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0. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACION DA PROGRAMACIÓN.

Neste  documento  recóllese  a  programación  da  materia  de  educación  física  para  o  primeiro  curso  do 
bacharelato seguindo o recollido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece a ordenación e 
o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Un  dos  obxectivos  do  bacharelato  é  a  utilización  da  educación  física  e  do  deporte  para  favorecer  o 
desenvolvemento persoal e social do alumnado. Desde esta perspectiva, a educación física configúrase como 
materia común do bacharelato e culmina as aprendizaxes iniciadas nas etapas anteriores nesta área.

Tendo en conta esta declaración de intencións que nos determina a lexislación vixente durante este curso o 
alumnado  terá  que  poñer  en  práctica  todos  os  contidos  e  coñecementos  adquiridos  ao  longo  da  súa 
educación secundaria obligatoria.

A  educación  física  no  bacharelato  oriéntase  fundamentalmente  ao  coñecemento  do  propio  corpo,  á 
experimentación das súas posibilidades motoras e á formación de hábitos de práctica regular de actividade 
física para unha ocupación máis activa e saudable do tempo libre. Polo que se lles permitirá a elección das 
súas propostas de actividades considerando así as súas motivacións e intereses. Ao mesmo tempo debemos 
ter en conta as limitacións en canto a materiais e instalacións deste centro que xustifican a supresións 
dalgúns contidos coma a relaxación por falta de un espacio apropiado para a mesma.

Seguindo o que nos indica o citado o decreto “a aprendizaxe de procedementos para a planificación de  
actividade física no bacharelato ten como principal obxectivo a adquisición de coñecementos fundamentais  
que posibiliten o deseño e a xestión autónoma dun proxecto persoal de actividade física”. Durante este curso  
inclúese  una proposta  metodolóxica,  probablemente  o  aspecto  máis  destacado  e  diferenciador  desta 
programación, que fai que o alumnado traballe cunha grande autonomía e que teña que facerse responsable 
dun grande número de tomas de decisións durante as sesións de educación física.
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1. OBXECTIVOS.

1. Coñecer e valorar os efectos positivos da práctica regular de actividade física no desenvolvemento persoal
e social, facilitando a mellora da saúde e a calidade de vida.

2. Organizar e participar en actividades físicas como recurso para ocupar o tempo libre e de lecer, valorando
os aspectos sociais e culturais asociados.

3. Adquirir un estilo de vida saudable, especialmente no que respecta á práctica continua e adaptada de
actividade física.

4. Aprender os procedementos básicos para a  planificación de actividade física  que permitan a xestión
autónoma dun proxecto persoal de actividade física para a saúde.

5. Aprender procedementos sinxelos de avaliación que proporcionen información que facilite  a toma de
decisións fundamentais na elaboración dun proxecto persoal de actividade física.

6. Desenvolver  as  capacidades  motoras  de  xeito  diverso  e  global  para  favorecer  a  consecución  e
mantemento dunha boa saúde.

7. Desenvolver as capacidades motoras para consolidar unha aptitude motora que permita a preparación
axeitada de probas de acceso aos estudos vinculados á educación física ou probas de acceso de carácter 
profesional.

8. Coñecer,  organizar  e  practicar  xogos  motores  e  actividades  deportivas,  adaptadas  aos  intereses  do
alumnado,  ás  instalacións do centro e aos  recursos  materiais  dispoñibles,  dando prioridade á toma de 
decisións e aplicando recursos técnicos aprendidos nas etapas anteriores.

9. Coñecer  e  practicar  actividades  físicas  no  medio  natural,  favorecendo  e  demostrando  actitudes  que
contribúan á súa conservación.

10. Adoptar unha actitude crítica fronte a prácticas sociais con efectos negativos para a saúde individual e
colectiva.

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

12. Deseñar  e practicar,  en grupos  pequenos,  composicións con ou sen base  musical,  como medio  de
expresión e comunicación.

