha acción técnico-

táctica é capaz de nomear 

unha acción positiva e 

negativa tanto individual 

como grupal 

X X X  CAA/CSIEE 
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TEMPORALIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  4º ESO 

GRUPO A,B ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 

área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

 

C.C. 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* (Ver 

avaliación e metodoloxía) 

EF-B1.1 

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 

Realiza exercicios axeitados 

en intensidade e duración 

durante o quecemento e a 

volta á calma en relación coa 

sesión 

X X X  CSC 

EF-B1.1 

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. 

Realiza exercicios axeitados 

en intensidade e duración 

durante o quecemento e a 

volta á calma en relación coa 

sesión 

X X X  CSC 

EF-B1.1 

4º-EFB1.1.3 - Realiza 

exercicios ou actividades 

nas fases inicial e final de 

algunha sesión, de xeito 

Realiza exercicios axeitados 

en intensidade e duración 

durante o quecemento e a 

volta á calma en relación coa 

X X X  CSC 
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autónomo, acorde co seu 

nivel de competencia 

motriz. 

sesión 

EF-B1.2 

4º-EFB1.2.1 - Asume as 

funcións encomendadas 

na organización de 

actividades grupais 

Participa equitativamente na 

elaboración dunha defensa 

dunha sesión ou coreografía 

grupal 

 X X  CSC 

EF-B1.2 

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. 

Participa equitativamente na 

elaboración dunha defensa 

dunha sesión ou coreografía 

grupal 

 X X  CSC 

EF-B1.2 

4º-EFB1.2.3 - Presenta 

propostas creativas de 

utilización de materiais e 

de planificación para 

utilizalos na súa práctica 

de maneira autónoma. 

Propón materiais alternativos 

ou reciclados para a práctica 

de deportes alternativos 

 X   CSC 

EF-B1.3 

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 

Intervén na fase de 

información final para 

compartir as súas opinións 

respecto do desenvolvemento 

da actividade con soporte 

musical e/ou da sesión 

dirixida de deportes 

alternativos 

X X X  CSC 
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diferenzas. 

EF-B1.3 

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. 

  X X  CSC/CCEC 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.3 - Mantén 

unha actitude crítica cos 

comportamentos 

antideportivos, tanto 

desde o papel de 

participante como desde o 

de espectador/a. 

Participa nas sesións seguindo 

o regulamento establecido 
X X X  CSC 

EF-B1.4 

4º-EFB1.4.1 - Verifica as 

condicións de práctica 

segura usando 

convenientemente o 

equipamento persoal, e os 

materiais e os espazos de 

práctica. 

Anticipa o material e os 

espazos que vai usar na 

defensa da sesión e da 

actividade dirixida con 

soporte musical 

 X X  CSC/CCEC 

EF-B1.4 

4º-EFB1.4.2 - Identifica 

as lesións máis frecuentes 

derivadas da práctica de 

actividade física. 

Realiza un vídeo no que 

explica unha lesión recurrente 

nun deporte. 

 X   CSIEE 
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EF-B1.4 

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 

físico-deportivas. 

Realiza un vídeo no que 

explica unha lesión recurrente 

nun deporte. 

 X   CSIEE 

EF-B1.5 

4º-EFB1.5.1 - 

Fundamenta os seus 

puntos de vista ou as súas 

achegas nos traballos de 

grupo, e admite a po-

sibilidade de cambio 

fronte a outros 

argumentos válidos. 

Aporta melloras sobre a súa 

defensa da sesión dos deportes 

alternativos ou da actividade 

dirixida con soporte musical 

 X X  CSC 

EF-B1.5 

4º-EFB1.5.2 - Valora e 

reforza as achegas 

enriquecedoras dos 

compañeiros e das 

compañeiras nos traballos 

en grupo. 

Aporta melloras sobre a 

defensa da sesión dos deportes 

alternativos ou da actividade 

dirixida con soporte musical 

dos compañeiros na fase da 

volta á calma 

 X X  CSC 

EF-B1.6 

4º-EFB1.6.1 - Procura, 

procesa e analiza 

criticamente informa-

cións actuais sobre 

temáticas vinculadas á 

     CCL CD 



  

DEPARTAMENTO_E.F. 

 CURSO 2021/2022 

115 

 

actividade física e a 

corporalidade, utilizando 

recursos tecnolóxicos. 

