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0.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACION DA PROGRAMACIÓN.

O  Instituto  de  Ensino  Secundario  “Antón  Losada  Diéguez”,  no  cal  se  enmarca  esta 
programación, está situado na vila e Concello de A Estrada, Pontevedra, a un quilómetro do centro 
urbano, na zona coñecida como “deportiva” onde se atopan os pavillóns deportivos, piscina, pistas 
de tenis e campo de fútbol . Forma, xunto cos outros dous institutos , IES Nº1 e García Barros,  e a 
Academia Galega de policía, unha pequena cidade escolar. Este feito determina un certo illamento 
da acción educativa en relación á vida social do Concello. 

O alumnado  propio do IES Antón Losada provén maiormente das parroquias de Lagartóns, 
Cereixo, Vinseiro, Callobre, Moreira, Matalobos, Ribeira, polo tanto, fundamentalmente rural, con 
unha economía que se sustenta no traballo por conta allea, réxime especial agrario e autónomo, 
actividades  industriais  (basicamente  no  sector  de  transformación  da madeira)  e  servizos.  Estas 
características  socioeconómicas  podemos  definilas  do  seguinte  xeito:  entorno  rural  de  baixa 
ocupación  humana, moi  dispersa,  carente  de  núcleos  de  poboación  o  suficientemente  grandes 
para  posibilitar  equipamentos  sociais,  culturais  e  deportivos  comparables  ó  entorno  urbano  ou 
semiurbano.  

A maioría do alumnado reside en pequenas entidades de poboación onde en ocasións non 
contan  con  compañeiros  da  súa  idade  para  relacionarse  o  que  supón  unha  dificultade  no  seu 
proceso de  socialización,  e non  contan  co  acceso próximo  a ofertas  culturais, deportivas ou de 
ocio. 

Como  en moitas  outros  pequenos  concellos  do  interior  de Galicia,  aínda  gran  parte  das 
familias  están  compostas  por  varias  xeracións  que  conviven  no  mesmo  domicilio:  pais  dos 
alumnos,  avós,  fillos  e  ás  veces  xunto  con  outros membros  consanguíneos  ou  afíns  da  familia. 
Todos  eles,  en  moitos  casos,  colaboran  nas  tarefas  diarias  do  mantemento  de  explotacións 
agropecuarias,  aínda que  cada  vez máis  algún membro da  familia  compatibiliza esta  axuda  cun 
traballo fóra do sector primario. Nos últimos anos estase dando o caso de que a maioría da xente 
nova (antigos alumnos e alumnas) están a marchar a traballar ou estudar lonxe do entorno no que 
conviviron durante a  súa  infancia e os  seus anos de ensinanza básica,  co que  se pon en perigo 
tanto a continuidade da sociedade e a familia no ámbito rural coma tradicións, costumes, traballos 
e formas culturais que nos chegaron xeración tras xeración ata o momento actual. 

O feito de depender dun transporte escolar dificulta o poder desenrolar certas actividades 
relacionadas  coa  labor  docente  pois  temos  que  axustarnos  maiormente  a  un  horario  escolar 
estrito. 

Practicamente a totalidade do alumnado e galego falante, con un bo nivel na lingua castelá. 
A asistencia de alumnos inmigrantes non é moi significativa. 

O  centro  conta  con  equipamento  informático  e  audiovisual  nas  respectivas  aulas,  o  que 
facilita  o  labor  docente  e  o mesmo  tempo  permite  que  este  alumnado  traballe  a  competencia 
dixital. 
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 Seminario de Educación Física do I.E.S. Antón Losada Diéguez dispón das seguintes instalacións e 
dependencias: 

‐ 1 sala cuberta de m2 que posúe: 

‐ 1 despacho‐almacén‐vestiario para os profesores. 

‐ 2 vestiarios para os alumnos/‐as. 

‐ 2 pistas polideportivas descubertas de 20x40 +/‐. 

‐
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1. A CONTRIBUCIÓN DA E.F. AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

As seguintes táboas pretenden sintetizar os aspectos máis destacados da   contribución da 
materia de educación física ao logro das competencias básicas. Cítanse en cada caso os bloques de 
contidos. 

1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Expresarse oralmente  Comprende e expresa ideas, sentimentos e necesidades 

Expresarse por escrito  Escribe  correctamente.  Compón  e  presenta  un  texto 
correctamente escrito 

Escoitar  Participa cunha escoita activa nos diálogos e debates 

Ler  Comprende e analiza correctamente o que  le. Trabállase 
e avalíase nas Unidades didácticas dos diferentes bloques 
de contidos (diferenciados segundo o curso). 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA

Non  se contemplan categorías especificas para o  traballo desta competencia dende a 
materia  de  educación  física  por  considerar  que  a  contribución  desta  non  será 
significativa como para incluíla dentro da súa avaliación. 

3. COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO

Saber  nocións  e  experiencias 
científicas e tecnolóxicas. 

Identifica  os  principais  riscos  ambientais 
producidos  polo  ser  humano  (respecto  ao 
contorno natural). 

Coñecer  os  factores  que  inciden  na 
saúde. 

Coñece e valora as características dun estilo de 
vida  saudable  (hábitos hixiénicos e  actividade 
física regular). 
Identifica  os  efectos  da  actividade  física  no 
organismo. 
Determina  os  aspectos  básicos  dunha 
alimentación adecuada. 

Interactuar  co  entorno  a  través  do 
movemento. 

Adapta  e  controla  a  súa  motricidade  para 
resolver  con  éxito  as  diferentes  situacións  do 
entorno. 

Bloques de Xogos e Deportes  Bloque de Condición Física e Saúde 
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4. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL

Coñecer  e  utilizar  as  novas 
tecnoloxías. 

Utiliza internet relacionado con contidos da materia 
de educación física. 
Coñece e usa programas básicos. 

Acceder e utilizar a información.  Coñece e utiliza técnicas e estratexias para acceder 
a diversas fontes de información. 

Trabállase  e  avalíase  nas  Unidades  didácticas  dos  diferentes  bloques  de  contidos 
(diferenciados segundo o curso). 

5. COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ

Dispor  de  habilidades  sociais 
para convivir. 

Respecta  a  compañeiros  e  profesores  e 
fomenta as boas relacións. 
Posúe  habilidades  para  afrontar  conflitos  persoais 
ou interpersoais. 
Traballa en equipo. 
Valora  as  diferencias  e  recoñece  a  igualdade  de 
dereitos  entre  todos  os  colectivos  (homes  e 
mulleres, etnias...)  

Participar na vida cívica e social.  Coñece,  respecta  e  asume  as  normas  de 
convivencia. 
Respecta o mobiliario e as instalacións do colexio. 
Adopta actitudes e comportamentos democráticos. 

Dispor de sensibilidade e espírito 
crítico. 

Reflexiona  e  analiza  criticamente  os  problemas 
sociais do seu entorno. 

Bloques de Xogos e Deportes  Bloque de Expresión Corporal 

6. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA

Saber  apreciar  e  desenvolver  a 
creatividade. 

Mostra capacidade creativa. 
Deseña e desenvolve proxectos expresivos. 

Coñecer  e  usar  as  distintas 
linguaxes artísticas e técnicas. 

Coñece,  comprende e exprésase mediante distintos 
códigos artísticos, musicais, corporais e técnicos. 

Participar  en  manifestacións 
artísticas e culturais 

Comprende,  interésase  e  desfruta  coas  obras  de 
arte, a danza, o deporte, as representacións teatrais 
ou outras manifestacións culturais. 

Aprender a valorar o patrimonio 
artístico e cultural. 

Aprecia  e  respecta  os  xogos  populares  e  deportes 
propios e doutras culturas. 

Bloques de Xogos e Deportes
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7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

Aprender  a  coñecerse  a  si 
mesmo. 

Coñece as propias potencialidades e carencias. 
Analiza  e  avalía  os  erros  cometidos  no  proceso  de 
aprendizaxe. 

Valorar o esforzo e a motivación.  Sente motivación e gusto por aprender. 
Sente  curiosidade  e  gusto  por  facer  as  cousas  ben 
feitas . 
Adopta actitudes positivas cara o esforzo persoal. 
Mostra  e  valora  a  regularidade  e  a  constancia  do 
traballo. 

Adquirir  os  hábitos  de  traballo 
intelectual. 

Sabe  traballar  en  equipo  mediante  proxectos 
cooperativos . 

Adquirir  os  hábitos  de  traballo 
intelectual. 

Sabe  traballar  en  equipo  mediante  proxectos 
cooperativos. 

Condición Física e Saúde

8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL

Saber tomar decisións.  Adaptase a novas situacións e retos persoais. 

Ter iniciativa e actitude 
emprendedora. 

Mostra iniciativa e ideas propias. 
Participa  activamente  nas  actividades  organizadas 
dende o colexio. 

Condición Física e Saúde 
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2. OBXECTIVOS.

O  alumnado  traballa  en  todos  os  cursos  para  conseguir  os  obxectivos  de  área,  estes 
adquírense  en  niveis  diferentes  en  función  da  secuenciación  dos  contidos,  no  apartado  da 
programación  destinado  aos  contidos  aparecen  relacionados  cos  obxectivos  de  área  que 
contribúen a alcanzar.  

Expóñense a continuación os obxectivos xerais de área que son comúns a todos os cursos 
da  ESO. Os  criterios  de  avaliación  serán,  polo  tanto,  os  responsables  de  guiar  a  programación 
específica de cada curso e conseguir así os obxectivos de etapa.  

1. Coñecer  os  trazos  que  definen  unha  actividade  física  (A.F.)  saudable  e  os  efectos
beneficiosos que esta ten para a saúde individual e colectiva.

2. Valorar a practica habitual e sistemática de A.F., como medio para mellorar as condicións
de saúde e calidade de vida.

3. Realizar  tarefas  dirixidas  ao  incremento  das  posibilidades  de  rendemento  motor,  á
mellora da condición física para a saúde e ao perfeccionamento das funcións de axuste,
dominio  e  control  corporal,  adoptando  unha  actitude  de  auto  esixencia  na  súa
execución.

4. Coñecer  e  consolidar  hábitos  saudables,  técnicas  básicas  de  respiración  e  relaxación
como medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e na
práctica físico‐deportiva.

5. Planificar  actividades  que  permitan  satisfacer  as  necesidades  en  relación  coas
capacidades físicas e habilidades específicas a partir da valoración do nivel inicial.

6. Realizar  actividades  físico‐deportivas  no  medio  natural  que  teñan  baixo  impacto
ambiental, contribuíndo á súa conservación.

7. Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais e colectivas aplicando
os  fundamentos  regulamentarios,  técnicos  e  tácticos  en  situacións  de  xogo,  con
progresiva autonomía na súa execución.

8. Amosar  habilidades  e  actitudes  sociais  de  respecto,  de  traballo  en  equipo  e  de
deportividade  na  participación  en  actividades,  xogos  e  deportes  (dep.),
independentemente das diferenzas de xénero, culturais, sociais e de habilidade.

