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1.- Xustificación 

 
O IES Lucus Augusti ofrece ao seu alumnado, a maiores da materia obrigatoria de Educaciòn Física, a posibilidade de cursar en 1º 
“Promoción de Estilos de Vida Saudables”. De cara a afianzar hábitos e a incrementar a carga de actividade física no alumnado 
tamén temos  Proxecto Deportivo de Centro, que fai especial fincapé en lograr que o alumnado ocupe os períodos de lecer 
facendo práctica físico-deportiva. Estas actuacións lograron un cambio actitudinal nos alumnos do IES, asocian tempo de lecer con 
práctica de actividade física e cúmprese en tódolos niveis da ESO e en 1º de bacharelato; sen embargo, observamos que os 
alumnos de 2º de bacharelato manifestan un comportamento totalmente diferente e non participan nas actividades propostas no 
PDC, prefiren saír do recinto escolar, ir aos bares do entorno e, tamén acostuman a iniciarse no consumo de tabaco. Pensamos 
que o feito de non ter acceso a unha materia relacionada coa Educación Física rompe coa dinámica que tiñan adquirida e supón 
un punto de inflexión que perxudica gravemente os seus hábitos de práctica de actividade física como recurso para ocupar o 
tempo de lecer e preservar a súa saúde. Por otra banda tamén consideramos que os alumnos de 2º de bacharelato deben poder 
cursar unha materia relacionada coa Educación Física cando van continuar estudos desta rama. Ao mesmo tempo consideramos 
que, nun curso tan estresante para o alumnado, a materia que propoñemos suporá unha correcta canalización del. 
 
Esta optativa, de dúas clases por semana, dará continuidade ao asentamento de hábitos correctos, permitirá que os alumnos se 
acheguen ao cumplimento de carga de actividade física recomendado pola OMS (unha hora diaria de actividade física moderada 
ou vigorosa), permitirá que desenvolvan funcións sociais, contribuirá ao desenvolvemento das capacidades que se marcan nos 
obxectivos que se marcan para o bacharelato. 
 
A materia ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS terá como finalidade principal que os alumnos e as alumnas alcancen a competencia 
motriz, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e emocións que interveñen nas múltiples 
interaccións que realiza unha persoa no seu medio e coas demais, que permite que o alumnado supere os problemas motores 
propostos tanto nas propias sesións como na súa vida cotiá; sempre actuando de forma coherente e en concordancia co nivel de 
desenvolvemento psicomotor, e outorgándolle especial sensibilidade á atención á diversidade nas aulas, utilizando estratexias 
inclusivas e procurando a integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e as emocións que se vinculan á conduta 
motora.  
 



 A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento 
destas, nomeadamente o das competencias sociais e cívicas, de aprender a aprender, de sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
e, en menor medida, da de comunicación lingüística e da competencia dixital. 
O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro relativo ás destrezas e, por último, un con grande 
influencia social e cultural, que implica un conxunto de valores e actitudes. 
 
 
 A presente programación mantén a coherencia e a homoxeneidade coa etapa da ESO e do bacharelato, entendendo a materia 
como un continuo, tanto nos seus contidos como nas aprendizaxes que debe conseguir o alumnado ao longo de todas as etapas do 
sistema educativo. 
O alumnado utilizará o seu potencial motor á vez que desenvolve todas as súas capacidades. Isto implica mobilizar toda unha serie 
de coñecementos, habilidades motrices, actitudes e valores en relación co corpo, en diversas situacións de ensino e aprendizaxe, 
nas que a experiencia individual e colectiva permita adaptar a conduta motriz a diferentes ámbitos, conseguindo que o alumnado 
sexa un suxeito activo, responsable da xestión do seu estilo de vida saudable. 
 
 
 Vida activa e saúde debe permitir incrementar e mellorar o seu compromiso motor, sempre adecuado ás súas posibilidades, 
e desenvolver as habilidades motrices específicas con complexidade crecente á medida que se progresa nos sucesivos cursos. 
As propias actividades axudarán, ademais, a desenvolver a relación coas demais persoas, o respecto, a atención especial á 
igualdade de xénero, entendendo as diferenzas relativas ás capacidades psicofísicas entre as rapazas e os rapaces, os 
condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o traballo en equipo, o xogo limpo, a resolución de conflitos, o 
recoñecemento do esforzo para lograr metas, a aceptación de regras establecidas e o desenvolvemento da iniciativa individual. 
 
 
 Vida activa e saúde terá como finalidade fomentar no alumnado a práctica de actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, nas que poida manter un papel de practicante activo ao longo da súa vida, tendo en conta as novas formas de prácticas 
motrices que xurden na sociedade actual, moitas delas vinculadas ao contorno próximo do alumnado pola motivación intrínseca que 
representan. 



Para facilitar a concreción curricular continuarase cos criterios establecidos para o primeiro curso de bacharelato, criterios que 
establecen os resultados que se deben conseguir por medio dos estándares de aprendizaxe. Estes permitirán definir os resultados 
das aprendizaxes e concretarán, mediante accións, o que o alumnado debe saber e saber facer na materia.  
 
 
2.- ORIENTACIÓN METODOLÓXICAS 
 
 
As orientacións metodolóxicas para a materia  favorecerán un enfoque competencial, así como a consecución, a consolidación e a 
integración dos estándares por parte do alumnado: 
 
– A materia terá un carácter eminentemente práctico e vivencial. 
 
– Seleccionáronse contidos e  metodoloxías activas e contextualizadas para asegurar o desenvolvemento das competencias clave. 
 
– O uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a 
inclusión do alumnado. 
 
– Desenvolveremos tarefas e secuencias adaptadas aos niveis, ás formas e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, 
co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Poténciase o uso dunha 
variedade de materiais e recursos o máis ampla posible, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da información 
e da comunicación desenvolvidas nos últimos tempos en diferentes ámbitos da actividade física. 
 
– Favorécense metodoloxías que teñen a súa base no descubriemnto guiado, a resolución de problemas, o traballo por retos e 
proxectos, e a cooperación, tendo presente o desenvolvemento da creatividade do alumnado. 
 
– Procuraráse a implicación das familias como un factor clave para facer dos alumnos e das alumnas auténticos suxeitos activos 
dunha xestión cada vez máis autónoma e comprometida da súa saúde, mediante a adquisición de hábitos de vida saudables. 
 



O departamento de educación física, logo dunha reflexión, ten formulada con criterios consensuados unha estratexia metodolóxica 
común para desenvolver ao longo do proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, considerando, ademais, que a promoción da 
práctica diaria de deporte e o ejercicio físico por parte dos alumnos e das alumnas durante a xornada escolar debe formar parte do 
seu desenvolvemento integral. 
 
 
3.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXES E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
 

 
UNIDADE 

DIDÁCTICA 
 

 
 

OBXECTIVOS 

 
 

CONTIDOS 

 
CRITERIOS 

DE 
AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES 

 DE 
APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Planifico o 
meu 
adestramento 

1. Practicar asiduamente 
as normas de aseo 
persoal e uso adecuado 
da indumentaria na 
realización de 
actividade física, 
adecuándoa as 
necesidades concretas.  

 

2. Recoñecer a actividade 
física como recurso de 
lecer activo os seus 
efectos sobre a saúde e 
comprender o papel 
como fenómeno social 
e cultural.   

 

 

 

BLOQUE 1: 

CONTIDOS 

COMUNS 

1. Saídas profesionais 
relacionadas coa 
actividade física e 
deportiva.  

 

2. Actividade física 
como recurso de lecer 
activo: efectos sobre 
á saúde e 
implicacións sociais e 
culturais.  

1. Ter en conta as 
recomendacións de aseo 
persoal  e indumentaria 
adecuada a cada 
situación de práctica. 

 

2. Valorar a actividade 
física desde a perspectiva 
da saúde, satisfacción 
persoal, autosuperación e 
as posibilidades de 
interacción social  e de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de 
interese, respecto, 
esforzo e cooperación na  
práctica de actividades 
física.  