EF-B1.6 

4º-EFB1.6.2 - Utiliza as 

tecnoloxías da 

información e da co-

municación para afondar 

sobre contidos do curso, 

realizando valoracións 

críticas e argumentando 

as súas conclusións. 

Usa a plataforma virtual para 

obter información adicional 

sobre información relacionada 

coas unidades traballadas 

X X X  CD/CCL 

EF-B1.6 

4º-EFB1.6.3 - Comunica 

e comparte información e 

ideas nos soportes e nos 

contornos apropiados 

Aporta melloras sobre a 

defensa da sesión dos deportes 

alternativos ou da actividade 

dirixida con soporte musical 

dos compañeiros na fase da 

volta á calma 

 X X  CD/CCL 

EF-B2.1 

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. 

Realiza unha coreografía 

grupal dunha sesión de 

actividade física con soporte 

musical 

 X   CCEC 
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EF-B2.1 

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. 

Realiza unha coreografía 

grupal dunha sesión de 

actividade física con soporte 

musical 

 X   CCEC 

EF-B2.1 

4º-EFB2.1.3 - Colabora 

no deseño e na 

realización das montaxes 

artístico-expresivas, 

achegando e aceptando 

propostas. 

Realiza unha coreografía 

grupal dunha sesión de 

actividade física con soporte 

musical 

 X X  CCEC 

EF-B3.1 

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. 

Entende a relación entre as 

capacidades físicas básicas e a 

saúde 

X    CCEC 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.2 - Relaciona 

exercicios de tonificación 

e flexibilización coa 

compensación dos efectos 

provocados polas 

Realiza estiramentos 

autónomos na parte final da 

sesión 

X X X  CMCCT 
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actitudes posturais 

inadecuadas máis 

frecuentes. 

EF-B3.1 

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. 

Establece unha relación entre 

os xogos tradicionais e os 

novos xogos en relación ao 

aumento do sedentarismo. 

 X   CMCCT 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.4 - Valora as 

necesidades de alimentos 

e de hidra-tación para a 

realización de diferentes 

tipos de actividade física. 

Trae soporte hídrico acorde á 

intensidade da sesión e das 

condicións climatolóxicas 

  X  CMCCT 

EF-B3.2 

4º-EFB3.2.1 - Valora o 

grao de implicación das 

capacidades físicas na 

realización dos tipos de 

actividade física. 

Entende a relación entre as 

capacidades físicas básicas e 

os diferentes deportes 

X    CMCCT 

EF-B3.2 

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. 

Participa nas ligas internas 

organizadas polo 

departamento de educación 

física 

X X X  CMCCT 

EF-B3.2 
4º-EFB3.2.3 - Aplica os 

procedementos para 

Propón exercicios específicos 

para a mellora dunha 
  X  CMCCT 
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integrar nos programas de 

actividade física a 

mellora das capacidades 

físicas básicas, cunha 

orientación saudable e 

nun nivel adecuado ás 

súas posibilidades. 

habilidade técnica dun deporte 

elixido. 

EF-B3.2 

4º-EFB3.2.4 - Valora a 

súa aptitude física nas 

súas dimensións 

anatómica, fisiolóxica e 

motriz, relacionándoas 

coa saúde. 

Mellora os resultados da súa 

CF respectoa ao curso anterior 
X    CMCCT 

EF-B4.1 

4º-EFB4.1.1 - Axusta a 

realización das 

habilidades específicas 

aos requisitos técnicos 

nas situacións motrices 

individuais, preservando 

a súa seguridade e tendo 

en conta as súas propias 

características 

Realiza a técnica de cada 

deporte acorde cos modelos 

propostos polo profesor, 

usándoa tanto en producións 

motrices como no contexto de 

xogo real 

X X X  CAA 

EF-B4.1 

4º-EFB4.1.2 - Axusta a 

realización das 

habilidades específicas 

aos condicionantes 

xerados polos 

compañeiros e as 

Realiza a técnica de cada 

deporte acorde cos modelos 

propostos polo profesor, 

usándoa tanto en producións 

motrices como no contexto de 

xogo real 

 X X  CAA CSIEE 
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compañeiras, e as persoas 

adversarias, nas 

situacións colectivas. 

EF-B4.1 

4º-EFB4.1.3 - Adapta as 

técnicas de progresión ou 

despraza-mento aos 

cambios do medio, 

priorizando a súa 

seguridade persoal e 

colectiva. 