9. Practicar e deseñar e practicar actividades expresivas con ou sen base musical, utilizando
o corpo como medio de comunicación e expresión creativa.

10. Adoptar unha actitude crítica ante o tratamento do corpo, a A.F. e o dep. no contexto
social.
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2.1 Obxectivos para cada curso. 

- Obxectivos 1º de ESO 

- Coñecer que é o aparato locomotor e as partes do sistema óseo e muscular.

- Coñecer  o  estado  corporal  elas  posibilidades  físicas  que  posemos  ante  a  práctica  de
actividades  físicas e deportivas, así como os aspectos a considerar previos á  realización de 
exercicios exixentes. 

- Elixir  convenientemente o atúeno deportivo e  coñecer o uso adecuado das  instalacións. e
materiais que utilicemos. 

- Considerar  a  importancia  do  quentamento  e  realizalo  adecuadamente  diferenciando  súas
partes e os exercicios característicos de cada unha delas. 

- Realizar exercicios convintes párala mellora das calidades físicas valorando os seus aspectos
saudables. 

- Adquirir hábitos saudables respecto las actividades físicas e familiarizarse coas actividades de
volta a calma o remate dos exercicios. 

- Adquirir coñecementos básicos para levar a cabo unha alimentación equilibrada.

- Practicar  actividades  baseadas  no  equilibrio,  axilidade  e  coordinación,  incidindo
principalmente no equilibrio para o desenrolo e mellora de diferentes destrezas ximnásticas 
e deportivas. 

- Coñecer e aplicar os fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios de xogos e deportes
colectivos, individuais, alternativos, cooperativos e tradicionais. 

- Valorar a importancia das actividades na natureza e utilizalas apropiadamente para preservar
o medio natural e desfrutar das actividades deportivas, de ocio e recreativas que se realizan
nel. 

- Utilizar  as  actividades  rítmicas  como medio  de  desenrolo  corporal,  creativo  e  relacionala,
aproveitando as distintas formas de movemento que nos ofrecen as danzas e bailes.  

-  Aprender a  convivir e  relacionarse cos/as  compañeiros/as mediante actividades no grupo,
adoptando  decisións  consensuadas  y  respectando  las  diferencias  de  opinión,  gusto  e 
aptitude para a actividade a realizar. 

- Adquirir  gusto  pola  práctica  de  exercicio  físico  como  medio  de  ocupación  do  ocio  e
diversión. 
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      - Obxectivos  2º de ESO 

- Coñecer que son as colidades físicas básicas.

- Profundará no estudio a nivel teórico  e práctico da velocidade e a flexibilidade.

- Coñecer os obxectivos da flexibilidade, os factores que contribúen a súa mellora, os métodos
de desenvolvemento e as condiciones en que se  realizan seus exercicios para aumentar os 
recorridos articulares sen danar as estruturas que interveñen. 

- Coñecer os  tipos de velocidade, os  sistemas e métodos de desenvolvemento de  cada  tipo
evitando lesións. 

- Valorar a importancia que ten o exercicio axeitadamente realizado en noso estado de forma e
capacidade de movemento. 

- Preocuparse polo propio estado de saúde e habituarse a unha práctica de actividade física ou
deportiva periódica. 

- Desenrolar as colidades físicas (básicas  coordinativas) mediante circuítos.

- Gañar un maior grado de coordinación tanto específica coma dinámica e aceptar as propias
limitacións en relación a noso grado de coordinación. 

- Identificar e practicar diversas habilidades ximnásticas e acrobáticas para mellorar colidades
coordinativas coma o equilibrio, o ritmo e a coordinación. 

- Prestar  as  axudas  necesarias  ós  compañeiros  durante  a  realización  de  saltos,  xiros  ou
equilibrios suxeitando, apoiando ou empurrando nas partes corporais que o requiran. 

- Coñecer os aspectos técnicos, tácticos e regulamentarios básicos do rugby.

-  Practicar xogos predeportivos relacionados cos deporte mencionado e establecer situacións
de xogo conducentes á aplicación técnica e resolución de problemas plantexados durante o 
xogo. 

- Aprender  alternativas  de  ocio  sano,  mediante  a  práctica  de  deportes  alternativos  e
recreativos, onde o importante é pasalo ben, independentemente dos resultados. 

- Respectar a os/as compañeiros/as, aceptando súas peculiaridades e o seu nivel de práctica
física. 

- Descubrir as posibilidades da actividade física que nos ofrece o medio natural.

- Descubrir  diferentes  actividades  físicas  relacionadas  co  ritmo  e  percibir  o  movemento
corporal a través do mesmo.  

- Aprender a traballar en grupo a través da realización de coreografías grupais inventadas por
eles mesmos, respectando as ideas de cada individuo e a capacidade rítmica de cada un. 

- Aprender  a  expresarse  a  través  do  corpo  e  os  xestos,  facilitando  a  desinhibición  e  a
aceptación de tódalas persoas. 
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- Obxectivos 3º de ESO  

- Comprobar e percibir as posibilidades d noso organismo para a práctica de actividades físicas
convites e saudables. 

- Coñecer a base dunha alimentación saudable, coñecendo  clasificación os  nutrientes e  como
debe ser unha dieta equilibrada. 

- Coñecer as situacións de sobre peso e enfermidades coma a bulimia e a anorexia para saber
como evitalas. 

- Adquirir uns coñecementos básicos dos primeiros auxilios, para saber actuar nas  situacións
habituais na práctica deportiva: esguices, desmaios, fracturas, etc. 

- Coñecer e  concienciar dos hábitos prexudiciais para a  saúde  como o  tabaco, o alcohol, as
drogas ,o sedentarismo e as posturas incorrectas. 

- Aumentar  os  índices  de  forza,  resistencia,  velocidade  e  flexibilidade  coa  práctica  de 

exercicios, xogos e deportes individuais  colectivos. 

- Investigar e propoñer actividades de forma individual ou grupal relacionadas cos   contidos da
materia. 

- Valorar  o  traballo  en  grupo,  a  axuda  e  a  colaboración  para  a  consecución  dos  obxectivos
comúns durante o xogo e a práctica deportiva. 

- Coñecer e aplicar a técnica, a táctica e o regulamento do baloncesto.

- Ser eficaz na  toma de decisións ante diversas situacións que exixan unha resposta acertada
para obter unha vantaxe sobre o adversario. 

- Progresar no coñecemento do medio natural, a súa conservación y dominio de técnicas que
nos permitan unha permanencia satisfactoria. 

- Coñecer técnicas de orientación con mapas e brúxulas.

- Traballar  os  exercicios  e  xogos  en  situacións  de  diminución  dos  sentidos  o  de  algunha
discapacidade física. 

- Recoñecer a importancia de saber utilizar ó máximo nosos sentidos e as nosas capacidades.

- Participar en actividades de expresión  corporal para  realizar bailes grupais ou por parellas
coa utilización de diversos ritmos, fomentando a desinhibición. 

- Aumentar a cohesión do grupo a través de actividades grupais como o acrosport  onde  cada
membro do grupo é una peza indispensable dentro dun conxunto. 
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        - Obxectivos  4º de E.S.O 

- Coñecer os tipos de forza e resistencia, seus sistemas e métodos de entrenamento e tipos de
exercicios para desenrolalas. 

- Empregar  os  exercicios  e  sistemas  de  entrenamento  básicos  da  resistencia  e  forza  para
interpretar  a  intensidade  do  esforzo  de  acordo  ós  parámetros  fisiolóxicos  que  nos 
proporciona o organismo  (frecuencia  respiratoria,  ritmo cardíaco...) e elixir o exercicio que 
mellor se adapte as nosas posibilidades. 

- Seguir  un  programa  de  resistencia  aeróbica  dirixido  á  mellora  das  capacidades  e  ó
mantemento da saúde  e adquirir unha condición física aceptable. 

- Mellorar  as  cualidades  físicas  e  coordinativas  por  medio  dunha  práctica  continuada  e
adecuada. 

- Descubrir e practicar diferentes métodos de traballo que melloren capacidades e  habilidades
específicas. 

- Coñecer  e  aplicar  os  fundamentos  do  entrenamento  de  forza,  velocidade,  flexibilidade  e
resistencia tendo en conta os principios do entrenamento. 

- Adquirir hábitos saudables a través de calquera actividade física ou deportiva que non poña
en perigo os sistemas corporais. 

- Coñecer  novos  deportes  e  os  elementos  técnicos  que  os  caracterizan.  Hockey,  Indiaca,
Frisbee, os saltos e lanzamentos en atletismo... 

- Incrementar os coñecementos sobre os aspectos técnicos e tácticos de deportes practicados
en cursos anteriores como: baloncesto, rugby. 

- Valorar  a  importancia  dos  deportes  na  sociedade  actual  como  vehículo  de  relación
intercultural. 

- Mellorar  as  relacións  cos  compañeiros  practicando  deportes  e  xogos  competitivos
recreativos de distinta natureza. 

- Organizar e desenrolar actividades  físicas que propicien a participación de todos, a mellora
das relacións entre seus membros e o ambiente distendido. 

- Tomar conciencia dos efectos positivos da realización de actividades deportivas na natureza.

- Respectar o medio natural e desfrutar das actividades que nel se realizan.

- Experimentar  a  relaxación  por  medio  da  concienciación  corporal  e  indución  á
experimentación de diversas sensacións. 

- Poñer en práctica diferentes tipos de masaxes, como forma de obteren relaxación.

- Perfeccionar as actividades rítmicas e descubrir as posibilidades creativas que nos ofrece o
traballo de coreografías. 



Programación do departamento de E.F. 

5 

- Coñecer  e  practicar  algúns  deportes  de  gran  riqueza  artística  e  estética  baseados  no
seguimento rítmico. 

- Participar e colaborar nas   actividades de expresión desenvolvendo técnicas que melloren o
domino corporal. 
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3. OS CONTIDOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN.

3.1.  CONTIDOS PARA CADA CURSO. 

1º ESO 

Bloque 3. Actividade física e saúde. 

 O quecemento e o seu significado na práctica da actividade física.

 Execución de xogos e exercicios apropiados para o quecemento.

 Valoración do quecemento como hábito saudable ao comezo dunha actividade física.

 Realización de actividades de baixa intensidade na finalización da actividade física.

 Condición física. Capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde.

 Acondicionamento físico a través do desenvolvemento das capacidades físicas relacionadas
coa saúde.

 Realización de xogos para a mellora da condición física.

 Exercitación  de  posicións  corporais  axeitadas  na  práctica  de  actividades  físicas  e  en
situacións da vida cotiá.

 Fortalecemento  da  musculatura  de  sostén  mediante  a  realización  de  exercicios  de
mobilidade articular, de fortalecemento muscular e de relaxación.

 Atención á hixiene corporal logo da práctica de actividade física.

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas. 

 O deporte como fenómeno social e cultural.