 

1. Respecta os hábitos de 
aseo persoal e 
indumentaria durante 
todas as sesións.  

 

2. Deseña, organiza e 
participa nas actividades 
físicas como recurso de 
lecer.  

 

 

3. Identifica as saídas 
profesionais e valores 
culturais e sociais que a 
actividade física aporta.  

 

 
 
 
 

CAA 
CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 
CL 
CD 

CAA 



3. Coñecer as saídas 
profesionais que a 
actividade física e 
deporte aportan.  

 

4. Actuar de forma 
coherente na 
prevención de riscos 
nas actividades fisico-
deportivas controlando 
todos os elementos que 
en ela interveñen. 

 

  

5. Utilizar as TICs para 
elaborar e expoñer 
traballos orixinais sobre 
o traballo da condición 
física adaptado a o 
nivel individual.  

 

6. Coñecer as 
adaptacións dos 
sistemas e aparellos do 
organismo con a 
práctica regular de 
actividade física. 
Beneficios e prexuízos 
que o adestramento 
das cualidades físicas 
pode causar na saúde.  

 

 

3. Prevención de 
riscos nas actividades 
físico-deportivas 
relacionadas co 
contorno, á fatiga e 
aos medios materias 
e equipamentos.  

 

4. Integración social e 
regras cívicas 
relacionadas coas 
actividades físico 
deportivas.  

 

 

5. Emprego das TICs 
para a realización do 
traballo de 
planificación 
individual de 
adestramento das 
cualidades físicas 
durante o trimestre.  

 

BLOQUE 3: 
ACTIVIDADE FÍSICA 

E SAÚDE 

 

 

3. Recoñecer as 
posibilidades das 
actividades físico-
deportivas como forma de 
inclusión social, 
facilitando a eliminación 
de obstáculos e 
participación doutras 
persoas 
independentemente das 
súas características, 

 

4. Controlar as dificultades 
e riscos que poden existir 
durante á practica 
deportiva adoptando 
medidas preventivas e de 
seguridade segundo o 
caso.  

 

 

5. Utilizar as TICs para 
elaborar un plan 
personalizado de mellora 
da condición física 
baseándose en criterios 
de saúde.  

 

6. Coñecer as 
posibilidades da 
actividade física e deporte 

4. Adopta actitudes 
críticas ante as prácticas 
físicas que teñen efectos 
negativos na saúde, e 
ante fenómenos 
socioculturais 
relacionados coa 
corporalidade e os 
derivados das 
manifestacións 
deportivas.  

 

.  

5. Identificar os riscos que 
unha actividade pode 
supor para un mesmo o 
para os demais (hábitos 
saudables de actividade 
física e actitudes cívicas 
á hora de practicalas en 
espazos comúns)  

 

6. Utiliza as TICs para 
elaborar o documento no 
que se recolla o plan 
individualizado dun 
programa de mellora da 
condición física. 

 

  

7. Elabora e leva a 
práctica un programa 

 
 

             CSC 



 

 

7. Coñecer e utilizar de 
forma correcta os 
parámetros (volume, 
intensidade, 
densidade) e principios 
(alternancia, 
continuidade, aumento 
das cargas) do 
adestramento 
deportivo.  

 

8. Practicar os métodos 
de adestramento das 
capacidades físicas de 
resistencia, forza e 
flexibilidade de forma 
individualizada, 
controlando os 
parámetros do 
adestramento e 
elaborando un 
programa adaptado 
para á mellora .  

 

 

9. Utilizar os test de 
valoración das 
capacidades físicas e 
coordinativas como 
medio de control do 

1. Adaptacións do 
corpo ante a práctica 
regular de actividade 
física, prácticas 
saudables e riscos 
que o adestramento 
deportivo teñen sobre 
a saúde.  

 

2. Adestramento 
deportivo: concepto, 
planificación, 
principios 
(alternancia, 
continuidade, 
incremento 
progresivo das 
cargas)  que o rexen e 
parámetros que 
permiten planificar a 
mellora das 
capacidades físicas 
(intensidade, 
frecuencia, volume, 
densidade)  

 

 

3. Probas de 
avaliación da 
condición física: posta 
en práctica, avaliación 
dos propios 
resultados, utilidade e 

aportan como saída 
profesional.  

 

 

7. Aplicar os principios 
(alternancia, 
continuidade, incremento 
progresivo das cargas)  
que rexen o adestramento 
deportivo e os parámetros 
que permiten planificar a 
mellora das capacidades 
físicas (intensidade, 
frecuencia, volume, 
densidade), 
comprendendo as 
adaptacións que sobre o 
organismo producen e 
valorando a súa influenza 
sobre a saúde. 

 

8. Por en práctica os 
distintos tipos de test de 
control da condición física, 
interpretar os resultados e 
sacar conclusións 
relacionadas coa súa 
mellora tras a aplicación 
dun plan de 
adestramento. 

 

 

individualizado e persoal 
de actividade física no 
que se recolla a 
planificación, avaliación 
do nivel inicial, 
desenvolvemento 
aplicando os parámetros 
da carga e mantendo os 
principios do 
adestramento, 
valoración crítica dos 
resultados acadados e 
adaptacións favorables 
cara á saúde obtidas.  

 

8. Recoñece os riscos dos 
hábitos nocivos e da 
alimentación a 
importancia da hixiene 
postural, ademais das 
enfermidades 
relacionadas coa 
actividade física e 
deportiva (vigorexia, 
sedentarismo, etc.  

 
 



nivel de capacidade 
física individual e a 
propia evolución unha 
vez aplicado o plan 
individualizado. Ser 
crítico cos resultados.  

 

10. Comprender o papel 
fundamental da 
alimentación, hábitos 
saudables 
relacionados coa 
actividade física para 
unha mellora na saúde 
e na calidade de vida.  

 

 

11. Aplicar correctamente 
principios ergonómicos 
e de control postural 
nas actividades físicas, 
mellorando a saúde e 
evitando así lesións.  

 

planificación a partir 
dos resultados.  

 

4. Plan persoal de 
acondicionamento 
físico orientado a 
saúde.  

 

 

5. Hábitos saudables e 
prexudiciais 
relacionados coa 
actividade física: 
alimentación, hixiene 
postural, tabaquismo 
e alcohol, 
enfermidades 
asociadas á 
actividade física 
(vigorexia, 
sedentarismo, etc.).  

 

9. Desenvolver e 
incrementar as 
capacidades físicas 
básicas de resistencia, 
forza xeral e flexibilidade 
dende a perspectiva da 
súa saúde de acordo 
coas posibilidades 
persoais e dentro das 
marxes da saúde, 
amosando unha actitude 
de autoesixencia no seu 
esforzo. 

 

10. Planificar, elabora e 
por en práctica un 
programa persoal de 
actividade física que 
incida na mellora e no 
mantemento da saúde, 
aplicando os 
coñecementos 
adquiridos.  

 

2. Deportes de 
raqueta e 
implementos 

1. Coñecer aqueles 
deportes de raqueta ou 
implementos que 
poden ser utilizados 
como actividade de 
lecer e 
desenvolvemento 
dunha actividade física 
saudable: bádminton, 

BLOQUE 1: 
CONTIDOS 
COMUNS 

1. Aceptación do 
propio nivel de 
execución e o das 
demais persoas, e 

1. Ter en conta as 
recomendacións de aseo 
persoal  e indumentaria 
adecuada a cada 
situación de práctica. 

 

2. Coñecer os deportes de 
implementos (bádminton, 

1. Respecta os hábitos de 
aseo persoal e 
indumentaria durante 
todas as sesións.  

 

2. Amosa tolerancia e 
deportividade tanto no 
papel de participante 

 
 
 
 
 
 
 



floorball, freesbe, 
indiaka.  