13. Utilizar  de  xeito  autónomo  a  actividade  física  e  as  técnicas  de  relaxación  para  a  redución  de
desequilibrios
e tensións da vida diaria.

14. Coñecer os estudos vinculados á educación física.

15. Superar os estereotipos de xénero na práctica deportiva.

16. Coñecer os elementos básicos da historia do deporte galego nas súas principais modalidades deportivas.
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2. OS CONTIDOS, SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN

2.1.- CONTIDOS.

Contidos comúns da Educación Física.
- Aplicación de metodoloxías científicas na elaboración de traballos sinxelos de investigación relacionados cos 
contidos da materia.
- Emprego de novas tecnoloxías para a obtención e tratamento de datos, para a procura, selección e crítica 
de información sobre a materia e para a comunicación de proxectos, resultados e conclusións de traballos de 
investigación.
- Aproveitamento das situacións de práctica de actividade física e deportiva para a transmisión de valores 
educativos que promovan o esforzo, a superación persoal, a cooperación, a solidariedade, a tolerancia, a 
igualdade e o respecto entre todas as persoas. Neste sentido reviste especial importancia o fomento de 
actividades deportivas superando os estereotipos de xénero.
- Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo e de cooperación.
- Valoración das posibilidades para o gozo da natureza de xeito compatible coa súa conservación.
- Coñecemento dos estudos e saídas profesionais relacionados coa área de educación física.

Actividade física e saúde.
- Beneficios da práctica regular de actividade física e valoración da súa incidencia sobre a saúde.
- Aceptación da responsabilidade no mantemento e mellora da condición física.
- Criterios fundamentais para a planificación da actividade física para a saúde.
- Execución de probas para a avaliación das capacidades motoras.
- Actividade física para a saúde: o acondicionamento físico, o xogo motor, as actividades deportivas e as 
actividades físicas no medio natural.
- Métodos básicos para o desenvolvemento da condición física.
- Manexo e control dos compoñentes fundamentais da carga na práctica de actividade física: o volume, a 
intensidade e a densidade do esforzo.
- Análise da influencia dos hábitos sociais positivos: alimentación, descanso e estilo de vida activo.
- Análise e influencia de hábitos sociais negativos: sedentarismo, consumo de drogas, alcohol, tabaco,etc.
- Normas ergonómicas e de hixiene postural.
- Aplicación de técnicas básicas de relaxación.

Actividades físicas artístico-expresivas.
- Deporte como fenómeno social e cultural.
-  Coñecemento do regulamento básico e adaptado de xogos motores, actividades deportivas e deporte 
alternativo.
-  Perfeccionamento  técnico  e  aplicación  de  normas  tácticas  fundamentais  para  a  realización  de  xogos 
motores, actividades deportivas e deporte alternativo practicado nas etapas anteriores.
- Organización e participación en competicións recreativas dos deportes practicados.
- Valoración dos aspectos de relación, traballo en equipo e xogo limpo nas actividades físicas e nos deportes.
- Realización de actividade física con soporte musical.
- Elaboración e representación dunha composición corporal individual ou colectiva.
- Colaboración na organización e realización de actividade física no medio natural.
- Recoñecemento do valor expresivo e comunicativo das actividades practicadas.
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2.2.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN.
Os contidos a traballar  no primeiro curso do bacharelato na materia de educación física, concretaranse 
durante o curso en dous módulos de traballo. A continuación exponse a secuencia das unidades didácticas e 
como se distribuirán ao longo de tódalas sesións do curso:

PRIMEIRA AVALIACIÓN: acondicionamento físico saudable
UNIDADE DIDÁCTICA Nº1: “O meu adestrador persoal” (20-22 sesións)

SEGUNDA AVALIACIÓN: as miñas propostas
UNIDADE DIDÁCTICA Nª 2: “Eleximos o noso deporte de equipo” (7 sesións)
UNIDADE DIDÁCTICA Nª 3: “Bailes todos xuntos” (7 sesións)
UNIDADE DIDÁCTICA Nº4: “Nos enfrontamos con raquetas: o tenis” (4sesións)

TERCEIRA AVALIACIÓN: as miñas propostas
Lectura y trabajo del libro "Plomo en los bolsillos"

As unidades didácticas propostas para o segundo e terceiro trimestre son orientativas. Non se concretan 
porque en cada grupo  terán que facer  as  súas  propostas  personais.  Elexirán,  organizarán  e  porán  en 
práctica as actividades que máis lles gusten cumplindo así  co establecido na lexislación vixente para o 
bacharelato.