 Execución de habilidades motrices vinculadas a accións deportivas.

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

 Realización de xestos  técnicos básicos e  identificación de elementos  regulamentarios dun
deporte individual.

 As fases do xogo nos deportes colectivos: concepto e obxectivos.

 Realización  de  xogos  e  actividades  en  que  prevalezan  aspectos  comúns  dos  deportes
colectivos.

 Realización de tarefas xogadas e actividades cooperativas. Desafíos físicos cooperativos.

 Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia.

 Aceptación do propio nivel de execución e disposición cara á súa mellora.

 Valoración das actividades deportivas como unha forma de mellorar a saúde.

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

Bloque 2. Actividades físicas artístico‐expresivas. 

 O  corpo  expresivo:  postura,  xesto  e movemento.  Aplicación  da  conciencia  corporal  nas
actividades expresivas.
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 Experimentación de actividades expresivas orientadas a  favorecer unha dinámica positiva
do grupo.

 Combinación  de  distintos  ritmos  e  manexo  de  diversos  obxectos  na  realización  de
actividades expresivas.

 Realización de danzas sinxelas de carácter recreativo e popular.

 Disposición favorable á desinhibición nas actividades de expresión corporal

Bloque 1. Contidos comúns en E.F. 

 As  actividades  físico‐deportivas  no  medio  natural:  terra,  aire  e  auga.  Realización  de
habilidades adaptadas ao tipo de actividade recreativa proposta: rubir, transportar, remar,
montar en bicicleta...

 Adquisición de técnicas básicas no medio natural:  iniciación á cabullería básica e montaxe
de tendas de campaña. A súa aplicación en diferentes contextos.

 Realización  de  itinerarios  de  curto  percorrido,  preferentemente  no medio  natural,  con
recoñecemento de sinais de rastrexo.

 Adquisición de nocións básicas sobre seguridade, coñecemento de materiais e vestimenta
necesaria.

 Desfrute con construcións de madeira e/ou corda e con outras actividades de  recreación
propias do medio natural.

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

2º ESO 

Bloque 1. Condición física e saúde. 

 Obxectivos do quecemento. Quecemento xeral e específico.

 Realización de xogos e exercicios aplicados ao quecemento. Recompilación destes.

 Capacidades  físicas  principalmente  relacionadas  coa  saúde:  resistencia  aeróbica  e
flexibilidade.

 Control  da  intensidade  do  esforzo:  toma  da  frecuencia  cardíaca  e  cálculo  da  zona  de
actividade.

 Acondicionamento  físico  xeral  con  especial  incidencia  na  resistencia  aeróbica  e  na
flexibilidade.

 Realización de actividades e xogos para a mellora da condición física.

 Recoñecemento  e  valoración  da  relación  existente  entre  unha  boa  condición  física  e  a
mellora das condicións de saúde.

 Recoñecemento  e  valoración  da  importancia  da  adopción  dunha  postura  correcta  en
actividades cotiás.

 Realización de actividades con implementos.

 Relación entre hidratación e práctica de actividade física.

 Coñecemento das técnicas de respiración e a súa adecuación a situacións cotiás.



Programación do departamento de E.F. 

8 

 Valoración de hábitos saudables como descansar axeitadamente e realizar actividade física.
Toma de conciencia sobre os efectos que teñen para a saúde

 determinados hábitos como o consumo de tabaco, alcohol e estupefacientes.

Bloque 2. Xogos e deportes. 

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

 Realización de xestos  técnicos básicos e  identificación de elementos  regulamentarios dun
deporte individual diferente ao realizado no curso anterior.

 Os deportes de competición entre dúas persoas como fenómeno social e cultural.

 Realización de xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios dos
deportes de competición entre dúas persoas.

 Realización  de  tarefas  xogadas  e  de  actividades  cooperativas.  Novos  desafíos  físicos
cooperativos.

 Respecto e aceptación das normas dos deportes de competición entre dúas persoas e das
establecidas polo grupo.

 Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia.

 Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo.

 Autocontrol ante as situacións de contacto físico que se dan nos xogos e no deporte.

 Cooperación nas  funcións  atribuídas dentro dun  labor de  equipo para  a  consecución de
obxectivos comúns.

 Tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados.

Bloque 3. Expresión corporal. 

 A linguaxe corporal e a comunicación non verbal.

 Os  xestos  e  as  posturas.  Experimentación  de  actividades  encamiñadas  ao  dominio,  ao
control corporal e á comunicación coas outras persoas.

 Control da respiración e da relaxación nas actividades expresivas.

 Realización  de  improvisacións  colectivas  e  individuais  como  medio  de  comunicación
espontánea.

 Realización de danzas do mundo de carácter colectivo. Contextualización básica.

 Aceptación  das  diferenzas  individuais  e  respecto  ante  a  execución  das  tarefas  por  parte
doutras persoas.

Bloque 4. Actividades no medio natural. 

 O sendeirismo: descrición, tipos de carreiro, material e vestimenta necesaria.

 Realización de percorridos preferentemente no medio natural.

 As  actividades  físico‐deportivas  no  medio  natural:  terra,  aire  e  auga.  Realización  de
habilidades  adaptadas  ao  tipo  de  actividade  recreativa  proposta:  nadar,  esquiar,  rubir,
remar...

 Adquisición  de  técnicas  básicas  no  medio  natural:  aplicación  da  cabullería  básica  en
diferentes contextos.
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 Respecto do ambiente e valoración deste como lugar rico en recursos para a realización de 
actividades  recreativas.  Experimentación  con  construcións  de madeira  e/ou  corda  e  con 
outras actividades de recreación propias do medio natural. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. Toma de 
conciencia dos usos adecuados en ambos os contornos. 

 Procura de información previa sobre o espazo natural en que se van desenvolver propostas 
fóra do centro. 
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3º ESO 
 

Obxectivos xerais de área  CONTIDOS PARA 3º E.S.O. 

1. Coñecer  os  trazos  que  definen 
unha  A.F.  saudable  e  os  efectos 
beneficiosos  que  esta  ten  para  a 
saúde individual e colectiva. 

CONDICIÓN 

FÍSICA E 

SAÚDE  

 O quecemento. Efectos. Pautas 
para a súa elaboración 

 Vinculación das capacidades 
físicas principalmente relacionadas 
coa saúde, cos aparellos e sistemas do 
corpo humano. 

 Recoñecemento do efecto 
positivo que a práctica de actividade 
física produce no organismo. 

 Control da intensidade do 
esforzo: coñecemento da frecuencia 
cardíaca máxima e de repouso. Tempo 
de recuperación. 

2. Valorar  a  practica  habitual  e 
sistemática  de  A.F.,  como  medio 
para  mellorar  as  condicións  de 
saúde e calidade de vida. 

3. Realizar  tarefas  dirixidas  ao 
incremento  das  posibilidades  de 
rendemento  motor,  á  mellora  da 
condición  física para  a  saúde  e  ao 
perfeccionamento  das  funcións  de 
axuste, dominio e control corporal, 
adoptando  unha  actitude  de  auto 
esixencia na súa execución. 

 Acondicionamento das 
capacidades relacionadas coa saúde: 
resistencia aeróbica, flexibilidade e 
forza resistencia xeral, mediante a 
posta en práctica de sistemas e 
métodos de adestramento. 

4. Coñecer  e  consolidar  hábitos 
saudables,  técnicas  básicas  de 
respiración  e  relaxación  como 
medio para reducir desequilibrios e 
aliviar  tensións producidas na  vida 
cotiá e na práctica físico‐deportiva. 

 Adopción de posturas correctas 
nas actividades físicas e deportivas 
realizadas. 

 Execución de métodos de 
relaxación como medio para liberar 
tensións. 

 Alimentación e actividade física: 
equilibrio entre a inxesta e o gasto 
calórico. 

 Valoración da alimentación como 
factor decisivo na saúde persoal.

 

5. Planificar actividades que permitan 
satisfacer  as  necesidades  en 
relación  coas Capacidades  físicas e 
Habilidades  específicas  a  partir  da 
valoración do nivel inicial. 

 Elaboración e posta en práctica 
de quecementos, logo da análise da 
actividade física que se vai realizar. 

 Valoración do nivel inicial de 
condición física a través dun test das 
capacidades físicas. 
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6. Realizar  actividades  físico‐
deportivas  no  medio  natural  que
teñan  baixo  impacto  ambiental,
contribuíndo á súa conservación.

ACTIVIDAD

ES NA 

NATUREZA 

 As actividades físico‐deportivas
no medio natural: terra e auga 
(sendeirismos, raffting ou canoas). 
Realización de habilidades adaptadas 
ao tipo de actividade recreativa 
proposta: remar...  

 Normas de seguridade para a
realización de percorridos de 
orientación no medio urbano e 
natural. 

 Realización de percorridos de
orientación, a partir do uso de 
elementos básicos de orientación 
natural e da utilización de mapas. 

 Recoñecemento das actividades
na natureza como actividades para a 
mellora da condición física e a 
recreación. 

 Aceptación das normas de
seguridade e protección na realización 
de actividades de orientación no 
medio natural. 

7. Coñecer  e  realizar  actividades
deportivas e recreativas  individuais
e  colectivas  aplicando  os
fundamentos  regulamentarios,
técnicos e tácticos en situacións de
xogo, con progresiva autonomía na
súa execución.

XOGOS  E  

DEPORTES 
 As fases do xogo nos deportes
colectivos: organización do ataque e 
da defensa. 

 Práctica dos fundamentos
técnicos, tácticos e regulamentarios 
dun deporte colectivo diferente ao 
realizado no curso anterior 
(baloncesto). 

 Participación activa nas
actividades, xogos e deportes 
practicados durante o curso. 

 Práctica de actividades e xogos
para a progresión nun deporte 
individual (a ximnasia artística 
deportiva) 

 Coñecemento e realización de
xogos e deportes tradicionais de 
Galicia. 

8. Amosar  habilidades  e  actitudes
sociais de  respecto, de  traballo en
equipo  e  de  deportividade  na
participación en actividades,  xogos
e  deportes,  independentemente
das diferenzas de xénero, culturais,

 Tolerancia e deportividade na
práctica deportiva e na consecución 
de resultados. 

 Asunción da responsabilidade
individual nunha actividade colectiva, 
como condición indispensable para a 
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sociais e de habilidade.  consecución dun obxectivo común. 

 Árbitro do xogo limpo (valorando
o xogo en equipo e a deportividade).

 Participación de todos con
independencia do nivel de destreza. 

 Colaboración, asistencia mutua e
lealtade ao grupo. 

 Xogos de grupo para un
propósito común. 

 Reflexión e análise da
experiencia vivida na aula. 


Comprensión da diversidade 

mediante o traballo en grupos 
heteroxéneos.

9. Practicar  e  deseñar  e  practicar
actividades  expresivas  con  ou  sen
base  musical,  utilizando  o  corpo
como  medio  de  comunicación  e
expresión creativa.