 

2. Coñecer e aplicar o 
regulamento básico do 
bádminton así como a 
estrutura básica dos 
deportes de 
implementos que se 
traballan na unidade. . 

 

3. Ser capaz de organizar 
torneos, actividades e 
xogos de forma 
autónoma utilizando 
fundamentos básicos 
de organización de 
eventos y actividades. 
Respectar as achegas 
dos compañeiros e 
valorar o traballo en 
grupo.  

 

 

4. Mellorar as execucións 
técnicas de cada 
deporte practicado e 
utilizalas de forma 
adecuada, utilizando a 
intención táctica de 
conseguir resultado 
favorable.  

disposición positiva 
cara á súa mellora. 

 

2. Emprego 
responsable do 
material e do 
equipamento 
deportivo. 

 

 

3. Posibilidades do 
contorno próximo 
como lugar de 
práctica de 
actividades 
deportivas de 
implementos como 
práctica de lecer.  

 

4. Ser capaz de 
organizar torneos, 
actividades e xogos 
de forma autónoma 
utilizando 
fundamentos básicos 
de organización de 
eventos y actividades. 
Respectar as 
achegas dos 
compañeiros e valorar 
o traballo en grupo. 

 

freesbe, floorball, 
indiaka), a súa 
regulamentación e 
técnicas básicas.  

 

 

3. Organizar en grupo 
unha competición ou 
torneo dun dos deportes 
de implementos 
practicados, sendo os 
responsables de todos os 
aspectos relacionados 
con o control, 
clasificacións, arbitraxe, 
etc.  

 

4. Valorar a utilización dos 
deportes de implementos 
como medio de ocupar o 
tempo de lecer e realizar 
actividade física 
saudable.  

 

 

5. Practicar actividades 
dos deportes de 
implementos mellorando 
a súa execución e 
participar nas actividades 
organizadas respectando 
as regras e mostrando 

coma no de 
espectador/a, 
colaborando cos 
compañeiros e 
respectando as achegas 
das demais persoas.  

 

 

3. Recoñece o campo, 
regulamento e material 
utilizado nas 
competicións dos 
distintos deportes de 
implementos. Utilizalo de 
forma segura e adecuada 

 

4. Coñecer os 
fundamentos que rexen a 
organización e 
planificación de 
competicións o torneos e 
aplicalos nunha situación 
práctica.  

 

 

5. Organiza en grupo 
unha competición dun 
deporte dos practicado, 
recollendo todos os 
aspectos necesarios 
para súa posta en 
práctica: control, 

CAA 
CMCCT 

 
 
 
 

 
CL 

CAA 
CSIEE 

 
 

CSC 
 



 

5. Participar nas 
actividades propostas 
polos compañeiros 
aceptando as regras e 
mostrando actitudes de 
deportividade e 
aceptación do nivel dos 
demais.   

 

BLOQUE 4: OS 
XOGOS E AS 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

1. Realización das 
técnicas dos 
deportes 
practicados e 
utilización táctica 
das mesmas.  

 

2. Deportes de 
implementos: 
concepto, tipos, 
posibilidades de 
aplicación como 
actividades de 
lecer. 

 

  

3. Bádminton, 
freesbee, floorball 
e indiaka: 
técnicas básicas, 
intencións 
tácticas, 
regulamento de 
torneos e 
competicións  

 

4. Organización de 
torneos: 

actitudes de 
deportividade e 
aceptación do nivel dos 
compañeiros.  

 

clasificación, arbitraxe, 
etc.  

 

6. Mellora o seu nivel de 
execución repecto ao 
nivel de partida, 
amosando actitudes de 
esforzo, autoesixencia e 
superación.  

 



elementos a ter 
en conta, 
organización da 
competición 
(eliminatorias, 
sistema de liga, 
copa,…), 
prevención de 
riscos e control 
das actividades.  

 

 

5. Practicar 
actividades dos 
deportes de 
implementos 
mellorando a súa 
execución e 
participar nas 
actividades 
organizadas 
repectando as 
regras e 
mostrando 
actitudes de 
deportividade e 
aceptación do 
nivel dos 
compañeiros.  

 



3. Os deportes 
e as súas 
posibilidades 
lúdicas 

1. Practicar asiduamente 
as normas de aseo 
persoal e uso adecuado 
da indumentaria na 
realización de 
actividade física, 
adecuándoa as 
necesidades concretas.  

 

2. Coñecer as 
posibilidades que ten o 
deporte como deporte 
recreativo e lúdico , 
ademais de competitivo 
(Ligas nacionais e 
intencionais, titulacións 
necesarias para 
adestradores, 
posibilidades 
profesionais) 

 

 

3. Coñecer os 
regulamentos e as súas 
variantes,  e aplicalos 
en situacións reais 
arbitrando ou dirixindo 
aos compañeiros 

 

4. Aplicar e executar 
diferentes xestos 
técnicos en diversas 

BLOQUE 1: 

CONTIDOS 

COMUNS 

1. Atención ao aseo 
persoal e ao uso 
adecuado da 
indumentaria 
segundo as 
necesidades da 
actividade.  

 

2. Posibilidades do  
deporte competitivo, 
recreativo e lúdico. 
Variantes: 
minivoleibol, volei-
playa. Saídas 
profesionais e 
competición federada 
en España. 

 

 

3. Material e 
equipamento 
necesario para a 
práctica dos deportes 
nas súas diferentes 
expresións. 
Utilización adecuada 
destes.  

1. Ter en conta as 
recomendacións de aseo 
persoal  e indumentaria 
adecuada a cada 
situación de práctica. 

 

2. Participación e actitude 
demostrada nas 
diferentes actividades da 
unidade didáctica. 

 

 

3. Resolver situacións 
motoras de oposición-
colaboraciónen situacións 
competitivas para 
conseguir os obxectivos 
do xogo. 

 

4. Aplicar con solvencia 
fundamentos tácticos e as 
súas variantes en 
situacións de 
xogocompetitivo, 
asumindo os roles 
correspondentes a cada 
posto ou situación.  

 

 

5. Aplicar correctamente o 
regulamento nunha 

1. Respecta os hábitos de 
aseo persoal e 
indumentaria durante 
todas as sesións. E 
amosa tolerancia e 
deportividade tanto no 
papel de participante 
coma no de 
espectador/a. 

 

2. Respecta aos 
compañeiros dentro da 
labor de equipo con 
independencia do seu 
nivel de destreza.  

 

 

3. Executa correctamente 
as habilidades motrices 
dos deportes con 
intención táctica e 
desempeña 
correctamente as 
funcións específicas de 
cada forma de ataque ou 
defensa deseñado 
previamente.   

 

4. Realiza o seguimento e 
arbitraxe dun xogo 
competitivo de dun 
deporte ou os seus 
xogos adaptados, 
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            CSC 



situacións de xogo 
utilizando as intencións 
tácticas para conseguir 
os obxectivos do xogo. 

 

 

5. Realizar con certo nivel 
de eficacia (segundo o 
nivel inicial) situacións 
de xogo real, 
aceptando o nivel de 
destreza individual e 
colectivo.  

 

 

BLOQUE 4: OS 
XOGOS E AS 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

1. Regulamento e as 
súas variantes, 
marcador e  actuación 
como árbitro. 

  

2. Aspectos técnicos 
Utilización de forma 
adecuada segundo 
las circunstancias do 
xogo.  

 

 

3. Historia e orixes 
dos deportes 
Regulamento básico: 
instalacións, material, 
regras básicas, tipos 
de competición e 
modalidades. 

 

4. Autoavaliación de 
aspectos técnicos e 
tácticos e creación de 
progresións 
adecuadas para o 
seu aprendizaxe.  

situación real de xogo, 
tendo que asumir o rol de 
árbitro. 

 

Coñecer os orixes, historia 
e regulamento básico. 

aplicando correctamente 
o regulamento.  