Realiza a técnica de cada 

deporte acorde cos modelos 

propostos polo profesor, 

usándoa tanto en producións 

motrices como no contexto de 

xogo real 

 X X  CAA 

EF-B4.2 

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. 

Realiza as habilidades 

técnico-tácticas en relación ao 

deporte practicado,atendendo 

ás especifidades do xogo 

 X   CAA/CSIEE 

EF-B4.2 

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 

participan-tes. 

Realiza axeitadamente pases 

consecutivos usando as 

diferentes técnicas do últimate 

no menor tempo posible 

 X   CAA/CSIEE 

EF-B4.2 
4º-EFB4.2.3 - Aplica de 

xeito oportuno e eficaz as 

Realiza as habilidades 

técnico-tácticas en relación 
 X   CAA/CSIEE 
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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. 

aos diferentes deportes 

practicados atendendo ás 

especifidades do xogo 

EF-B4.2 

4º-EFB4.2.4 - Aplica 

solucións variadas ante as 

situacións formuladas e 

valorar as súas 

posibilidades de éxito, en 

relación con outras 

situacións. 

Reflexiona sobre a súa 

actuación individual e grupal 

tras participar nunha acción 

ofensiva e defensiva nos 

deportes de colaboración 

oposición 

 X   CAA/CSIEE 

EF-B4.2 

4º-EFB4.2.5 - Xustifica 

as decisións tomadas na 

práctica das actividades e 

recoñece os procesos que 

están implicados nelas. 

Reflexiona sobre a súa 

actuación individual e grupal 

tras participar nunha acción 

ofensiva e defensiva nos 

deportes de colaboración 

oposición 

 X   CAA/CSIEE 

EF-B4.2 

4º-EFB4.2.6 - Argumenta 

estratexias ou posibles 

solucións para resolver 

problemas motores, 

valorando as 

características de cada 

Propón técnicas diferentes de 

pase do Últimate ante 

diferentes situacións de xogo 

 X   CAA/CSIEE 
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participante e os factores 

presentes no contorno. 

EF-B4.3 

4º-EFB4.3.1 - Compara 

os efectos das actividades 

físicas e deportivas no 

contorno en relación coa 

forma de vida nel. 

Realiza unha proba de carreira 

de orientación usando as 

directrices indicadas 

  X  CSC/CMCCT 

EF-B4.3 

4º-EFB4.3.2 - Relaciona 

as actividades físicas na 

natureza coa saúde e a 

calidade de vida 

Realiza unha proba de carreira 

de orientación usando as 

directrices indicadas 

  X  CSC/CMCCT 

EF-B4.3 

4º-EFB4.3.3 - Demostra 

hábitos e actitudes de 

conservación e protección 

ambiental. 

Recolle todo o material 

empregado na proba de 

orientación no medio natural 

  X  CSC/CMCCT 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  1ºBAC  

GRUPO  A,B ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar 

a área 

Indicador mínimo de 

logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  

CUALIFICACIÓN 
C.C. 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación  

EF-B1.1 

1º-EF-B1.1.1 - Deseña, 

organiza e participa en 

actividades físicas, como 

recurso de lecer activo, 

valorando os aspectos 

sociais e culturais que 

levan asociadas e as súas 

posibilidades profesionais 

futuras, e identificando os 

aspectos organizativos e 

os materiais necesarios 

Expón un traballo sobre 

xogos. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Traballo de 

aplicación e síntese. 

CSC 

EF-B1.1 

1º-EF-B1.1.2 - Adopta 

unha actitude crítica ante 

as prácticas de actividade 

física que teñen efectos 

negativos para a saúde 

individual ou colectiva, e 

ante os fenómenos 

Adquire hábitos 

saudables, como estirar ó 

final das sesións. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rexistro 

anecdótico (anecdotario). 

CSC 
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socioculturais 

relacionados coa 

corporalidade e os 

derivados das 

manifestacións deportivas 

EF-B1.2 

1º-EF-B1.2.1 - Prevé os 

riscos asociados ás 

actividades e os derivados 

da propia actuación e da 

do grupo 

Ten en conta perigos na 

execución de diferentes 

exercicios. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rexistro 

anecdótico (anecdotario). 

CSIEE 

EF-B1.2 

1º-EF-B1.2.2 - Usa os 

materiais e os 

equipamentos atendendo 

ás súas especificacións 

técnicas 

Cuida o material. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rexistro 

anecdótico (anecdotario). 