EXPRESIÓN  

CORPORAL 
 Aprendizaxe e práctica de danzas
modernas e históricas do mundo 
(bailes de salón). Aspectos culturais en 
relación á expresión corporal. 

 Realización de movementos
corporais globais e segmentarios 
cunha base rítmica, combinando as 
variables de espazo, tempo e 
intensidade, destacando o seu valor 
expresivo. 

 Execución de ritmos con práctica
individual e colectiva. 

 Predisposición para realizar os
bailes con calquera compañeiro/a. 


Desinhibición na exteriorización 

de sentimentos e emocións.
10. Adoptar unha actitude crítica ante

o tratamento do corpo, a A.F. e o
deporte no contexto social. 

TODOS   Lectura, análise crítica e reflexión
de artigos de prensa sobre o deporte 
en discapacitados. 
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4º ESO 

Obxectivos xerais de área  CONTIDOS PARA 4º E.S.O. 

1. Coñecer  os  trazos  que  definen
unha  A.F.  saudable  e  os  efectos
beneficiosos  que  esta  ten  para  a
saúde individual e colectiva.

CONDICIÓN 

FÍSICA E 

SAÚDE  

 Realización e práctica de
quecementos autónomos, logo de 
análise da actividade física que se vai 
a realizar. 

 O quecemento como medio de
prevención de lesións. 


Efectos do traballo de 

resistencia aeróbica, de flexibilidade 
e de forza resistencia sobre o estado 
de saúde: efectos beneficiosos, 
riscos e prevención.

2. Valorar  a  practica  habitual  e
sistemática  de  A.F.,  como  medio
para  mellorar  as  condicións  de
saúde e calidade de vida.

3. Realizar  tarefas  dirixidas  ao
incremento  das  posibilidades  de
rendemento  motor,  á  mellora  da
condición  física para  a  saúde  e  ao
perfeccionamento  das  funcións  de
axuste, dominio e control corporal,
adoptando  unha  actitude  de  auto
esixencia na súa execución.

 Sistemas e métodos de
adestramento das capacidades físicas 
relacionadas coa saúde: resistencia 
aeróbica, flexibilidade e forza 
resistencia.  

 Aplicación dos métodos de
adestramento da resistencia 
aeróbica, da flexibilidade e de forza 
resistencia. 

4. Coñecer  e  consolidar  hábitos
saudables,  técnicas  básicas  de
respiración  e  relaxación  como
medio para reducir desequilibrios e
aliviar  tensións producidas na vida
cotiá e na práctica físico‐deportiva.

 Relaxación e respiración.
Aplicación de técnicas e métodos de 
relaxación de forma autónoma. 

 Valoración dos métodos de
relaxación para aliviar tensións da 
vida cotiá. 

 Valoración dos efectos
negativos que determinados hábitos 
(fumar, beber, sedentarismo, 
consumir estupefacientes...) teñen 
sobre a condición física e sobre a 
saúde e adopción dunha actitude de 
rexeitamento ante estes. 

 Primeiras actuacións ante as
lesións máis comúns que poden 
manifestarse na práctica deportiva. 
Protocolos básicos de primeiros 
auxilios. 

5. Planificar  actividades  que
permitan  satisfacer as necesidades 
en relación coas Capacidades físicas 
e Habilidades específicas a partir da 

 Elaboración e posta en práctica
dun plano de traballo dunha das 
capacidades físicas relacionadas coa 
saúde. 
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valoración do nivel inicial.  
Toma de conciencia da propia 

condición física e predisposición a 
mellorala.

6. Realizar  actividades  físico‐
deportivas  no  medio  natural  que
teñan  baixo  impacto  ambiental,
contribuíndo á súa conservación.

ACTIVIDAD

ES NA 

NATUREZA 

 Relación entre a actividade
física, a saúde e o medio natural. 

 Participación na organización
de actividades no medio natural de 
baixo impacto ambiental, no medio 
terrestre ou acuático. Procura e 
procesamento da información. 
Presentación de proxectos a 
compañeiras e compañeiros. 

 Habilidades de manipulación
dos elementos naturais (refuxio, 
vivac...). 

 Realización de actividades
especializadas e de carácter 
recreativo, preferentemente 
desenvolvidas no medio natural 
(escalada, rapel, paso de travesías, 
carreiras de orientación...). 

 Realización de actividades
especializadas e de carácter 
recreativo, desenvolvidas no medio 
natural (remo, vela, traíñas, 
montañismo...). 

 Toma de conciencia do impacto
que teñen algunhas actividades 
físico‐deportivas no medio natural. 

7. Coñecer  e  realizar  actividades
deportivas e recreativas individuais e
colectivas aplicando os fundamentos
regulamentarios,  técnicos  e  tácticos
en  situacións  de  xogo,  con
progresiva  autonomía  na  súa
execución.

XOGOS  E  

DEPORTES 
 Realización de xogos e deportes
individuais, de competición entre 
dúas persoas e colectivos de lecer e 
recreación. 

 Práctica dos fundamentos
técnicos, tácticos e regulamentarios 
dos deportes. 

 Coñecemento e práctica de
xogos e deportes tradicionais de 
Galicia e da propia zona, así como do 
seu regulamento. Procura de 
información sobre variacións locais. 

8. Amosar  habilidades  e  actitudes
sociais  de  respecto,  de  traballo  en
equipo  e  de  deportividade  na
participación en actividades, xogos e
deportes,  independentemente  das

 Planificación e organización de
campionatos nos cales se utilicen 
sistemas de puntuación que 
potencien as actitudes, os valores e o 
respecto das normas.  
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diferenzas  de  xénero,  culturais, 
sociais e de habilidade.

 Valoración dos xogos e
deportes como actividades físicas de 
lecer e tempo libre. 

 Aceptación das normas sociais
e democráticas que rexen nun 
traballo en equipo. 

9. Practicar  e  deseñar  e  practicar
actividades  expresivas  con  ou  sen
base  musical,  utilizando  o  corpo
como  medio  de  comunicación  e
expresión creativa.

EXPRESIÓN 

CORPORAL 
 Adquisición de directrices para
o deseño de composicións
coreográficas. 

 Creación de composicións
coreográficas colectivas con apoio 
dunha estrutura musical incluíndo os 
diferentes elementos: espazo, tempo 
e intensidade.  

 Participación e achega ao
traballo en grupo nas actividades 
rítmicas. 

 Disposición favorable á
desinhibición na presentación 
individual ou colectiva de 
exposicións orais e rítmicas en 
público. 

10. Adoptar unha  actitude  crítica  ante
o tratamento  do  corpo,  a A.F.  e  o
deporte no contexto social. 

TODOS 
Lectura, análise crítica e 

reflexión de artigos de prensa sobre 

o deporte en discapacitados
.
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3.2.  SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

CURSO  1º ESO  2º ESO  

1ª Trimestre   Condición física. 

Juegos y Deportes: Floorball.  Baloncesto 

Condición física. 

2ª Trimestre  Juegos y Deportes: Disco Volador. Indiaca   Juegos y Deportes: Rugby 

3ª Trimestre  Expresión Corporal 

 
Expresión 

Corporal . 

3º ESO  4º ESO 

1º 
TRIMESTRE 

Retos cooperativos III e IV (3ss)  Retos cooperativos III e IV (3ss) 

Condición física saudable 
(Resistencia e flexibilidade: métodos 

para o  acondicionamento das 
capacidades relacionadas cona saúde) 

(9ss)  

O seu Plan de Adestramento Persoal (Forza 
+ flexibilidade)  

Métodos de Adestramento  
(Resistencia e flexibilidade)  

(18ss) 

2º 
TRIMESTRE 

Baloncesto (9ss) 
+ árbitro do xogo limpo + observación 

actitudes  + Prensa “Actitudes 
antideportivas” 

Balonmán (9ss) + Vídeo “Quero ser como 
Beckham” + árbitro do xogo limpo + 

observación actitudes   + Prensa “Muller”  

Habilidades ximnástica 
acrosport I (9ss) 

Habilidades ximnásticas 
acrosport II (9ss) 

3º 
TRIMESTRE 

 baloncesto:
videos, 
trabajos 
online

Rugbito (9ss) 

  Bailes Galegoss) 

Primeiros Auxilios (4ss) 

)  Orientación II (6 ss) 

Actividade no medio natural (1 ss) 
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4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS.

1º ESO 

1. Recompilar  actividades,  xogos,  estiramentos  e  exercicios  de mobilidade  articular  apropiados
para o quecemento e realizados na clase. O criterio pretende comprobar que o alumnado, logo de 
realizar na clase xogos e exercicios diversos para quentar, propostos polo profesorado, recolle en 
soporte  escrito  ou  dixital  exercicios  que  poden  ser  utilizados  no  quecemento  de  calquera 
actividade física. 

2. Identificar os hábitos hixiénicos e posturais saudables  relacionados coa actividade  física e coa
vida cotiá. Preténdese analizar se o alumnado, durante a práctica da actividade física,  identifica e 
leva a cabo determinados hábitos, por exemplo usar a indumentaria axeitada, hidratarse durante a 
actividade  ou  atender  á  súa  hixiene  persoal  logo  das  sesións. O  alumnado,  igualmente,  deberá 
recoñecer as posturas adecuadas nas actividades físicas que se realicen e en accións da vida cotiá 
como sentar, levantar cargas ou transportar mochilas. 

3. Incrementar  as  capacidades  físicas  relacionadas  coa  saúde,  traballadas  durante  o  curso,  con
respecto ao  seu nivel  inicial. Con este  criterio preténdese  comprobar  se o alumnado  se esforza 
para mellorar  os  niveis  das  capacidades  físicas  principalmente  relacionadas  coa  saúde.  Para  a 
avaliación deberase ter en conta, sobre todo, a mellora respecto dos seus propios niveis iniciais nas 
capacidades de resistencia aeróbica, forza, resistencia e flexibilidade, e non só o resultado obtido. 

4. Mellorar a execución dos aspectos técnicos fundamentais dun deporte  individual, aceptando o
nivel  alcanzado.  Mediante  este  criterio  preténdese  comprobar  a  progresión  das  capacidades 
coordinativas  nas  habilidades  específicas  dun  deporte  individual.  Ademais,  observarase  se  o 
alumnado fai unha auto avaliación axustada do seu nivel de execución, e se é capaz de resolver con 
eficacia os problemas motores suscitados. 

5. Realizar  a  acción motriz oportuna en  función da  fase de  xogo que  se desenvolva,  ataque ou
defensa,  no  xogo  ou  deporte  colectivo  proposto.  Búscase  comprobar  que  o  alumnado,  en 
situacións de ataque, é quen de conservar o móbil, avanzar, e conseguir a marca, seleccionando as 
accións  técnicas  adecuadas.  En  situacións  de  defensa  debe  intentar  recuperar  a  pelota,  frear  o 
avance e evitar que os opoñentes consigan a marca. 
Dentro deste criterio tamén se terán en conta os aspectos actitudinais relacionados co traballo en 
equipo e a cooperación. 