 

 

5. Identifica as orixes, 
historia e regulamento 
básico dos deportes así 
como as súas variantes e 
valorao como unha 
actividade físico-
deportiva a utilizar nos 
períodos de lecer.  

 

 

 

 



 

4. Actividades 
de expresión 

1. Practicar asiduamente 
as normas de aseo 
persoal e uso adecuado 
da indumentaria na 
realización de 
actividade física, 
adecuándoa as 
necesidades concretas.  

 

2. Ser capaz de respectar 
e identificar os papeis e 
estereotipos nas 
actividades artístico-
expresivas como 
fenómeno social e 
cultural 

 

 

3. Aceptación do propio 
nivel de execución e 
das demais persoas 
nas actividades 
propostas 

 

4. Experimentar 
actividades artístico-
expresivas utilizando 
técnicas de expresión 
corporal, danza ou 
actividades 
ximnásticas. 

BLOQUE 1: 

CONTIDOS 

COMUNS 

1. Aceptar do propio 
nivel de execución e o 
dos demais 
compañeiros, e 
disposición positiva 
cara á súa mellora. 

 

2. Superación nda 
inhibición persoal 
que xera as 
actividades 
expresivas. 

 

 

3. Factores de control 
de riscos e 
seguridade na 
realización de 
actividades 
ximnásticas e de 
acrosport.  

 

BLOQUE 2: 
ACTIVIDADES 

FÍSICAS 

1. Ter en conta as 
recomendacións de aseo 
persoal  e indumentaria 
adecuada a cada 
situación de práctica e a 
participación e actitude 
demostrada nas 
diferentes actividades da 
unidade didáctica. 

 

2. Crear e representar 
unha composición 
colectiva utilizando as 
técnicas máis apropiadas 
de entre las vistas nas 
anteriores etapas 
educativas  valorando a 
súa orixinalidade e 
creatividade.  Demostrar 
actitudes de deshinibición 
ante as actividades de 
expresión propostas 

 

1. Respecta os hábitos de 
aseo persoal e 
indumentaria durante 
todas as sesións.  

 

2. Amosa tolerancia tanto 
no papel de participante 
coma no de espectador/a 
nas actividades de 
expresión.  

 

 

3. Respecta aos 
compañeiros dentro da 
labor de equipo con 
independencia do seu 
nivel de destreza.  

 

4. Colaborar nas 
actividades gripais 
respectando as achegas 
dos demais a asumindo 
as responsabilidades 
para a consecución dos 
obxectivos.  

 

 

5. Utilizando a danza, as 
actividades físicas con 
música, o acrosort, as 
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5. Ser creativo e realizar 
improvisacións nas 
actividades artístico-
expresivas de xeito 
individual e colectivo 

 

6. Superar os sentimentos 
de inhibición cara a 
expresar sentimentos e 
emocións a través do 
corpo.  

 

ARTÍSTICO-
EXPRESIVAS 

 

1. Crear e representar 
unha composición 
corporal colectiva con 
orixinalidade e 
expresividade 
utilizando as técnicas 
máis apropiadas de 
entre las vistas nas 
anteriores etapas 
educativas (danza, 
actividades con 
música, acorsport, 
actividades 
ximnásticas e de 
expresión).  

 
 

actividades ximnásticas 
ou outras actividades de 
expresión (mimo, 
teatro,…), crear unha 
composición grupal na 
que se valorará a 
execución correcta, a 
interacción entre os 
membros do grupo e a 
orixinalidade e 
expresividade de todos 
os compoñentes.  

 

5. Deportes do 
mundo 

1. Practicar asiduamente 
as normas de aseo 
persoal e uso adecuado 
da indumentaria na 
realización de 
actividade física, 
adecuándoa as 
necesidades concretas.  

 

2. Comprender e 
identificar os deportes 
que son maioritarios 
noutros continentes ou 
países e valoralos 

BLOQUE 1: 

CONTIDOS 

COMUNS 

1. Atención ao aseo 
persoal e ao uso 
adecuado da 
indumentaria 
segundo as 
necesidades da 
actividade.  

 

1. Ter en conta as 
recomendacións de aseo 
persoal  e indumentaria 
adecuada a cada 
situación de 
práctica.Participación e 
actitude demostrada nas 
diferentes actividades da 
unidade didáctica. 

 

2. Utiliza de forma 
correcta e controlando os 
posibles riscos e o uso 
adecuado do  material na 

1. Respecta os hábitos de 
aseo persoal e 
indumentaria durante 
todas as sesións.  

 

2. Respecta aos 
compañeiros dentro da 
labor de equipo con 
independencia do seu 
nivel de destreza.  

 

 

 
 
 
 

CSIEE 
 
 
 
 
 
 
 



como posibilidade á 
hora de realizar 
práctica deportiva.  

 

 

3. Aceptar o nivel de 
execución propio e o de 
outras persoas e ter 
actitude positiva e de 
mellora. 

 

4. Coñecer os 
regulamentos básicos 
dos deportes como: o 
Rugbi, fútbol 
americano, fútbol 
australiano, béisbol e 
softball en todas as 
súas posibilidades de 
xogo (competitivo, 
adaptado e recreativo) 
e respectar as súas 
normas.  

 

 

5. Aplicar e executar de 
forma básica os 
diferentes xestos 
técnicos e intencións 
tácticas de estes 
deportes  en diversas 

2. Aceptar do propio 
nivel de execución e o 
dos demais 
compañeiros, e 
disposición positiva 
cara á súa mellora. 

 

 

3. Respecto e 
aceptación das regras 
de estes deportes, 
modalidades 
adaptadas para a 
utilización de forma 
recreativa. 

 

4. Utilizar de forma 
correcta e segura a 
indumentaria e o 
material utilizado no 
deporte 

 

 

5. Utilizar as TICs para 
elaborar e expoñer os 
contidos da UD 

 

BLOQUE 4: OS 
XOGOS E AS 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

actividade dos deportes 
traballados na UD. 

 

 

3. Coñecer e diferenciar 
as características destes 
deportes e valorar a súa 
utilización no campo 
competitivo, recreativo e 
educativo.  

 

4.  Utilizar os fundamentos 
técnico tácticos básicos 
de estes deportes para 
participar en xogos e 
actividades adaptadas 
durante as sesións.  

 

 

5. Coñecer os orixes, 
historia e regulamento 
básico dos deportes, 
Rugby, fútbol americano, 
fútbol australiano, béisbol 
e softball.  

 

6. Utilizar as TICs para 
realizar un traballo sobre 
un dos deportes e 
expoñelo ante os 
compañeiros. 

3. Utiliza de xeito 
adecuado e seguro o a 
instalación e o material 
utilizado para a 
realización dos deportes 
practicados, evitando 
riscos.  

 

4. Mellora a execución 
das habilidades básicas 
de cada un dos deportes 
traballados para poder 
participar de forma 
solvente nos xogos e 
actividades propostas.  

 

 

5. Realizar, utilizando as 
TICs, un traballo sobre 
un dos deportes da UD e 
realizar unha 
presentación diante dos 
compañeiros para 
expoñer as 
características, formas 
de xogo e utilidade.  

 

6. Coñece as orixes, 
historia e regulamento 
básico dos deportes da 
UD. 
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situacións de xogo 
adaptado. 

 

6. Coñecer as 
posibilidades 
recreativas, de 
competición e 
educativas de estes 
deportes..  

 

 

7. Utilizar as TICs para 
elaborar e expoñer os 
contidos da UD. 

 

1. Reseña histórica e 
orixes do Rugi, fútbol 
americano, fútbol 
australiano, softball e 
béisbol. Regulamento 
básico. Posibilidades 
de xogo no contorno 
próximo (clubs, zonas 
dende pódese 
xogar,…). 