Todas estas actividades englóbanse nunha unidade didáctica denominada “as miñas propostas” na que os 
alumnos e alumnas terán que elexir un contido da materia de educación física e con axuda da profesora 
levarán á práctica xunto cos seus compañeiros/as unha ou varias sesións asignadas previamente.

Durante todo o curso se leerá polos alunos o libro “Plomo en los Bolsillos” en tres partes para cada un dos 
tres trimestres.
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3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

1. Discriminar os hábitos que condicionan un estilo de vida saudable.
Trátase de avaliar se o alumnado é capaz de diferenciar os hábitos que determinan un estilo de vida máis 
saudable e as razóns científicas que xustifican unha práctica regular de actividade física para protexer a 
saúde.

2. Deseñar de xeito autónomo un proxecto de actividade física persoal.
Preténdese comprobar a capacidade das alumnas e os alumnos para facer un proxecto persoal de actividade 
física en función do estado de saúde e da capacidade
motora, aplicando un deseño estruturado, flexible, adaptado e contextualizado, que inclúa un sistema de 
avaliación, niveis de obxectivos e actividades físicas organizadas axeitadamente no tempo.

3. Empregar  probas  fundamentais  para  a  avaliación  das  capacidades  motoras.  Mellorar  a
condición física individual.
Preténdese comprobar a capacidade do alumnado de seleccionar, realizar e aplicar probas sinxelas para a 
avaliación do rendemento motor, coa intención de comprobar a súa evolución persoal  e definir de xeito 
óptimo os seus obxectivos e as actividades físicas máis axeitadas para o seu proxecto persoal de actividade 
física. Comprobarase, así mesmo, a capacidade de elaboración dun proxecto persoal acorde cos resultados 
da autoavaliación.

4. Organizar actividades físicas utilizando os recursos do centro e do seu contorno físico.
Avaliarase a participación na organización de actividades físicas atendendo a criterios básicos, tales como a 
utilización racional do espazo, o material, a participación activa, normas e a condución das actividades. 

5. Aplicar normas básicas de hixiene postural e ergonomía en actividades da vida cotiá.
Preténdese avaliar a capacidade do alumnado para aplicar directrices básicas de axuste postural, movemento 
e adaptación ao contorno en situacións cotiás que preveñan a aparición de lesións e favorezan a realización 
de movementos eficientes.

6. Discriminar o tipo de actividade física máis axeitado para a prevención da obesidade e do
sobrepeso.
Preténdese comprobar se o alumnado coñece cal é o tipo de actividade física e nivel de carga máis axeitado 
para manterse en niveis de graxa corporal recomendados para o mantemento dunha boa saúde.

7. Demostrar competencia técnica e táctica en situacións reais de práctica deportiva.
Preténdese avaliar  a capacidade de execución  e de toma de decisións das alumnas  e dos alumnos en 
situacións prácticas de xogo motor e de actividade deportiva.

8. Participar e colaborar na organización e no desenvolvemento de actividades físicas no medio
natural.
Trátase de avaliar a participación activa e responsable na elaboración e desenvolvemento das diferentes 
propostas de actividade física no medio natural en función do contorno e dos medios de que dispón o 
centro.

9. Demostrar o coñecemento de diferentes métodos de relaxación.
Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de realizar de xeito autónomo os diferentes protocolos de 
relaxación en función do método elixido.