6. Resolver  desafíos  físicos  de  forma  cooperativa.  Preténdese  valorar  o  grao  de  colaboración
existente entre o alumnado á hora de resolver os desafíos físicos propostos, que deben ser resoltos 
de forma cooperativa. A cohesión grupal, a toma de decisións e a organización para a resolución do 
problema suscitado son os elementos básicos que hai que considerar. 

7. Coñecer  e  realizar  xogos  e  deportes  tradicionais  de  Galicia.  Trátase  de  avaliar  o  grao  de
coñecemento e valoración dos xogos e deportes tradicionais practicados, así como as capacidades 
coordinativas nas habilidades específicas requiridas. Tamén se valorará a realización por parte do 
alumnado dunha auto avaliación axustada ao seu nivel de execución. 
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8. Elaborar  unha  mensaxe  de  forma  colectiva  mediante  técnicas  como  o  mimo,  o  xesto,  a
dramatización ou a danza e comunicalo ao  resto de grupos. Preténdese avaliar a capacidade de 
elaborar  colectivamente  unha  mensaxe  e  comunicala,  escollendo  algunha  das  técnicas  de 
expresión corporal traballadas. 
Analizarase a capacidade creativa, así como a adecuación e a posta en práctica da técnica expresiva 
escollida. Tamén se poderán avaliar todos aqueles aspectos relacionados co traballo en equipo na 
preparación da actividade final. 

9. Seguir as  indicacións dos sinais de rastrexo propias do sendeirismo nun percorrido polo centro
ou  as  súas  inmediacións,  resolvendo  pequenos  problemas  suscitados  no  devandito  itinerario. 
Búscase comprobar se o alumnado é quen de  identificar o significado dos sinais necesarios para 
completar o percorrido e, a partir da súa  lectura, seguilas para  realizalo na orde establecida e o 
máis  rápido  posible.  Tamén  se  valorará  neste  criterio  a  capacidade  para  resolver  pequenos 
problemas  técnicos  asociados  aos  contidos  traballados  e  a  actitude  para  desenvolverse 
respectuosamente co contorno físico e social en que se desenvolva a actividade. 

2º ESO 

1. Incrementar a resistencia aeróbica e a flexibilidade respecto do seu nivel inicial.
Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  se  esforza  en  mellorar  os  niveis  de  resistencia  e 
flexibilidade, mediante a participación activa nas sesións. Deberase ter en conta a mellora respecto 
do seu propio nivel inicial, e non só respecto ao resultado obtido. 

2. Recoñecer  a  través  da  práctica,  as  actividades  físicas  que  se  desenvolven  nunha  franxa  da
frecuencia cardíaca beneficiosa para a saúde. Preténdese comprobar se o alumnado, despois de 
diversas  tomas  da  frecuencia  cardíaca,  é  quen  de  analizar  se  diferentes  actividades  físicas  se 
atopan dentro do intervalo do que se considera unha actividade aeróbica. 

3. Mostrar autocontrol na aplicación da forza e na relación e na confrontación con outras persoas,
ante  situacións  de  contacto  físico  en  xogos  e  actividades  de  loita.  Este  criterio  servirá  para 
comprobar  se o  alumnado  aplica  a  forza de  forma proporcionada  atendendo  á  variabilidade da 
situación e aplicando de forma correcta as técnicas ensinadas. Tamén se valorará a capacidade de 
mostrar  respecto cara ás persoas opoñentes,  realizando a actividade de  loita dentro das normas 
establecidas. 

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia e deportividade tanto cando se adopta o papel
de  participante  como  o  de  espectador  ou  espectadora  na  práctica  dun  deporte  colectivo. 
Preténdese  comprobar  que  o  alumnado  participante  en  situacións  competitivas  do  deporte 
colectivo escollido ten capacidade de implicarse e esforzarse en cumprir as responsabilidades que 
lle  asigna  o  seu  propio  equipo.  Tamén  se  valorará  o  respecto  ás  normas,  a  quen  arbitre,  ás 
compañeiras  e  aos  compañeiros  e  ás  persoas  pertencentes  ao  equipo  contrario,  así  como  a 
aceptación  do  resultado.  Cando  actúe  como  espectador  ou  espectadora  valorarase  a  súa 
capacidade de participación e motivación pola competición e o respecto ás persoas que forman os 
equipos, a quen arbitra e ás súas decisións. 
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5. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. Pretende avaliar o coñecemento e
valoración dos xogos e deportes tradicionais practicados, así como as capacidades de coordinación 
nas  habilidades  específicas  requiridas.  Tamén  se  valorará  a  realización  por  parte  do  alumnado 
dunha auto avaliación axustada ao seu nivel de execución. 

6. Resolver  desafíos  físicos  descoñecidos  previamente  polo  alumnado  de  forma  cooperativa
Preténdese comprobar o nivel de colaboración existente entre o alumnado á hora de resolver os 
novos desafíos físicos propostos, que deben ser resoltos de forma cooperativa. A cohesión grupal, 
a toma de decisións e a organización para a resolución do problema suscitado son os elementos 
básicos que hai que considerar. 

7. Crear e poñer en práctica unha  secuencia harmónica de movementos  corporais  a partir dun
ritmo escollido. Este criterio pretende comprobar se o alumnado, despois de escoller un ritmo e 
seleccionar  unha  secuencia  de  movementos  para  desenvolvelos  harmonicamente,  é  quen  de 
adecuar un  á outra,  así  como  a  capacidade  creativa e  a desinhibición persoal na preparación e 
execución  da  actividade.  Tamén  se  valorará  a  realización  cooperativa  das  danzas  do  mundo 
traballadas na aula. 

8. Realizar de forma autónoma un percorrido de carreiro cumprindo normas de seguridade básicas
e  resolvendo  pequenos  problemas  suscitados  no  devandito  itinerario,  á  vez  que  amosa  unha 
actitude  de  respecto  cara  á  conservación  do  contorno  en  que  se  leva  a  cabo  a  actividade. 
Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  é  capaz  de  realizar  o  percorrido  de  forma  autónoma 
cumprindo unhas normas de seguridade básicas, como levar unha indumentaria adecuada, seguir 
o carreiro e contar con todo o material necesario para completar o percorrido.
Neste  criterio  tamén  se  valorará  a  capacidade  para  resolver  pequenos  problemas  técnicos 
asociados  aos  contidos  traballados  como  o  uso  de  recipientes  onde  depositar  os  residuos 
producidos durante a marcha, as aplicacións da cabullería básica ou como evolucionar por terreos 
sen prexudicar a flora e a fauna do contorno. 

9. Buscar información en diferentes medios e fontes sobre as saídas que se van realizar ao medio.
Preténdese valorar a capacidade do alumnado para obter a información necesaria ante unha saída 
ao medio natural. 

3º ESO 

1. Reflexionar  individualmente  e  en  grupo,  axudándose  de  fontes  escritas  e  dixitais,  sobre  a
importancia que ten para a saúde unha alimentación equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o 
gasto  calórico,  de  acordo  coas  racións  de  cada  grupo  de  alimentos  e  das  actividades  diarias 
realizadas.  

2. Resolver  situacións  de  xogo  reducido  dun  ou  varios  deportes  colectivos,  aplicando  os
coñecementos  técnicos  e  tácticos,  coñecendo  e  respectando  as  regras dos mesmos  e do  “xogo 
limpo”, aceptando o nivel de habilidade do seu equipo e favorecendo a participación de todos.  
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3. Progresar no desenvolvemento dos aspectos  técnicos do deporte  individual  traballado e auto
avaliar o seu nivel de execución. 

4. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia colaborando na organización dunha
xornada.  

5. Realizar bailes por parellas ou en grupo,  indistintamente con calquera membro del, amosando
respecto e desinhibición. 

6. Completar unha actividade de orientación, preferentemente no medio natural, coa axuda dun
mapa e outros métodos de orientación, resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito 
itinerario, coñecendo e aplicando as normas de seguridade propias das actividades na natureza e 
amosando unha actitude de respecto cara ao medio. 

7. Reflexionar sobre o traballo realizado na clase e sobre sentimentos e comportamentos propios e
alleos  acontecidos na mesma.  Expresalos de  forma escrita ou  verbal e escoitar  as opinións dos 
demais. 

8. Ler e analizar artigos de prensa deportivos e de actividade  física  relacionados con problemas
sociais, deportivos e saudables. 

9. Adoptar  actitudes  positivas  cara  o  esforzo  persoal  e  constancia  no  traballo,  amosando
motivación cara novas aprendizaxes. 

4º ESO 

1. Planificar e poñer en práctica quecementos autónomos respectando pautas básicas para a súa
elaboración e atendendo as características da actividade física que se realizará.  

2. Utilizar  os  tipos  de  respiración  e  as  técnicas  e métodos  de  relaxación  como medio  para  a
redución de desequilibrios e o alivio de tensións producidas na vida cotiá. 

3. Deseñar e levar a cabo un plan de adestramento persoal relacionado coa saúde, incrementando
o propio nivel inicial, a partir do coñecemento de sistemas e métodos de adestramento.

4 Analizar os efectos beneficiosos e de prevención que o traballo regular de resistencia aerobia, de 
flexibilidade e de forza resistencia supoñen para o estado de saúde. 

5. Resolver supostos prácticos sobre as lesións que se poden producir na vida cotiá, na práctica de
actividade  física  e  no  deporte,  aplicando  unhas  primeiras  atencións  e  protocolos  básicos  de 
actuación e prevención. 



Programación do departamento de E.F. 

21 

6. Resolver  situacións  de  xogo  dos  deportes  traballados,  aplicando  os  coñecementos  técnicos,
tácticos e regulamentarios adquiridos. Aceptando o nivel de habilidade do seu equipo, as decisións 
arbitrais e favorecendo a participación de todos. 

7. Participar  de  forma  cooperativa  na  organización  e  posta  en  práctica  de  torneos  en  que  se
practiquen deportes e actividades  físicas realizadas ao  longo da etapa, se respecten as regras do 
“xogo limpo” e se fomente a participación de todos. 

8. Escoller xogos e deportes tradicionais de Galicia e propios da zona para organizar unha xornada
onde se leven á práctica. 

9. Participar e cooperar na creación e  realización de coreografías colectivas seguindo o  ritmo da
música  e  buscando  a  orixinalidade,  a  expresividade  do  corpo  e  amosando  unha  actitude 
desinhibida e construtiva. 

10. Planificar  de  forma  cooperativa  unha  saída  ao medio  natural  e  resolver  problemas  que  se
presentan nel a partir dos contidos traballado. 
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5. ESTANDARES DE APRENDIZAXE.

 1º ESO 

UD 
Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identif. 

estándar 

Competencias 

Clave 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo   

consec. 

Peso 

cualificción 

Instrumentos 

Proba

escrita 
Proba oral

Trab. 

ind. 

Trab. 

grupo 

Cad.

clase 

Rúb. 