 

2. Elementos técnico-
tácticos básicos de 
estes deportes para 
poder levar a cabo 
situacións de xogo 
sinxelas. 

 

 

3. Valorar a 
posibilidade que 
estes deportes 
ofrecen a nivel lúdico. 

 

4. Participar 
activamente nos 
xogos e competicións 
organizadas destes 
deportes.  

 

 

  



6. Actividades 
no medio 
natural 

1. Coñecer as 
posibilidades que 
ofrece a natureza para 
realizar práctica regular 
de actividade física e 
recreativa. Respectalo 
e valorar as súas 
posibilidades de 
utilización para a 
realización de 
actividades.  

 

2. Coñecer as 
posibilidades que 
ofrecen as TICs para 
realizar actividades de 
ruta, marcha, 
cicloturismo, carreira, 
sendeirismo.  

 

 

3. Aprender os 
fundamentos da 
orientación utilizando o 
GPS e os 
programasgratuítosque 
existen para seguir 
rutas. 

 

4. Coñecemento das 
normas de seguridade 
para a realización de 
actividades no medio 

BLOQUE 1: 
CONTIDOS 
COMUNS 

1. Atención ao aseo 
persoal e ao uso 
adecuado da 
indumentaria 
necesaria para a 
realización de 
actividades no medio 
natural.   

 

2. Normas de 
comportamento e 
respecto para a 
realización de 
actividades físicas no 
medio natural.   

 

 

3. Recoñecementos 
dos riscos que 
ofrecen as 
actividades nun 
medio non estable e a 
súa posible solución.  

 

4. Utilización 
adecuada das TICs 
para deseñar, realizar 
e compartir rutas no 
medio natural.  

1. Participación e actitude 
demostrada nas 
diferentes actividades da 
unidade didáctica. 

 

2. Deseñar, realizar e 
facer o seguimento dunha 
ruta de sendeirismo, 
carreira ou bicicleta 
utilizando as TICs e os 
aparellos móbiles. 
Compartir e publicar o 
resultado.  

Participar nunha das rutas 
elixidas de entre las dos 
compañeiros 

1. Respecta os hábitos de 
aseo persoal e 
indumentaria adecuada 
durante as actividades 
recreativas no medio 
natural realizadas.  

 

2. Coñece e respectar  as 
normas de 
comportamentos nos 
contornos naturais.   

 

 

3. Deseñar unha ruta de 
sendeirismo, marcha, 
carreira ou bicicleta 
utilizando medios 
(Google Earth ou 
similar), investigar as 
características (altura 
media, tipo de camiño 
nivel de dificultade...) e 
publicala utilizando os 
programas existentes 
(wililoc ou similar). 

 

4. Facer unha das rutas 
publicadas facendo o 
seguimento mediante 
dispositivos móbiles con 
GPS utilizando algunhas 
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natural en espazos non 
coñecidos. 

 

 

 

BLOQUE 4: OS 
XOGOS E AS 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

1. Aparellos, 
programas e 
aplicacións que 
permiten o 
deseño, 
seguimento e 
publicación de 
rutas no medio 
natural: google 
Earth, wikiloc, 
programas do 
móbil para uso do 
GPS, etc. 

 

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

 

 

3. Realizar un 
percorrido polo 
medio natural 
prefixado 
previamente polo 

de las APP que existen 
para elo. 

 



alumno e 
controlando o seu 
seguimento por 
GPS. Publicar o 
resultado e 
compartilo.  

 

 
 
4.- METODOLOXÍA 
 
 

Adoptarase a metodoloxía máis adecuada ás características tanto do grupo de alumnos e alumnas como dos propios contidos. Con todo, 

dada a importancia que para a instauración dun hábito ten a súa práctica frecuente, é importante favorecer unha metodoloxía que se fundamente 

na aprendizaxe a través da práctica, o traballo en equipo e o desenvolvemento de proxectos. 

Recoméndanse metodoloxías que poidan mobilizar coñecementos, habilidades e actitudes en situacións moi próximas á realidade vivida polo 

alumnado, que estimulen a súa creatividade e sexan capaces de crear aprendizaxes significativas. 

Resulta tamén clave insistir no emprego de ferramentas de avaliación axeitadas e coherentes coas metodoloxías recomendadas, sempre 

adaptadas ao nivel de desenvolvemento cognitivo do alumnado nos primeiros cursos de ESO. 

 

A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, 

así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 

. Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a 

coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo. 

. No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que desenvolverá o profesorado para alcanzar os estándares de 

aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, así como a adquisición das competencias. 

. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o 

desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada en función das 



necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, 

poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias. De acordo co disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a 

comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 

. Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á lectura na práctica docente de todas as 

materias. 

. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para 

desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe 

integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, 

aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca 

escolar. 

 

 

 

Metodoloxía específica en Ed. Física 

Establécese unha serie de orientacións metodolóxicas para a materia que favorecerán un enfoque competencial, así como a consecución, a 

consolidación e a integración dos estándares por parte do alumnado: 

– A Educación Física nestas etapas terá un carácter eminentemente práctico e vivencial. 

– A asimilación das aprendizaxes e a adaptación ao traballo do alumnado en Educación Física aconsella a distribución das dúas sesións semanais 

en diferentes días. 

– A selección dos contidos e das metodoloxías activas e contextualizadas debe asegurar o desenvolvemento das competencias clave ao longo 

destas etapas. 



– O uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do 

alumnado. 

– O profesorado deseñará diferentes tipos de tarefas e secuencias adaptadas aos niveis, ás formas e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e 

das alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso 

dunha variedade 

de materiais e recursos o máis ampla posible, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da información e da comunicación 

desenvolvidas nos últimos tempos en diferentes ámbitos da Educación Física. 

– Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base na descuberta guiada, a resolución de problemas, o traballo por retos e proxectos, e a 

cooperación, tendo presente o desenvolvemento da creatividade do alumnado. 

– Deberá procurarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos alumnos e das alumnas auténticos suxeitos activos dunha 

xestión cada vez máis autónoma e comprometida da súa saúde, mediante a adquisición de hábitos de vida saudables. 

 

        

Estratexias metodolóxicas 
 

-Estilos de ensino  

Os estilos de ensino que teremos en conta serán variados, irán desde os máis aos menos directivos, como expón Muska 

Mosston na súa clasificación. Os usados na nosa programación son métodos deductivos (como o mando directo e a asignación 

de tarefas), onde se parte da hipótese de que o profesor posúe a información que debe dar aos seus alumnos/as segundo 

vaian madurando, e os métodos inductivos (como resolución de problemas e descubrimento guiado), onde os alumnos/as 

van descubrindo os coñecementos e experiencias baixo a hábil condución do profesor. Aínda que non todos estes métodos 

 serán adoptados na súa forma pura, si o serán adaptándoos á realidade actual. Ademáis utilizaremos e combinaremos 



uns e outros en función dos obxectivos, contidos e necesidades concretas de cada momento.  

 

.- Formas de agrupamento e organización espacial 

As formas de agrupamento tamén variarán en función das necesidades contextuais podendo ser:  

- Grupo-clase (traballo masivo): todos traballan á vez.  

- Grupos (subgrupos): a clase divídese en grupos de traballo, grupos de nivel, circuítos, etc. ( Neste curso Na realización de grupos e 

subgrupos darase prioridade á realización de grupos estables de traballo e sempre tendo en conta a distribución establecida no 

organigrama de aula preestabecido.). 

- Pequeno grupo: o grupo-clase divídese en grupos de 2 ó 3 alumnos.  

- Individual (ensino individualizado): o alumno/a enfróntase directamente coa tarefa.  

Os CRITERIOS PARA A ELECCIÓN das distintas formas de agrupamento serán variadas, por exemplo:  

- Ao azar: realízase a elección sen ningún motivo específico.  

- Emocionais: a afinidade emocional motiva a elección.  

- Características corporais: peso, talla,...  