10. Mostrar unha actitude de esforzo, cooperación, solidariedade e respecto durante a práctica
de actividades físicas e deportivas. Elaborar composicións corporais colectivas, tendo en conta 
o ritmo e a expresión.
Preténdese comprobar se a actitude do alumnado durante a práctica de actividades físicas e deportivas se 
axusta a valores educativos que supoñan esforzo e superación persoal, cooperación, apoio a quen máis o 
precisa e respecto entre todas as persoas.
Valorarase  igualmente  a  orixinalidade,  a  expresividade  e  a  capacidade  de  seguimento  do  ritmo  nas 
composicións colectivas.
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11. Facer un uso axeitado das novas tecnoloxías para o desenvolvemento dos coñecementos
relacionados coa área de educación física.
Trátase de avaliar o coñecemento das novas tecnoloxías empregadas durante as sesións de educación física, 
xa sexa como instrumentos de axuda para a valoración das capacidades ou control da carga de esforzo, 
como para a busca e interpretación de información ou xestión de datos.
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4. ESTANDARES DE APRENDIZAXE.

 EFB1.1.1.Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como recurso de lecer activo, 
valorando os aspectos sociais e culturais que levan asociadas e as súas posibilidades 
profesionais futuras, e identificando os aspectos organizativos e os materiais necesarios.

EFB1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade física que teñen efectos 
negativos para a saúde individual ou colectiva, e ante os fenómenos socioculturais relacionados 
coa corporalidade e os derivados das manifestacións deportivas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos sobre as características que deben cumprir as 
actividades físicas cun enfoque saudable á elaboración de deseños de prácticas en función das 
súas características e dos seus intereses persoais.
EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas considerando as súas necesidades 
e motivacións, e como requisito previo para a planificación da súa mellora.

EFB3.2.3. Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu programa de actividade.
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EFB3.2.4.  Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade física, conxugando as 
variables de frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade.

EF3.2.5.  Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de actividade física, 
reorientando as actividades nos aspectos que non chegan ao esperado.

EF3.2.6. Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida activo e para cubrir 
as súas expectativas.

EF4.1.1  Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que respondan aos 
seus intereses.

EF4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas situacións colectivas.

EF4.1.3.  Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo.

EF4.1.4.  Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos non estables, 
analizando os aspectos organizativos necesarios.

EF4.2.1. Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con respecto á persoa 
adversaria, nas actividades de oposición.

EF4.2.2. Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas nas que se produce 
colaboración ou colaboración-oposición, e explica a achega de cadaquén.

EF4.2.3. Desempeña as funcións que lle corresponden, nos procedementos ou nos sistemas 
postos en práctica para conseguir os obxectivos do equipo.

EF4.2.4.  Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas actividades físico-deportivas 
desenvolvidas.

EF4.2.5.  Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de colaboración-oposición, 
adaptándoas ás características das persoas participantes.

Grado mínimo seguido as seguintes porcentaxes:

1 a 30%: iniciado, de 31% a 50% iniciado pero aínda apoiado en material complementario, 51-70%: 

acadado con algunhas indicacións do profesor, 71-100% correcto con forma autónoma
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ESTÁNDA