(2) 

Obs. 

aula 

1 a 6 

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

75% 3,85% 30% 30% 40% 

B1.2. EFB1.1.2. CSC/CAA EFB1.1.2. Prepara e realiza 
quecementos e fases finais da 
sesión de acordo cos contidos 
que se vaian realizar, seguindo as 
orientacións dadas. 

75,00% 3,85% 50% 50,00% 

B1.3. 

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

75% 3,85% 80% 20,00% 

B1.4. B1. .2 EFB.1.2.1. CSC EFB1.2.1. Amosa tolerancia e 
deportividade tanto no papel de 
participante como no de 
espectador/a. 

75% 3,85% 80,00% 20% 

B1.5. EFB1.2.2. CSC EFB1.2.2. Colabora nas 
actividades grupais, respectando 
as achegas das demais persoas 
e as normas establecidas, e 
asumindo as súas 
responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos.  

75% 3,85% 90% 10% 

B1.6. EFB1.2.3. CSC EFB1.2.3. Respecta as demais 
persoas dentro do labor de 
equipo, con independencia do 

75% 3,85% 90% 10% 

Grado mínimo: 1-30%iniciado; 31 -60% acadado con indicacións, 61-100%  correcto
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seu nivel de destreza. 

B1.7 B1.3. EFB1.3.1. CSC EFB1.3.1. Coñece e identifica as 
posibilidades que ofrece o seu 
contorno próximo para a 
realización de actividades físico-
deportivas. 

75% 3,85% 70% 70% 30% 
B1.8. 

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

75% 3,85% 70,00% 30,00% B1.9. 

B1.10. 

EF1.3.3. 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. 

75% 3,85% 70% 30% 

B1.11. B1.4. EFB1.4.1. CSC/CSIEE EFB1.4.1. Identifica as 
características das actividades 
físico-deportivas e artístico 
expresivas propostas que poidan 
supor un elemento de risco 
relevante para si mesmo/a ou 
para as demais persoas. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% 

B1.12. 

EFB1.4.2. 

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

75% 3,85% 70,00% 30,00% B1,13, 

B1.14. 

B1.5. 

EFB1.5.1. 

CD/CCL 

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. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% 

EF1.5.2. 

CD/CCL 

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

75% 3,80% 70,00% 30,00% 
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Temporalización: 2ª avaliación 

1 

B3.1. 

B3.1 

EFB3.1.1 CMCCT 
 EFB3.1.1. Distingue de

xeito básico o impacto 
que pode ter a 
alimentación nun estilo 
de vida saudable 

70% 15,00% 70% 

30% 

B3.2. 

EFB3.1.2 

CCEC 

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

70,00% 15,00% 70,00% 30,00% 

B3.3. 

EFB3.1.3. 

CCEC 

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

70,00% 5,00% 70,00% 30,00% 

B3.4. 

B3.2 
EFB3.2.1. 

CAA

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

70% 15,00% 90% 10% 

B3.5. 

EFB3.2.2. 

CAA 

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

60% 15% 70% 30% 

B3.6. 
EFB3.2.3 

EFB3.2.3. Aplica os fundame
de hixiene postural na práctica
actividades físicas como med
prevención de lesións. 

60,00% 10,00% 70,00% 30,00% 
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2 
B4.4. 

B4.2. 

EFB4.2.1. 

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

50% 10,00% 90% 10% 

EFB4.2.2. 

CAA/CSIEE 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. 

50,00% 10,00% 90,00% 10 

B4.5. 

EFB4.2.3. 

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

50,00% 10,00% 90,00% 10 
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Temporalización: 3ª Avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

UD 
Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identif. 

estándar 

Competencias 

Clave 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo   

consec. 

Peso 

cualificción 

Instrumentos 

Proba

escrita 

Proba 

oral 

Trab. 

ind. 

Trab. 

grupo 

Cad.

clase 

Rúb.

2 

Obs. 

aula 

3 

B4.1. 

B4.1. 

EFB4.1.1. CAA/CSIEE 

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

50 10,00% 90 10 

B4.2 

EFB4.1.2. CAA/CSIEE 

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

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

EFB4.1.3. CAA/CSIEE 

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

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

EFB4.1.4. CAA/CSIEE 

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

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

4 
B4.4. 

B4.5. 
B4.2. EFB4.2.1. CAA/CSIEE 

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

50,00% 10,00% 90 10 
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regulamento.

EFB4.2.2.

CAA/CSIEE

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.

5%0 10,00% 90 10

EFB4.2.3.

CAA/CSIEE

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

50 10,00% 90 10
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2º ESO

UD 
Identif. 

contidos

Identif. 

criterios

Identif. 

estándar

Competencias 

Clave

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

consec.

Peso 

cualificción

Instrumentos

Proba

escrita
Proba oral

Trab.

ind.

Trab.

grupo

Cad.

clase

Rúb. 

(2)

Obs. 

aula

1 a 6 

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

75% 3,85% 30% 30% 40%

B1.2. EFB1.1.2. CSC/CAA EFB1.1.2. Prepara e realiza
quecementos e fases finais da
sesión de acordo cos contidos que 
se vaian realizar, seguindo as
orientacións dadas.

75,00% 3,85% 50% 50,00%

B1.3.
EFB1.1.3. CSC EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica 

actividades para a mellora das 
habilidades motoras en función das 
propias dificultades baixo la dirección 
do docente.

75% 3,85% 80% 20,00%

B1.4. B1. .2 EFB.1.2.1. CSC EFB1.2.1. Amosa tolerancia e
deportividade tanto no papel de
participante como no de
espectador/a.

75% 3,85% 80,00% 20%

B1.5. EFB1.2.2. CSC EFB1.2.2. Colabora nas actividades
grupais, respectando as achegas
das demais persoas e as normas 
establecidas, e asumindo as súas 
responsabilidades para a
consecución dos obxectivos.

75% 3,85% 90% 10%

B1.6. EFB1.2.3. CSC EFB1.2.3. Respecta as demais
persoas dentro do labor de equipo, 
con independencia do seu nivel de 
destreza 

75% 3,85% 90% 10%
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.
B1.7 B1.3. EFB1.3.1. CSC EFB1.3.1. Coñece e identifica as

posibilidades que ofrece o seu
contorno próximo axeitadas a súa 
idade.

75% 3,85% 70% 70% 30%
B1.8.

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

75% 3,85% 70,00% 30,00%B1.9.

B1.10.

EF1.3.3. 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.

75% 3,85% 70% 30%

B1.11. B1.4. EFB1.4.1. CSC/CSIEE EFB1.4.1. Identifica as
características das actividades 
físico-deportivas e artístico 
expresivas propostas que poidan
supor un elemento de risco
relevante para si mesmo/a ou
para as demais persoas.

75% 3,85% 70,00% 30,00%

B1.12.

EFB1.4.2.

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

75% 3,85% 70,00% 30,00%B1,13,

B1.14.

B1.5.

EFB1.5.1.

CD/CCL

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.

75% 3,85% 70,00% 30,00%

EF1.5.2.

CD/CCL

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

75% 3,80% 70,00% 30,00%
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Temporalización: 2ª avaliación 

1 

B3.1.

B3.1

EFB3.1.1 CMCCT

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a 
implicación das capacidades físicas 
e as cordinativas nas actividades 
físico-deportivas e artístico-
expresivas.

 
 

70% 15,00% 70%

30%

B3.2. EFB3.1.2
CCEC

EFB3.1.2. Re lac iona
d i fe ren tes  t i pos  de  
ac t i v idade  f í s i ca  e  
a l imentac ión  co  seu  impac t o  
na  súa  saúde.

70,00% 15,00% 70,00% 30,00%

B3.3.
EFB3.1.3. CCEC 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións 
organicas principais coa actividades 
física sistemática así como coa 
saúde. 70,00% 5,00% 70,00% 30,00%

B3.4.

B3.2
EFB3.2.1. CAA 

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

70% 15,00% 90% 10%

B3.5.

EFB3.2.2. CAA

EFB3.2.2. Alcanza niveis de  
condición  física  saudable  acorde
ao seu momento de  
desenvolvemento motor e ás
s ú a s  posibilidades.

60% 15% 70% 30%

B3.6.

EFB3.2.3

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

 

 
60,00% 10,00% 70,00% 30,00%
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2 
B4.4.

B4.2.

EFB4.2.1.

CAA/CSIEE 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, 
respectando o regulamento.

50% 10,00% 90% 10%

EFB4.2.2.

CAA/CSIEE EFB4.2.2. D e s c r i b e
s i m p l i f i c a d a m e t n e  e
p o n en práctica aspectos de 
organización de ataque e de 
defensa nas actividades físico-
deportivas de oposición ou de

l b ió i ió f ilit d

50,00% 10,00% 90,00% 10

B4.5.

EFB4.2.3.

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

50,00% 10,00% 90,00% 10
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Temporalización: 3ª Avaliación 
Estándares 
avaliables 

de aprendizaxe 
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

UD 
Identif. 

contidos

Identif. 

criterios

Identif. 

estándar

Competenci

as Clave

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

consec.

Peso 

cualificción

Instrumentos

Proba

escrita

Proba

oral

Trab.

ind.

Trab.

grupo

Cad.

clase

Rúb.

2

Obs. 

aula

3 

B4.1.

B4.1.

EFB4.1.1. CAA/CSIEE

EFB4.1.1. Aplica os

50 10,00% 90 10

Aspectos básicos das
técnicas e das habilidades 
específicas adaptadas máis
sinxelas,  respectando  as
Regras e as normas
establecidas.

EFB4.1.2. CAA/CSIEE

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

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%

EFB4.1.3. CAA/CSIEE

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

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%B4.2

4 

EFB4.1.4. CAA/CSIEE

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

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%

B4.4. 

B4.5.
B4.2. EFB4.2.1. CAA/CSIEE

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.

50,00% 10,00% 90 10
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EFB4.2.2.

CAA/CSIEE

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.

5%0 10,00% 90 10

EFB4.2.3.

CAA/CSIEE

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

50 10,00% 90 10

3º ESO 

UD 
Identif. 

contidos

Identif. 

criterios
Identif. están

Competencias 

Clave
Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo 

consec.

Peso 

cualificción

Instrumentos

Proba

escrita
Proba oral

Trab.

ind.

Trab.

grupo

Cad.

clase

Rúb. 

(2)

Obs. 

aula

1 a 6 

B1.1. B1.1. EFB1.1.1. CSC/CMCCT EFB1.1.1. Relaciona  a
estrutura dunha sesión de 
actividade física coa 
intensidade do esforzo 
realizado.

75% 3,85% 30% 30% 40%
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B1.2. EFB1.1.2. CSC/CAA EFB1.1.2. prepara e realiza 
quecementos e fases finais de 
sesión de acordo do contido que 
se vaia realizar de forma 
autónoma e habitual. 

75,00% 3,85% 50% 50,00% 

B1.3. 