En canto á ORGANIZACIÓN, as formas que usaremos son:  

Organización frontal, organización en círculo e semicírculo, dispersa ou libre e en circuíto, segundo a tarefa e o momento da sesión.  

 

-Posición do profesor/á  

A posición será interna, externa ou focal, en función das características da tarefa a realizar, do momento ou situación e da actividade.  

 



- Canles de comunicación  

Ao longo de toda a programación utilizaranse todo tipo de canles de comunicación para reforzar a información aos nosos alumnos/as ou ben 

para atender á diversidad do alumnado, usando tanto a canle auditiva (a través de verbalizacións, sons, música,...), como a visual (a través de 

xestos, demostracións, imaxes,...) e a canle kinestésico-táctil (en axudas manuais, etc.).  

 

- Estratexias metodolóxicas  

Pódese falar de dous tipos de estratexias; as estratexias analíticas e as globais:  

Ao longo das U.D. usaranse fundamentalmente as estratexias de predominancia global (tanto pura, como con modificación da situación real, 

ou con polarización da atención) e noutros casos as analíticas (pura, secuencial, progresiva, inversa) segundo a tarefa concreta e a finalidade 

da mesma. Tamén nalgunhas ocasións estratexias mixtas, realizando combinacións das anteriormente citadas.  

As correccións serán sempre positivas (Feedbacks) e as sesións dinámicas e motivantes intentando evitar perdas de tempo innecesarias. 

 

-ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS. 

Dado que coinciden nalgunhas franxas horarias mais dun grupo, establécese ao inicio do curso unha distribución horaria dos espazos que 

configuran a aula de Educación Física: ximnasio, pavillón (compartido co IES Nosa Señora dos ollos grandes), epistas exteriores e pista de 

Atletismo 

O criterio de asignación de espazos establece que cada grupo dispoña de ximnasio e pavillón polideportivo, polo menos unha vez por semana. 

Permitindo así, adaptar os contidos programados aos espazos dispoñibles. 

 
     Secuenciación habitual de traballo na aula 



       As diferentes sesións da programación están baseadas na seguinte estrutura, formada por cinco fases:  

      - Información. (2 minutos aprox.)  

      - Quecemento. (7 minutos aprox.)  

      - Parte Principal. (28 minutos aprox.)  

- Volta á calma. (5 minutos aprox.)  

- Posta en común. (2-3 minutos aprox.)  

A estes 5 puntos engádese un máis Hábitos de hixiene (4-5 minutos) que consideramos fundamental traballar, para que os alumnos/as vaian adquirindo 

unha serie de hábitos tanto posturais, como hixiénicos ou dunha alimentación correcta. O tempo total 

de sesión son 50 minutos, que se ven reducidos a 46 minutos aproximadamente de tempo real debido aos traslados desde 

a aula. 

 
 

 

5.- AVALIACIÓNS 

 
A finalidade do proceso de ensino-aprendizaxe é a adquisición por parte dos alumnos/as dunha serie de competencias que o sistema debe 

impulsar. Esa finalidade, a través dos obxectivos plantexados, necesita dun seguimento continuo para valorar se se está a traballar no camiño 

correcto. Os obxectivos deben ser avaliados para estimar o grao de cumprimento, asemade a adaptación dos contidos, a metodoloxía docente e 

a avaliación supoñen un difícil reto. 

A nosa proposta baséase en ferramentas orientadas á avaliación continua, coparticipada e progresiva, seguindo unha aproximación de 

retroalimentación coordinada, informando ó alumno en todo momento sobre cales son os progresos e as deficiencias do seu traballo, 

permitíndolle rectificalas, facéndoo coñecedor do seu nivel, e transmitíndolle desta maneira que é partícipe do seu proceso de aprendizaxe. 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será continua, formativa e integradora. 



 

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo 

educativo. 

Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a 

adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos 

de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias a consecución dos 

obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias correspondente. O carácter integrador da avaliación non impedirá 

que o profesorado realice de xeito diferenciado a avaliación de cada materia tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe de cada unha delas. 

Realizarase unha proba escrita por trimestre. 

 

 

Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, …. 

As porcentaxes a seguir serán: 

40%% Proba escrita 

40% Traballo individual  traballo grupal práctico (probas físicas). 

20% Observación (actitude, comportamento, etc.) 

 Para poder facer a media das porcentanxes cada alumno/a terá que superar un mínimo dentro de cada procedemento, quedando establecido da 

seguinte maneira: 

parte conceptual terá que ter un mínimo de 3 da nota neste apartado 

parte procedimental terá que ter un mínimo 3,5 da nota neste apartado 

parte actitudinal ,  o alumnado  terá que ter un mínimo de 3  da nota deste apartado 



 A nota da avaliación sera  media aritmética correspondente , redondeo sempre pola unidade máis próxima¡ 

A nota final será a media tomando como referencia  as notas cos decimais de cada avaliación (non co redondeo). 

 

Para os alumnos/as que  non poidan facer a práctica de forma  total ou parcial nun trimestre terán que realizar un traballo complementario, fichas 

de observación  ou exame teórico . 

Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 

 

Fundamentalmente a participación activa, o interese, esforzo e atención, así coma a colaboración nas actividades grupais e a recollida e 

colocación dos materiais empregados. 

A observación será o instrumento de maior valor para os docentes de E.F. xa que na nosa asignatura, (mediante a observación valoraremos o 

traballo grupal, o individual e a maioría dos estándares. (exceptuando aqueles  que se valoren de maneira específica na proba teórica ou na 

práctica.) 

 

Como se recupera unha proba non superada? 

 

Cada unidade didáctica terá establecido o número de intentos ou de repeticións , que ao criterio do profesor o número de oportunidades dadas ou 

a repetición das probas , terán que ser debidamente xustificada  a súa ausencia  a elas ( con xustificante médico) 

 

Como se recupera unha avaliación non superada? 

A recuperación lealizarase no seguinte trimestre coa recuperación das probas non superadas¡¡¡ 

Cada profesor/a determinará os seus propios criterios e instrumentos de recuperacións das avaliacións. O único que queda marcardo no 

departamento é que a nota da avaliación ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións. 

 

Aspectos particulares da avaliación desta materia 

 
 
 Dado que se busca, especialmente, instaurar hábitos de práctica de actividade física; penalizaráse a nota da materia con 0.5 
puntos por cada falta de aistencia dos alumnos que non estexa xustificada mediante documento médico. 



Procedemento de avaliación final 

 Educación Física 

Quen debe ir á avaliación final? 

 

O alumno/a que perdera o dereito a avaliación continua por unha falta de asistencia reiterada e inxustificada. A nota final se   valorá sobre 8 

puntos e non sobre 10 ¡¡¡ 
 

En que consistirá a proba ? 

 

Será unha proba teórico-práctica  e seleccionaranse tarefas  que supoñan un resumo dos contidos abordados ao longo do curso. 

 

Que  estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 

 

Teranse en conta os estándares de aprendizaxe comúns ao resto do alumnado e marcados por lei 

 

Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

 

Analizarase en función de cada caso, tendo en conta as avaliacións nas que fora avaliado e os resultados obtidos. 

 

 

Procedemento de avaliación extraordinaria 

 Educación física 

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc. 

 
A proba de setembro será teórico-práctica. Cada profesor informará dos contidos da mesma e publicitará dita proba. Sempre versará sobre contidos 

abordados ao longo do curso. 



En caso de ser a presentación dun traballo para a ESO, existirán unhas normas marcadas polo docente; 

 - presentación dun traballo (a mán ou   a ordenador) dalgún dos contidos traballados ao longo do curso. 

             -  selección o tema (Bádminton, rugbi, hockei, actividades ximnáticas, xogos populares, danzas,… según o curso) 

            -  extensión mínima do traballo  (a maiores unha portada cos datos do autor/a. e un índice ou guión.... según o curso). 