RES

GRADO 

MÍNIMO 

DE 

CONSECU

CIÓN

TEMPORALIZA

CIÓN

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

E INSTRUMENTOS

COMPETENCI

AS CLAVE

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

PRÁCTI

CA

PLANILL

A 

OBSERVA

CIÓN

EFB1.1.1. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 0 50% 50% CSC

EFB1.1.2. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 35% 15% 50% CSC

EFB1.2.1. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 35% 15% 50% CSIEE

EFB1.2.2. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 0 50% 50% CSIEE

EFB1.2.3. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 35% 15% 50% CSIEE

EFB1.3.1. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 0 50% 50% CSC

EFB1.3.2. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 35% 15% 50% CSC

EFB1.4.1. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 50% 0 50% CD, CCL

EFB1.4.2. 75,00% 1ª,2ª ,3º evaluación 50% 0 50% CD, CCL

EFB2.1.1. 75,00% 2ª evaluación 35% 15% 50% CCEC

EFB2.1.2. 75,00% 2ª evaluación 35% 15% 50% CCEC

EFB2.1.3. 75,00% 2ª evaluación 0 50% 50% CCEC

EFB3.1.1. 75,00% 1ª evaluación 0 50% 50% CMCCT

EFB3.1.2. 75,00% 1ª evaluación 35% 15% 50% CMCCT

EFB3.1.3 75,00% 1ª evaluación 50% 0 50% CMCCT

EFB3.1.4 75,00% 1ª evaluación 35% 15% 50% CMCCT

EFB3.2.1. 75,00% 1ª evaluación 35% 15% 50% CMCCT

EFB3.2.2. 75,00% 1ª evaluación 35% 15% 50% CMCCT

EFB3.2.3. 75,00% 1ª evaluación 50% 0 50% CMCCT

EFB3.2.4. 75,00% 1ª evaluación 50% 0 50% CMCCT

EFB3.2.5. 75,00% 1ª evaluación 35% 15% 50% CMCCT

EFB3.2.6 75,00% 1ª evaluación 0 50% 50% CMCCT

EFB4.1.1. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 50% 0 50% CAA, CSIEE

EFB4.1.2. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 35% 15% 50% CAA, CSIEE, 

CSC

EFB4.1.3. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 50% 0 50% CAA, CSIEE

EFB4.1.4. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 35% 15% 50% CAA, CSIEE

EFB4.2.1. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 0 50% 50% CAA, CSIEE

EFB4.2.2. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 35% 15% 50% CAA, CSIEE, 
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CSC

EFB4.2.3. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 35% 15% 50% CAA, CSIEE, 

CSC

EFB4.2.4. 75,00% 2ª y 3ª evaluación 35% 15% 50% CAA, CSIEE

EFB4.2.5 75,00% 2ª y 3ª evaluación 50% 0 50% CAA, CSIEE
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5. A METODOLOXÍA DIDÁCTICA QUE SE VAI APLICAR

A  estructura  das  sesións  será  diferente  á  convencional  onde  só  existían  as  tres  partes  propias  dun 
adestramento: o quecemento, a parte principal de actividade física e a volta á calma.

As sesións estarán divididas en tres partes: círculo inicial, parte práctica e círculo final. 
Círculo  inicial:  primeiro  momento  da  clase  duns  5  minutos  de  duración  onde  se  explicarán  os 

obxectivos da sesión e aqueles contidos conceptuais necesarios para a parte práctica. 
Parte práctica: é o momento de compromiso motor, a parte máis importante da clase. Esta parte 

divídese a maneira convencional (quecemento, parte principal e volta á calma).
Círculo final: último momento moi breve da clase, onde se reune a todo o grupo para reflexionar 

sobre algún aspecto importante da clase e despedirse. 

Búscase que as sesións potencien o espíritu crítico a través de reflexións individuais e colectivas. 
Para isto é necesario que o alumno saiba que está a facer, como e con que obxectivo, na búsqueda dunha 
implicación maior nas diferentes actividades.

No bacharelato engadese a posta en práctica de sesións elaboradas polos propios alumnos/as, para 
acadar isto é preciso establecer unha progresión metodoloxía baseada en estilos non directivos (resolución 
de problemas, ensinanza recíproca, descubrimento guiado) e buscando que pouco a pouco o alumno vaia 
adquirindo maiores responsabilidades.

Os  agrupamentos serán,  maioritariamente,  en  pequenos  grupos,  buscando  o  traballo  cooperativo. 
Buscarase a diversidade nos grupos, sempre coa premisa que para atender á diversidades hai que vivila polo 
que serán o máis heteroxeneos posibles (xénero, nivel de habilidade, características físicas…). 