EFB1.1.3. CSC EFB1.1.3. prepara e pon en 
practica actividades para a 
mellora das habilidades motoras 
en función das propias 
dificultades. 

75% 3,85% 80% 20,00% 

B1.4. B1. .2 EFB.1.2.1. CSC EFB1.2.1. Amosa tolerancia e 
deportividade tanto no papel de 
participante como no de 
espectador/a. 

75% 3,85% 80,00% 20% 

B1.5. EFB1.2.2. CSC EFB1.2.2. Colabora nas 
actividades grupais, respectando 
as achegas das demais persoas 
e as normas establecidas, e 
asumindo as súas 
responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos.  

75% 3,85% 90% 10% 

B1.6. EFB1.2.3. CSC EFB1.2.3. Respecta as demais 
persoas dentro do labor de 
equipo, con independencia do 
seu nivel de destreza. 

75% 3,85% 90% 10% 

B1.7 B1.3. EFB1.3.1. CSC EFB1.3.1. Coñece e identifica as 
posibilidades que ofrece o seu 
contorno próximo para a 
realización de actividades físico-
deportivas. 

75% 3,85% 70% 70% 30% 
B1.8. 

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

75% 3,85% 70,00% 30,00% B1.9. 

B1.10. 

EF1.3.3. 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. 

75% 3,85% 70% 30% 

B1.11. B1.4. EFB1.4.1. CSC/CSIEE EFB1.4.1. Identifica as 
características das actividades 

75% 3,85% 70,00% 30,00% 
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físico-deportivas e artístico 
expresivas propostas que poidan 
supor un elemento de risco 
relevante para si mesmo/a ou 
para as demais persoas. 

B1.12. 

EFB1.4.2. 

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

75% 3,85% 70,00% 30,00% 

B1,13, 

EFB1.4.3 

CSIEE EFB1.4.3. Adopta as medidas 

preventivas e de seguridade 

propias das actividades 

desenvolvidas durante o ciclo. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% 

B1.14. 

B1.5. 

EFB1.5.1. 

CD/CCL 

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. 

75% 3,85% 70,00% 30,00% 

EF1.5.2. 

CD/CCL 

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

75% 3,80% 70,00% 30,00% 

Temporalización: 2ª avaliación 

1 
B3.1. 

B3.1 EFB3.1.1 
CMCCT 

EFB3.1.1. Analiza a 
implicación das
capacidades físicas e as 
coordinativas nas 
actividades físico
deportivas e artístico 
expresivas. 

70% 15,00% 70% 

30% 
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B3.2. 

EFB3.1.2 
CMCCT 

EFB3.1.2. asocia os sistemas 
metabólicos de obtención de 
enerxía cos tipos de 
actividades física a 
alimentación e a saúde.  

70,00% 15,00% 70,00% 30,00% 

B3.3. 

EFB3.1.3. 

CMCC 

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

70,00% 

10,00% 

70,00% 30,00% 

EFB3.1.4. Adapta a 
intensidade do esforzo 
controlando la frecuencia 
cardíaca. 

10,00% 

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

10,00% 

EFB3.1.6. Identifica as 
características que deben ter 
as actividades físicas para ser 
consideradas saudables 
adoptando una actitude crítica 
fronte as prácticas que teñen 
efectos negativos para a 
saúde. 

10,00% 

B3.4. 

B3.2 EFB3.2.1. 

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

70% 15,00% 90% 10% 

B3.5. 
EFB3.2.2. CAA EFB3.2.2. Alcanza niveis 

condición física saudable. 
60% 15% 70% 30% 

B3.6. 
EFB3.2.3 

EFB3.2.3. Aplica os fundame
de hixiene postural na práctica
actividades físicas como med
prevención de lesións. 

60,00% 10,00% 70,00% 30,00% 
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2 
B4.4. 

B4.2. 

EFB4.2.1. 

CAA/CSIEE 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. 

50% 10,00% 90% 10% 

EFB4.2.2. 

CAA/CSIEE EFB4.2.2. Describe e pon en 
práctica de xeito autónomo 
aspectos de organización de 
ataque e de defensa nas 
actividades físico deportivas  de 
oposición o de colaboración 
seleccionadas 

50,00% 10,00% 90,00% 10 

B4.5. 

EFB4.2.3. 

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

50,00% 10,00% 90,00% 10 
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Temporalización: 3ª Avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

UD 
Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identif. 

estándar 

Competencias 

Clave 

Estándares de 

aprendizaxe  

Grao mínimo   

consec. 

Peso 

cualificción 

Instrumentos 

Proba

escrita 

Proba 

oral 

Trab. 

ind. 

Trab. 

grupo 

Cad.

clase 

Rúb.

2 

Obs. 

aula 

3 

B4.1. 

B4.1. 

EFB4.1.1. CAA/CSIEE 

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

50 10,00% 90 10 

B4.2 

EFB4.1.2. CAA/CSIEE 
EFB4.1.2. autoavalía a sua 

execución respecto o 
modelo técnico formulado. 

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

EFB4.1.3. CAA/CSIEE 

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

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

EFB4.1.4. CAA/CSIEE 

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

50,00% 10,00% 90,00% 10,00% 

4 
B4.4. 

B4.5. 
B4.2. EFB4.2.1. CAA/CSIEE 

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

50,00% 10,00% 90 10 
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regulamento. 

EFB4.2.2. 

CAA/CSIEE 

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. 

5%0 10,00% 90 10 

EFB4.2.3. 

CAA/CSIEE 

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

50 10,00% 90 10 
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4º ESO

UD 
Identif. 

contidos

Identif. 

criterios

Identif. 

estándar

Competencias 

Clave

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

consec.

Peso 

cualificción

Instrumentos

Proba

escrita
Proba oral

Trab.

ind.

Trab.

grupo

Cad.

clase

Rúb. 

(2)

Obs. 

aula

1 a 6 

B1.1. B1.1. EFB1.1.1. CSC/CMCCT EFB1.1.1. Analiza a actividade
física principal da sesión para 
establecer las características que 
deben ter as fases de activación e 
de volta a calma..

75% 3,85% 30% 30% 40%

B1.2. EFB1.1.2. CSC/CAA EFB1.1.2. Se lecc iona os  
exerc i c ios  ou  as  ta re fas  de  
ac t i vac ión  e  de  vo l ta  a  ca lma 
de  una  ses ión . 75,00% 3,85% 50% 50,00%

B1.3.
EFB1.1.3. CSC EFB1.1.3. realiza exercicios ou 

actividades nas fases e inicial e final 
de algunha sesión de xeito autónomo.

75% 3,85% 80% 20,00%

B1.4. B1. .2 EFB.1.2.1. CSC EFB1.2.1. Asume as funcións 
encomendadas na organización 
de actividades grupais.

75% 3,85% 80,00% 20%

B1.5. EFB1.2.2. CSC EFB1.2.2. Verifica que a súa 
colaboración na planificación e 
posta en practica de actividades 
grupais fose coordinada coas 
accións do resto das persoas 
implicadas.

75% 3,85% 90% 10%

B1.6. EFB1.2.3. CSC EFB1.2.3. Presenta propostas 
creativas de utilización de materiais e 
de planificación para utilizalos na súa 
practica autónoma. 

75% 3,85% 90% 10%



Programación do departamento de E.F. 

.
B1.7 B1.3. EFB1.3.1. CSC EFB1.3.1. Va lora  as actuac ións 

e  as in tervenc ións das 
persoas par t ic ipantes nas 
act iv idades recoñecendo os 
mér i tos  e  respectando os 
n ive is  de competenc ia  motr iz .

75% 3,85% 70% 70% 30%
B1.8.

EFB1.3.2. CSC EFB1.3.2. Valora a s  actividades 
físicas distinguindo as achegas que 
cada un ten desde o punto de vista 
cultural para satisfación e a relación 
coas demais persoas.

75% 3,85% 70,00% 30,00%
B1.9.

B1.10.

EF1.3.3. CSC EFB1.3.3. Mantén unha actitude 
critica cos comportamentos 
antideportivos como participante ou 
espectador.

75% 3,85% 70% 30%

B1.11. B1.4. EFB1.4.1. CSC/CSIEE EFB1.4.1. V e r i f i c a  a s
c o n d i c i o n s  d e  p r á c t i c a
s e g u r a  u s a n d o  
c o n v e n i e n t e m e n t e  o  
e q u i p a m e n t o  p e r s o a l  
o s  m a t e r i a s  e  o s
e s p a z o s  d e  p r á c t i c a .

75% 3,85% 70,00% 30,00%

B1.12.

EFB1.4.2.

CSIEE EFB1.4.2. I d e n t i f i c a  a s  
l e s i ó n s  m á s  f r e c u e n t e s  
d e r i v a d a s  d a  p r á c t i c a  
d a  a c t i v i d a d e  f í s i c a .

75% 3,85% 70,00% 30,00%B1,13,

B1.14.

B1.5.

EFB1.5.1.
CD/CCL

EFB1.5.1. Fundamenta os seus 
puntos de vista ou as suas achegas 
nos traballos de grupo e admite a 
posibilidade de cambio fronte a 
outros argumentos válidos 75% 3,85% 70,00% 30,00%

EF1.5.2.
CD/CCL

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

75% 3,80% 70,00% 30,00%
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Temporalización: 2ª avaliación 

1 

B3.1.

B3.1

EFB3.1.1 CMCCT

EFB3.1.1. Demostra coñecementos 
sobre as característ icas que 
deben cumprir as actividades físicas 
con un enfoque saudable e os 
beneficios que proporcionan a saúde 
individual e colectiva.

 
 

70% 15,00% 70%

30%

B3.2.
EFB3.1.2 CCEC

EFB3.1.2. Re lac iona  d i fe ren tes  
t i pos  de  ac t i v i dade  f í s i ca  e  
a l imentac ión  co  seu  impac to  
na  súa  saúde. 70,00% 15,00% 70,00%

30,00%

B3.3. EFB3.1.3. CCEC 

EFB3.1.3. Relaciona exercicios de 
tonificación e flexibilización coa 
compensación dos efectos provocados 
polas actitudes posturais inadecuadas 
máis frecuentes.

70,00% 5,00% 70,00% 30,00%

B3.4. B3.2 EFB3.2.1. CAA 

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

70% 15,00% 90% 10%

B3.5.

EFB3.2.2. CAA

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

60% 15% 70% 30%

B3.6.

EFB3.2.3

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

60,00% 10,00% 70,00% 30,00%
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2 
B4.4.

B4 2

EFB4.2.1.

CAA/CSIEE EFB4.2.1. Aplica de xeito 
oportuno e eficaz as estratexias 
específicas das actividades de 
oposición contrarrestando o 
anticipándose as accións da persoa 
adversaria.

50% 10,00% 90% 10%

EFB4.2.2.