Unha vez presentado o traballo o/a profesor/a poderá facer algunha pregunta ou comentario ao alumno sobre o mesmo ou pedir unha proba práctica de 

habilidades  ou técnica de dito deporte. 

 

 

Como se cualifica, redondeos, etc? 

Pola nota obtida en dita proba. Valorarase a actitude (interese, esforzo, vestimenta axeitada,...) e os resultados tomando como referencia os 

criterios e estándares de avaliación utilizados ao longo do curso. 

De ser unha proba únicamente práctica, o 80% da nota será procedimental e o 20% actitudinal. 

 
 

    6.- ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN MODALIDADE SEMIPRESENCIAL 

 
A aprendizaxe mixta ou semipresencial , refírese á combinación de traballo presencial (na aula) e traballo en liña (que combina Internet e medios dixitais). 

 

- Consistirá  en realizar as clases na casa, agás determinadas sesións periódicas nas que o alumno deberá asistir ás clases de xeito obrigatorio. 

 

O modelo de aprendizaxe combinada que levaremos a cabo será o modelo de rotación, onde unha parte dos alumnos traballarán na aula (seguirán 

a programación da aula e ao mesmo tempo o profesor resolverá dúbidas sobre o traballo en liña) e outra parte dos alumnos que o faran dende  



a súa  casa (seguirá a programación non presencial) 

 

 

 

 

    7.-  ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN MODALIDADE NON PRESENCIAL 

 

 
ÍNDICE 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Avaliación e cualificación. 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

 
Información e publicidade.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

5. estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

4. Valorar a actividade física desde a perspectiva da saúde, satisfacción 
persoal, autosuperación e as posibilidades de interacción social  e de 
perspectiva profesional, adoptando actitudes de interese, respecto, 
esforzo e cooperación na  práctica de actividades física.  

 

6. Deseña, organiza e participa nas actividades físicas como recurso de lecer.  

 

5. Desenvolver e incrementar as capacidades físicas básicas de 

resistencia, forza xeral e flexibilidade dende a perspectiva da súa saúde 

de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, 

amosando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

6. Elabora e leva a práctica un programa individualizado e persoal de 
actividade física no que se recolla a planificación, avaliación do nivel inicial, 
desenvolvemento aplicando os parámetros da carga e mantendo os principios 
do adestramento, valoración crítica dos resultados acadados e adaptacións 
favorables cara á saúde obtidas.  

7. Aplicar os principios (alternancia, continuidade, incremento 
progresivo das cargas)  que rexen o adestramento deportivo e os 

 



parámetros que permiten planificar a mellora das capacidades físicas 
(intensidade, frecuencia, volume, densidade), comprendendo as 
adaptacións que sobre o organismo producen e valorando a súa 
influenza sobre a saúde. 

8. Por en práctica os distintos tipos de test de control da condición física, 

interpretar os resultados e sacar conclusións relacionadas coa súa 

mellora tras a aplicación dun plan de adestramento. 

 

 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

1. Observación Sistemática das Clases Online y do seguimento na Aula Virtual. 

2. Interacción co profesor a través do correo electrónico. 

3. Análise dos traballos requiridos ao alumnado 

4. Probas específicas 

Instrumentos: 

1. Rexistro de participación a través da gravación das sesións online. 

2. Informe da actividade do alumnado na Aula Virtual. 

3. Folla de rexistro Adestramento en Confinamento. 

4. Test Condición Física. 

Cualificación 
final 

Media aritmética dos traballos realizados durante o período de non presencial 
e presencial segundo os criterios de avaliación establecidos na programación.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Ante a incerteza de poder realizar unha proba presencial sobre os contidos non 
superados da 1ª , 2ª  e 3 avaliación, valorarse o deseño e seguimento dun Plan 
de Traballo Individualizado. O profesor marcará as pautas para a confección do 
plan e o aspectos mínimos que debe de recoller a folla de rexistro deseñada 
para o seu seguimento. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Non procede 

 

Criterios de cualificación: 

Non procede 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non procede 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metodoloxía e actividades  (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas serán de repaso pero fundamentalmente de 
ampliación.  

Realizaranse actividades encamiñadas a comprender, valorar, adquirir e 
practicar exercicios adecuados para mellora da condición física, 
especificamente actividades sen material e que se poden desenvolver 
na propia casa. 

Tamén realizaranse actividades encamiñadas a avaliación da propia 
condición física.   

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

      Non se detectou ningún alumn@ sen conectividade polo que 
metodoloxía empregada apoiarase no uso das novas tecnoloxías. 

 

       Durante o tempo de confinamento, na Aula Virtual do centro, xa utilizada 
durante todo o curso,  colgarán actividades en formato de vídeo para que 
realice o alumnado. Utilizarase, tamén, una  plataforma de  vídeo-
conferencia para a realización de clases online. Nas primeiras sesións 
utilizaranse metodoloxías baseadas na reprodución de modelos para ir 
pasando, pouco a pouco, a metodoloxías mais activas para alumnado, no 
que se lle pedirá  o deseñe dos seus propios programas de 
acondicionamento físico. 

 

 

Materiais e recursos 

1. Plataforma Moodle e Plataforma Webex 

2. Para o seguemento das clases non se precisará ningún tipo de material 
específico. En algunha sesión empregarase material doméstico como; 
cadeiras, botellas de auga ou  trapos. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.-  PROTOCOLO COVID-19 PARA AS CLASES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

ÍNDICE: 

 
1.- INSTALACIÓNS. 

 

2.- HIXIENE 

 

3.-MÁSCARAS 

 

4.- RUTINAS 

 

5.-ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y METODOLÓXICOS 

 

6.MATERIAL NECESARIO PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA.   

 

7.-MATERIAL DE CONSULTA 

 

 

1.- INSTALACIÓNS. 

 

Os Vestiarios: 

 

 Este ano, por norma xeral, non se usarán os vestiarios. O alumnado terá que vir con 

roupa deportiva da casa e o aseo non será posible.Valorarase o uso de “toalliñas hixienizantes” 

 

 Cando o profesor/a considere que os/as alumnos/as farán un uso adecuado e responsable 

dos  vestiarios (mantendo distancia de  seguridade  e o uso da máscara) Poderán  organizar o 

uso dos vestiario  de forma alternativa un día chicos e outro día chicas, tendo que deixar as 

mochilas a 1mt de separación e mantendo en todo momento a distancia interpersoal dos/as 

alumnos/as que o estén usando (limitando o acceso ao 30%) . 

 

  Se por algunha circunstancia fose preciso que outro alumno/a teña que usar os 

vestiarios/aseos sempre con previa autorización do profesorado e o seu uso farase seguindo as 

normas xerais establecidas pola Dirección do centro para estas instalacións 

 

o Patio e Pista de Atletismo: 

 

 O patio  e o seu entorno (2 pistas polideportiva anexas, pista de atletismo , zonas verdes, 

polideportivo CIFP Politécnico, Parque Rosalia, pista patinaxe e costas) serán as instalacións 

empregada este ano para a realización da clase de E.F. con independencia da climatoloxía. 

  Deberemos ter en conta que moi posiblemente,  coincidiremos neste mesmo espazo ( 

Pista de atletismo, zoa de gradas e pistas exteriores) con outras clases impartindo aulas, tanto 

do noso centro como co IES “NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES”  e tamén co Centro 



 

 

 

 

de primaria “MARISTAS”.  O que nos obriga a coordinarnos no uso das instalacións e tamén  

ter delimitado  un espazo para  facilitar o depósito de mochilas e distintas pertenzas que traia o 

alumnado. Establecerase como norma unha zona individual para cada alumnos cunha 

separación de 1.5 metros das zonas contiguas.  

  Para aqueles alumnos/as que o precisen estableceranse zonas libres ou de descanso do 

uso da máscara. Estas serán prioritariamente ao aire libre e o alumno deberá de gardar unha 

distancia social de 2 metros. . Se fose preciso zonas verdes non utilizadas para a clase . 