Buscarase aproveitar o máximo todos os recursos que nos ofrece o centro e os seus arredores, xa non só no 
que se  refire  a  material  senón  tamén as  posibilidades  de  utilización  dos  diferentes  espacios.  Con isto 
pretendese facer ver  ao alumnado que non son necesarios  medios moi  sofisticados para a práctica de 
actividade física.
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6. OS MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR
Os materiais e recursos didácticos que se van a utilizar son: 

• Libro  de  texto  da  editorial  Teide  que  o  departamento  ten  ao  seu  recaudo:  a
profesora repartiraos ao alumnado na unidade didáctica que o precisen como apoio para a 
realización dalgún traballo ou exame.

• Documentos escritos para complementar os contidos máis teóricos da materia.

• DVDs con películas onde, nun contexto de actividade física e deporte, trátase sobre
prexuízos de xénero, racismo, tolerancia e deportividade.

• Artigos de prensa deportiva onde se tratan temas como a violencia, a muller e o
deporte, valores positivos no deporte, hábitos saudables, etc.

• Ordenador  e  cañón  de  vídeo:  para  plantexar  algúns  contidos  teóricos  e  para  a
visualización, por parte do alumnado, do resultado dalgúns exámenes prácticos (cando esta 
visualización posterior favorezca a aprendizaxe).

• Diferentes  páxinas  web  para  traballar  contidos  relacionados  co  exercición  físico, 
actividade física saudable, alimentación saudable… (Exemplo: www.edu.xunta.es/contidos)

• “Plomo en los bolsillos”. Ander Izagirre. Ed Libros del KO.

Os alumnos/as que non poden facer práctica por razóns médicas traballaran durante as sesións aspectos 

teóricos relacionados cos contidos que estan a traballar os seus compañeiros/as. Para esto farase un 

dosier  que  inclúe  información  recollida  nas  fontes  anteriormente  citadas.  Esta  ampliación  dos 

contidos  teóricos  xustifica  a  realización  dunha  proba  teórica  máis  completa  para  estes  casos, 

considerando estes materiais.
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7. OS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A avaliación non se centrará só sobre o alumno. A través da observación día a día e de certas probas puntuais, levarase 

un seguimiento do proceso educativo para modificalo en función dos problemas que vaian xurdindo. Estas probas desenrólanse 

en momentos clave do proceso de ensinanza-aprendizaxe que permita relacionar e avaliar varias unidades didácticas.

Farase unha avaliación inicial ao na primeira sesión de cada unidade didáctica, para ver o nivel de condición física e das 

habilidades motrices básicas e específicas. 

A nota final será a media aritmética das dúas primeiras evaluacións e se poderán acadar ata doús puntos máis cos 

traballos do libro "Plomo en los bolsillos"

QUE AVALIAR   TEORÍA ACTITUDES PRACTICA

CANDO AVALIAR   INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: COMO AVALIAR   

AO LONGO DAS SESIÓNS 

DA UNIDADE DIDÁCTICA

• Proba escrita 50 %

• Planilla de observación para cada curso (*): onde a

profesora rexistrará, ao finalizar cada sesión, os datos 

necesarios sobre o traballo do alumnado ao longo de cada 

unidade didáctica.  50%

AO FINAL DA UNIDADE 

DIDÁCTICA

• Proba escrita 35% • Planilla de

observación para cada 

curso 15%

• Proba práctica

• 50%

PARA O ALUMNADO 

LESIONADO

• Os mesmos puntos

que no apartado “teoría”

• Os mesmos puntos

que no apartado “actitudes”

• Traballos teóricos

• Fichas e exercicios

(*) Exemplo de planilla de observación: 

Curso:  3ºA U.D.: B A L O N C E S T O 20 

alumn

@s 

Alumnado



Material 

Hixiene

TEORÍA ACTITUDES PRÁCTICA

W.? Exa Esforzo

Participac

Cooperac 

Respecto

Aval. 

Inic.

Trab. 

Diar.