CSIEE 

EF-B1.2 

1º-EF-B1.2.3 - Ten en 

conta o nivel de cansazo 

como un elemento de 

risco na realización de 

actividades que requiren 

atención ou esforzo 

Autocontrola o cansanzo 

xerado por unha 

actividade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Lista de 

control/cotexo. 

CSIEE 

EF-B1.3 

1º-EF-B1.3.1 - Respecta 

as regras sociais e o 

contorno en que se 

realizan as actividades 

físico-deportivas 

Cuida o medio no que se 

desenvolven as 

actividades. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sitemática 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 

EF-B1.3 
1º-EF-B1.3.2 - Facilita a 

integración doutras 

Facilita a integración nas 

tarefas grupais. 
X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 
CSC 
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persoas nas actividades 

de grupo, animando á súa 

participación e 

respectando as diferenzas 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

EF-B1.4 

1º-EF-B1.4.1 - Aplica 

criterios de procura de 

información que garantan 

o acceso a fontes 

actualizadas e rigorosas 

na materia 

Emprega novas 

tecnoloxías. 
X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Exposición dun 

tema. 

CD, CCL 

EF-B1.4 

1º-EF-B1.4.2 - Comunica 

e comparte a información 

coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, para 

a súa discusión ou a súa 

difusión 

Emprega novas 

tecnoloxías 
X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Exposición dun 

tema. 

CD, CCL 

EF-B2.1 

1º-EF-B2.1.1 - Colabora 

no proceso de creación e 

desenvolvemento das 

composicións ou 

montaxes artísticas 

expresivas 

Executa e participa no 

aprendizaxe e ensino 

dunha danza 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Exposición dunha 

coreografía. 

CCEC 

EF-B2.1 

1º-EF-B2.1.2 - 

Representa composicións 

ou montaxes de expresión 

corporal individuais ou 

colectivas, axustándose a 

unha intencionalidade de 

Participa nunha 

coreografía con combas e 

nunha danza. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Gravacións, 

análise e observación 

 

INSTRUMENTOS: Gravación, 

análise. 

CCEC 
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carácter estética ou 

expresiva 

EF-B2.1 

1º-EF-B2.1.3 - Adapta as 

súas accións motoras ao 

sentido do proxecto 

artístico expresivo 

Leva a cabo os pasos 

esixidos para cada 

coreografía. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Gravacións e 

análise. 

 

INSTRUMENTOS: Gravación e 

análise. 

CCEC 

EF-B3.1 

1º-EF-B3.1.1 - Integra os 

coñecementos sobre 

nutrición e balance 

enerxético nos programas 

de actividade física para a 

mellora da condición 

física e saúde 

Elabora unha proposta de 

dieta saudable 
X   

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CMCT 

EF-B3.1 

1º-EF-B3.1.2 - Incorpora 

na súa práctica os 

fundamentos posturais e 

funcionais que promoven 

a saúde 

Valora as diferentes 

formas de sentarse, 

levantar e transportar 

pesos nas AVD. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CMCT 

EF-B3.1 

1º-EF-B3.1.3 - Utiliza de 

forma autónoma as 

técnicas de activación e 

de recuperación na 

actividade física 

Leva a cabo quecementos 

e voltas á calma 

axeitados. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rexistro 

anecdótico (anecdotario). 

CMCT 

EF-B3.1 

1º-EF-B3.1.4 - Alcanza 

os seus obxectivos de 

nivel de condición física 

dentro das marxes 

Esfórzase nas probas de 

CF 
X   

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Proba de 

CMCT 
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saudables, asumindo a 

responsabilidade da posta 

en práctica do seu 

programa de actividades 

capacidade motriz. 

EF-B3.2 

1º-EF-B3.2.1 - Aplica os 

conceptos aprendidos 

sobre as características 

que deben cumprir as 

actividades físicas cun 

enfoque saudable á 

elaboración de deseños de 

prácticas en función das 

súas características e dos 

seus intereses persoais 

Relaciona cada proba coa 

capacidade física que se 

traballa. 

X  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Proba de 

capacidade motriz. 

CMCT 

EF-B3.2 

1º-EF-B3.2.2 - Avalía as 

súas capacidades físicas e 

coordinativas 

considerando as súas 

necesidades e 

motivacións, e como 

requisito previo para a 

planificación da súa 

mellora 

valora os resultados das 

súas probas, 

comparandoos cos 

compañeiros, así como 

cos resultados obtidos 

noutras ocasións. 