CAA/CSIEE EFB4.2.2. D e s c r i b e
s i m p l i f i c a d a m e n t e  e
p o n en práctica aspectos de 
organización de ataque e de 
defensa nas actividades físico-
deportivas de oposición ou de

l b ió i ió f ilit d

50,00% 10,00% 90,00% 10

B4.5.

EFB4.2.3.

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

50,00% 10,00% 90,00% 10
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Temporalización: 3ª Avaliación 
Estándares 
avaliables 

de aprendizaxe 
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

UD 
Identif. 

contidos

Identif. 

criterios

Identif. 

estándar

Competenci

as Clave

Estándares de 

aprendizaxe 
Grao mínimo 

consec.

Peso 

cualificción

Instrumentos

Proba

escrita

Proba

oral

Trab.

ind.

Trab.

grupo

Cad.

clase

Rúb.

2

Obs. 

aula

3 

B4.1.

B4.1.

EFB4.1.1. CAA/CSIEE

EFB4.1.1. Axusta a realización 
das habilidades específicas aos 
requisitos técnicos nas situacións 
motrices individuais, preservando 
as sua seguridade e tendo en 
conta as suas propias 
características.

50 10,00% 90 10

EFB4.1.2. CAA/CSIEE

EFB4.1.2..Axusta a realización 
das actividades específicas aos 
condicionantes xerados polos 
compañeiros, os aversarios, 
nas situacións colectivas.

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%

EFB4.1.3. CAA/CSIEE

EFB4.1.3Adapta as técnicas de 
progresión ou desprazamentos 
aos cambios do medio 
priorizando a súa seguridade 
persoal o colectiva.

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%B4.2

4 

EFB4.1.4. CAA/CSIEE

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

50,00% 10,00% 90,00% 10,00%

B4.4. 

B4.5.
B4.2. EFB4.2.1. CAA/CSIEE

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.

50,00% 10,00% 90 10
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6. A METODOLOXÍA DIDÁCTICA QUE SE VAI APLICAR

A estrutura 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 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 obxectivo, na 
búsqueda dunha implicación maior nas diferentes actividades. 

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  heteroxéneos  posibles  (xénero,  nivel  de 
habilidade, características físicas…). Os membros dos grupos manteranse no trimestre, cambiando 
ao iniciarse un novo trimestre. Con esta medida preténdese potenciar o coñecemento entre eles e 
a aprendizaxe cooperativa. En contadas ocasións deberán adaptarse  (e  se é necesario optar por 
outro tipo de organización) en función dos obxectivos que busquemos.  

Quérese acadar o desenrolo  integral do  individuo, e que este sexa capaz de desenvolverse 
na  sociedade  dunha  maneira  autónoma,  utilizarase  para  isto  unha  metodoloxía 
predominantemente global, baseada en estilos non directivos (resolución de problemas, ensinanza 
recíproca,  descubrimento  guiado)  e  buscando  que  pouco  a  pouco  o  alumno  vaia  adquirindo 
maiores responsabilidades. 

As tarefas que se propoñan serán abertas ou semiabertas naqueles contidos máis axeitados 
para fomentar a creatividade como é o bloque de expresión corporal e de xogos cooperativos. Na 
de xogos e deportes as tarefas serán semiabertas. As tarefas pechadas utilizaranse nos momentos 
onde se quere iniciar un aprendizaxe específico ou exista risco na seguridade do alumnado. 

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 espazos. Con isto pretendese facer ver ao alumnado que non son necesarios medios moi 
sofisticados para a práctica de actividade física. 
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7. 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 Almadraba 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: en todos os cursos.

 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, etc.

 Ordenador e canon de vídeo: para plantexar algúns contidos teóricos e para a visualización,
por parte do alumnado, do  resultado dalgúns exames prácticos  (cando esta visualización
posterior favoreza a aprendizaxe).

 Diferentes páxinas web para  traballar contidos  relacionados co exercicio  físico, actividade
física saudable, alimentación saudable… (Exemplo: www.edu.xunta.es/contidos)
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8. OS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A avaliación non  se  centrará  só  sobre o alumno. A  través da observación día a día e de 
certas probas puntuais,  levarase un seguimento 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. Ao longo do ano terase un 
seguimento  constante,  o  que  se  chama  avaliación  formativa,  que  determinará  as  posibles 
variacións  nas  actividades,  a metodoloxía,  etc.  Ao  rematar  farase  a  avaliación  sumativa,  para 
comprobar o grado de consecución dos obxectivos para ese curso. 

Empregaranse instrumentos variados que vaian acorde cos alumnos, contidos, obxectivos e 
metodoloxía a empregar.  

QUE AVALIAR   TEORÍA ACTITUDES PRACTICA

CANDO AVALIAR   INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: COMO AVALIAR   

AO LONGO DAS 

SESIÓNS DA UNIDADE 

DIDÁCTICA 

 Fichas

 Libreta do alumno

 Lectura

comprensiva dos 

apuntamentos, artigos... 

 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. 

AO FINAL DA UNIDADE 

DIDÁCTICA 

 Exame escrito

 Traballos teóricos

 Planilla de

observación para cada 

curso 

 Exame práctico

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 
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Códigos: +: ben;   +: moi ben; – : mal;   – : moi mal; ~:regular /  A: por non asistir;  Pe  : xustificada.   
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9. OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para poder acadar a máxima cualificación na materia, 10 puntos, é necesario: 

 Acadar 6 puntos pola parte práctica de compromiso motor: habilidades motrices básicas;
coordinación;  habilidades motrices  específicas  no medio  natural,  en  xogos  e  deportes,
rítmicas e expresivas; mellora do nivel inicial na condición física, esforzarse para mellorar o
seu nivel inicial, corrección postural na execución de exercicios físicos, etc.

 Acadar  4 puntos  pola  teoría:  as  capacidades  físicas  básicas;  hábitos  saudables
(alimentación  equilibrada,  non  consumo  de  drogas,  aseo  diario,  hidratación,  etc.);  o
adestramento  da  condición  física;  o  quecemento;  técnica,  táctica  e  regulamento  dos
deportes traballados, etc.

 Para o alumnado  lesionado ou enfermo que non poida realizar á parte práctica (e traia o
xustificante apropiado) traballará contidos máis conceptuais polo que o apartado de teoría
valerá 6 puntos e o apartado de actitudes seguirá valendo 4 puntos.

 Os positivos por mellora tanto nas actitudes coma na práctica suman 0’25 puntos ao final
da unidade didáctica.

A nota final será a media aritmética das duás primeiras evaluacións.
Poderase subir ata 2 puntos polo traballo no tempo de cuarentena.
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10. 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 ademais 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  da  observación  directa,  do    traballo  diario  e  de  fichas  de
seguimento

 Reunión inicial cos pais, nais ou titores dos alumnos.

 No inicio de cada unidade didáctica farase unha avaliación específica e individual según os
aspectos a tratar en cada unha de elas.
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11. 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 aquelas cualidades que  fai de cada 
alumno un ser único e, polo tanto, diferente aos demais; 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 heteroxéneos 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.  

Así mesmo  e  en  colaboración  co Departamento  de Orientación  se  farán  as  adaptacións 
adecuadas seguindo as dificultades e diversidade de cada alumno: trastornos do comportamento, 
dificultades motoras e/ou de linguaxe, diversos graos de autismo, etc. 
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12. O PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DA MATERIA
PENDENTE. 

Os alumnos/as con Educación Física pendente  terán que  realizar un programa de  reforzo 
para a superación 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 e que as actividades de avaliación se 
plantexen como probas escritas sobre estes contidos.  

Probas parciaos en cada evaluación: 
Realizaranse tres probas parciais  

 Unha proba é  teórica: mediante un exame escrito  sobre os  contidos que  se expoñen na
táboa de abaixo. A cualificación mínima para aprobar ten que ser un 5 sobre 10. 

 Unha  proba  práctica:
 O traballo do  quecemento  xeral  que  terá  que  traer  por  escrito  e  levar  á  práctica .  

- CONDICION FISICA E SAUDE.

Carreira continua, adestramento total, carreira variable e outros. 

- Coñecemento do método estático e dinámico no traballo da flexibilidade. 

- Efectos do traballo de resistencia aeróbica e flexibilidade sobre o estado de saúde. 

XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS

- Aspectos técnicos, tácticos e regulamentarios do baloncesto, da ximnasia deportiva e do badminton.

ACTIVIDAD FISICA E SAUDE

-  O quecemento xeral. Efectos. Elaboración de  exercicios dun quecemento xeral

- Normas de seguridade a ter en conta para a realización de percorridos de orientación no medio urbano e natural. 

ACTIVIDADES FISICAS ARTISTICAS

- Orixes dos bailes de salón traballados no curso.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

Suspendida a actividade de escalada de Maio 



Programación do departamento de E.F. 

14. AS ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR

Obxectivos da etapa: 

 Fomentar os distintos tipos de lectura dende a E.F, buscando un maior
coñecemento do deporte en xeral e as súas posibilidades, fomentando o 
respecto e os valores deportivos. 

 Descubrir e fomentar a lectura como fonte de pracer e aprendizaxe dende a Educación
Física, desenvolvendo un espírito crítico e o desexo de saber. 

Actividades: 
Cada trimestre buscar unha nova (prensa, internet...) que fale dun logro deportivo 

destacable. Despois traer a nova en papel e o resumo da mesma. 

 1º trimestre: “Exercicios desaconsellados na actividade  física”  Inde, Barcelona. Resumo
das partes mais interesantes.

 2º  trimestre:  Análise  de  prensa:  “Prensa  e  valores”  (Deporte  e  violencia,  Muller  e
deporte e deporte e discapacitados). Resumo dalgún artigo relacionado con estes temas

 3º trimestre: López Miñarro, 2002: “Mitos e falsas crenzas na práctica deportiva”  Inde,
Barcelona. Resumo do mais importante.
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15. AS ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs

De  acordo  a  este  plan  de  integración  das  TIC´S  dende  a  E.F.  traballarase  dende  varias 
Unidades Didácticas, diferentes en función dos cursos.  

En 3º ESO na U.D. de “Alimentación equilibrada” fomentarase o traballo coas TIC´S, buscando 
na  rede  información  sobre  como  debe  ser  unha  alimentación  correcta  e  o  equilibrio  co  gasto 
calórico. Ofreceráselles algunhas páxinas web de interese.   

En  4º  ESO  fomentarase  o  uso  das  TIC´S  a  través  da  unidade  didáctica  de  “Actividades  no 
medio natural”. Aquí os rapaces poden atopar na rede diversas ofertas ou posibilidades de realizar 
saídas no medio natural, como poden  ser por exemplo, descenso de canons, paseos a cabalo…, 
todo isto co obxectivo de levar a E.F. máis alá do Colexio. 



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 ADECUADA. 

 USO DO TEMPO DA PRÁCTICA. 

 APROVEITAMENTO DO MESMO E DOS RECURSOS. 

 GRADO DE MOTIVACIÓN DOS ALUMNOS. 

 GRADO DE MOTIVACIÓN PROPIO. 

16. 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)