Exam

Adrián Amado

Laura Mª Cortés

Andrea Figueir

Esteban Loureir

Juan Martínez

María Piñeiro

Santiago Rey

Códigos: +: ben;   +: moi ben; – : mal;   – : moi mal; ~:regular /   A: por non asistir;  Pe  : xustificada. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Ao longo do curso e en todas as unidades didácticas empréganse diferentes estratexias  de atención  á 
diversidade. A diversidade enténdese como todas quelas 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).

As medidas de atención á diversidade: 
- Os agrupamentos maioritariamente serán heteroxeneos e variaranse ao comezo de cada 
trimestre. Preténdese fomentar o traballo cooperativo e comprender e valorar a diversidade. 
Conseguirase se son capaces de vivir a diversidade dunha forma continuada, dando tempo a 
que o alumnado se coñeza entre eles 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 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. 

Asi mesmo e en colaboración co Departamento de Orientación se farán as adaptacións adecuadas 
seguindo as dificultades e diversidade de cada alumno: transtornos do comportamento, dificultades motoras 
e/ou de linguaxe, diversos graos de autismo, etc.
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9. EVALUACIÓN INICIAL.

 Para realizar unha avaliación inicial efectiva teremos en conta as seguintes 
accións:

- Coñecemento da memoria relativa ó grupo do ano anterior.
- Reunión co titor do ano anterior e o do curso actual ademáis 
do resto   dos profesores na  primeiras semanas de curso
 - Valoración da situación do grupo e de cada alumno
 individualmente durante as primeiras semanas do curso a través 
 observación  directa,  do  traballo  diario  e  de  fichas  de
seguimento.
-  O inicio de cada unidade didáctica farase unha evañuación
individual e   especifica  según  os  apectos  a  tratar  en  cada
unha de elas.

10. O PROGRAMA DE REFORZO.

Os alumnos/as con Educación Física pendente para setembro terán que realizar un programa de reforzo para 
a recuperación da materia. Este programa centrarase, principalmente, en traballar os contidos conceptuais 
impartidos ao longo do curso. Os contidos procedimentais e actitudinais, polas súas característica, non se 
poden avaliar a non ser mediante clases presenciais, a inviabilidade desta opción xustifica que os contidos a 
traballar sexan conceptuais. Así mesmo as actividades de avaliación serán:

- unha proba escrita sobre estes contidos traballados ao longo do curso.
-  a  presentación do traballo  OBRIGATORIO: “o  meu adestramento persoal”.  Posto  en 
práctica durante o primeiro trimestre do curso, pero que será indispensable para superar a materia, 
tanto en xuño coma en setembro.
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11. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN E A PRÁCTICA
DOCENTE.

Para avaliar a programación utilizarase unha planilla de observación na que se reflexiona sobre a 
consecución dos contidos, os criterios de avaliación, a metodoloxía, etc. Recóllese tamén os 
motivos polos que houbo modificacións ao longo do curso. 

1ª AVALIACIÓN CURSO:

...................

Conforme Cales e motivo do incumprimento (Se se marca Non)

Si Non

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

METODOLOXÍA

RECURSOS E MATERIAIS

2ª AVALIACIÓN Si Non Cales e motivo do incumprimento (Se se marca Non)

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

METODOLOXÍA

RECURSOS E MATERIAIS

3ª AVALIACIÓN Si Non Cales e motivo do incumprimento (Se se marca Non)

OBXECTIVOS

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

METODOLOXÍA

RECURSOS E MATERIAIS

Aspectos do proceso de ensino e da práctica docente a valorar (Alto, medio. baixo):

− FORMAS DE TRABALLO DOS ALUMNOS: Individual, parellas ou grupo

− EXERCICIOS PROPOSTOS SEGÚN AS NECESIDADES.

− CUMPLIMENTO DOS OBXECTIVOS BUSCADOS PARA CADA CASO.

− METODOLOXÍA EMPREGADA AXEITADA.

− USO DO TEMPO DA PRÁCTICA.

− APROVEITAMENTO DO MESMO E DOS RECURSOS.

− GRADO DE MOTIVACIÓN DOS ALUMNOS.
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− GRADO DE MOTIVACIÓN PROPIO.
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