X  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Proba de 

capacidade motriz. 

CMCT 

EF-B3.2 

1º-EF-B3.2.3 - Concreta 

as melloras que pretende 

alcanzar co seu programa 

de actividade 

Especifica obxectivos 

propios para as probas 

executadas. 

X  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Proba de 

capacidade motriz. 

CMCT 
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EF-B3.2 

1º-EF-B3.2.4 - Elabora e 

leva á práctica o seu 

programa persoal de 

actividade física, 

conxugando as variables 

de frecuencia, volume, 

intensidade e tipo de 

actividade 

Comprende e modifica as 

diferentes variables das 

probas físicas, e como 

estas modifican a proba 

en sí. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Proba de 

capacidade motriz. 

CMCT 

EF-B3.2 

1º-EF-B3.2.5 - Comproba 

o nivel de logro dos 

obxectivos do seu 

programa de actividade 

física, reorientando as 

actividades nos aspectos 

que non chegan ao 

esperado 

Valora os resultados 

obtidos, para así propoñer 

cambios para a mellora 

dos mesmos 

X  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Proba de 

capacidade motriz. 

CMCT 

EF-B3.2 

1º-EF-B3.2.6 - Formula e 

pon en práctica iniciativas 

para fomentar o estilo de 

vida activo e para cubrir 

as súas expectativas 

propón xogos para a 

ocupación do tempo libre. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Intercambios 

orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CMCT 

EF-B4.1 

1º-EF-B4.1.1 - 

Perfecciona as 

habilidades específicas 

das actividades 

individuais que respondan 

aos seus intereses 

Mellora na práctica do 

Bádminton e o Atletismo. 
X  X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

CAA, 

CSIEE 

EF-B4.1 1º-EF-B4.1.2 - Adapta a Participa activamente no  X X PROCEDEMENTOS: Observación CAA, 
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realización das 

habilidades específicas 

aos condicionantes 

xerados polos 

compañeiros e as 

compañeiras, e polas 

persoas adversarias, nas 

situacións colectivas 

Baloncesto e no Voleibol. sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

CSIEE, 

CSC 

EF-B4.1 

1º-EF-B4.1.3 - Resolve 

con eficacia situacións 

motoras nun contexto 

competitivo 

Escolle opcións 

favorables nos deportes 

colectivos e individuais 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

CAA, 

CSIEE 

EF-B4.1 

1º-EF-B4.1.4 - Pon en 

práctica técnicas 

específicas das 

actividades en ámbitos 

non estables, analizando 

os aspectos organizativos 

necesarios 

Orientase no medio 

natural coa axuda de 

medios naturais e 

artificiais. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas 

específicas. Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Exposición dun 

tema. Traballo de aplicación e síntese. 

CAA, 

CSIEE 

EF-B4.2 

1º-EF-B4.2.1 - 

Desenvolve accións que 

conduzan a situacións de 

vantaxe con respecto á 

persoa adversaria, nas 

actividades de oposición 

Emprega a técnica e 

táctica aprendida no 

bádminton ou no 

baloncesto e voleibol. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

CAA, 

CSIEE 

EF-B4.2 

1º-EF-B4.2.2 - Colabora 

con participantes nas 

actividades físico-

Xoga en equipo.  X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

CAA, 

CSIEE, 

CSC 
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deportivas nas que se 

produce colaboración ou 

colaboración-oposición, e 

explica a achega de 

cadaquén 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

EF-B4.2 

1º-EF-B4.2.3 - 

Desempeña as funcións 

que lle corresponden, nos 

procedementos ou nos 

sistemas postos en 

práctica para conseguir os 

obxectivos do equipo 

adopta o rol 

encomendado nos 

diferentes deportes. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

CAA, 

CSIEE, 

CSC 

EF-B4.2 

1º-EF-B4.2.4 - Valora a 

oportunidade e o risco das 

súas accións nas 

actividades físico-

deportivas desenvolvidas 

Respeta os rivais   X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Traballo de 

aplicación e síntese. 

CAA, 

CSIEE 

EF-B4.2 

1º-EF-B4.2.5 - Formula 

estratexias ante as 

situacións de oposición 

ou de colaboración-

oposición, adaptándoas ás 

características das persoas 

participantes 

Actúa en función das 

características propias, así 

como dos compañeiros e 

adversarios. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

CAA, 

CSIEE 

 

  