 

O Ximnasio: 

 

 Puntualmente poderase empregar o uso do ximnasio, se ben este estará desaconsellado 

polas súas reducidas dimensións, pero se o número de alumnos………. 

…..  para que podan manter a distancia de seguridade de 1.5mts 

 

O pavillón: 

 

 É necesario respectar espazos de mínimo dous metros para que os/as alumnos/as poidan 

situarse na clase, seguir o seu desenvolvemento e na súa falta, para poder colocar abrigos ou 

mochilas sen que estas tóquense.  

 Proponse ademáis, que as portas dos accesos ao pavillón queden abertas durante todo o 

día para favorecer a ventilación e a renovación do aire. 

 Proponse, ante a posibilidade de coincidencia de clases de Educación Física unha 

coordinación entre os profesores implicados na materia co    obxectivo de delimitar as áreas de 

traballo de cada profesor sen que o alumnado de distintas clases coincida nos mesmos espazos. 

 

 

Normas de uso das instalacións 

 

- Os alumnos que comencen á primeira hora (non pasaran pola aula) e os que rematen a última 

hora coa materia de Educación Física non subirán á clase. Tanto ao comenzo como ao finalizar 

a sesión, entrarán /sairán de forma ordenada e graduada da instalación deportiva. 

- Proponse que o centro coloque ou reparta aos profesores cartelería visible coas normas básicas 

de seguridade tal e como está nas aulas.  

 

 

2.- HIXIENE 

 

 Proponse colocar varios  dispensadores de xel  hidroalcohólico nos puntos de entrada e 

saída de ambas as instalacións deportivas: pavillón e ximnasio, e nalgún sitio adicional que o 

permita para evitar aglomeracións ( Aínda así os /as alumnos/as poderán usar o seu  xel para 

axilizar a entrada) 

 

 Dotar ao profesorado deste xel e de instrumental de desinfección para o material. 

 

 Organizarase a hixiene de mans, así como a desinfección e a recollida do material e 

mochilas. 

 

  

 

3.-MÁSCARAS 

 

Nas clases o seu uso será obrigatorio: 

 



 

 

 

 

 -O uso de máscara será OBRIGATORIO en todas as sesións da materia agás nas que se 

realicen no exterior, de forma individual, a máis de 2 metros e cando o uso da máscara resulte 

inadecuado ou imposibilite a práctica (RESISTENCIA AERÓBICA E ANAERÓBICA) 

  -Nos desprazamentos da aula ao patio, ximnasio , pistas ou pavillón e viceversa. Tamén 

O ALUMNADO MANTERÁ A DISTANCIA DE SEGURIDADE DURANTE OS 

DESPRAZAMENTOS. O PROFESORADO VIXIARÁ O CUMPRIMENTO DESTA 

NORMA. 

 

 -Se un alumno debe de abandonar a práctica da clase, seguirá coa máscara ata finalizar 

a mesma. 

 

 -Proponse que os alumnos traian das súas casas máscaras de reposto para despois da 

actividade física. Ao finalizar a clase se a máscara está húmida, será necesario cambiala, por 

dous motivos: 

 

 A eficacia de barreira de protección diminúe. 

 Aumenta a cantidade de bacterias. 

 

 -Aconsellamos a máscara cirúrxica ou as deportivas para a realización das clases. 

 

 -Proponse que o centro facilite un ou varios paquetes de máscaras para facilitar a súa 

reposición en caso de esquecemento ou necesidade. 

 

 

4.- RUTINAS 

 

 

 Nas primeiras semanas de curso incidirase na creación de rutinas saudables para o bo 

desenvolvemento da materia (filas mantendo a distancia, ocupación de espazos no 

pavillón,PISTAS... regreso á aula, hixiene de mans…). Aproveitarase este tempo para mostrar 

como se realiza a desinfección e tratamento do material utilizado. 

 

 O alumnado permanecerá na súa aula de referencia, ata a chegada dun profesor para 

acompañalos á instalación deportiva polo percorrido deseñado pola Dirección do centro. Ao 

acabar a clase, volverá realizar o mesmo proceso á inversa. 

 

 O alumnado manterá a distancia de seguridade durante os desprazamentos. O profesor 

vixiará o cumprimento desta norma 

 

 Proponse a cada curso a entrada e saída da instalación deportiva por varios accesos, de 

tal forma que os cursos de cada profesor non se mesturen entre si (COORDINACIÓN DENTRO 

DO DEPARTAMENTO DE E.F).  

 

 O acceso ao  almacén do material queda restrinxido exclusivamente aos profesores de 

EF e á persoa encargada da súa limpeza. O alumnado, de maneira excepcional, só poderá 

acceder coa autorización do profesor e baixo a supervisión deste. 

 En la actual situación, el uso del material será el mínimo posible, tratando que este sea 

de uso individual . 

  

  Unha vez finalizada a clase, o material utilizado será desinfectado por cada alumno/a. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.-ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y METODOLÓGICOS 

 

 Nas primeiras sesións de curso impartirase unha sesión sobre actividade física e 

COVID-19 coa finalidade de que o alumnado coñeza os riscos de contaxio e as medidas de 

protección a adoptar durante as clases de EF. O alumnado, a non ser que llo indique o profesor, 

estará sempre coa máscara posta. 

 Unha vez que o alumnado teña interiorizado as rutinas da clase de EF , o profesor poderá 

decidir sempre coas medidas de seguridade e separación interpersoal sexa coma mínimo de 

2mts , que os/as alumnos en determinados momentos realice a práctica de EF sen máscara¡¡¡¡¡( 

só no exterior) 

 Se algún alumno/para ten a recomendación médica de non usar máscara deberá informar 

o profesor/a previamente desta circunstancia e así tomar as medidas necesarias. 

 O alumnado diagnosticado de asma e que teña receitado o uso de  broncodilatadores terá 

que traelo a clase sempre que teña EF. 

 O alumno lesionado, con xustificación médica, estará nunha zona específica e 

tentaremos involucralo noutros roles: axudante  do profesor, distribuír material, árbitro… 

respectando as normas de hixiene e seguridade. 

 Calquera alumno que teña síntomas de malestar, de tose, dor de cabeza, vómito… , 

deixará a clase e será acompañado para seguir as pautas marcadas pola Dirección do centro. 

 Unha vez colocados para empezar a clase, realizarase a hixiene de mans ( cando 

esteamos no exterior) . Sempre que entremos ao polideportivo ou ximnasio pocederase a hixiene 

de mans 

 As actividades propostas serán preferentemente de carácter individual e onde se respecte 

a distancia social, actividades de participación alternativa…, evitando o contacto físico 

  

 Potenciaranse contidos  

 

-Condición física e saúde (quecemento, condición físca, Anatomía (conceptos básicos), 

Nutrición , hábitos saudables, hixiene postural (teórico -práctico),.. 

-Atletismo:  técnica de carreira, saltos , lanzamentos... 

-Xogos e deportes individuais ou de participación alternativa fronte a deportes de equipo de 

contacto. 

- Floorball, Lacrosse ( Exercicios de técnica  e establecendo sempre grupos estables  de traballo 

) 

 - Xogos de cooperación fronte aos xogos de oposición. Unidades didácticas aproveitando a 

contorna natural máis próximo.  

-Técnicas de relaxación , Ioga…. 

-Na expresión corporal, utilizar técnicas sen contacto. Representación, mimo, coreografías e 

bailes… 

-Malabares.. (elaboración do seu propio material) 

- Defensa Persoal. 

-Patinaxe 

-Priorizaranse neste primeiro trimestre os contidos que teñan menor risco de contaxio.  

 

  

 

 

 

 

 A nivel metodolóxico e organizativo: 

 

 -Terase en conta que a maioría do alumnado pode presentar baixos niveis de actividade, 

polo que se deben respectar principios de progresión tanto en intensidade como na 

complexidade das tarefas/actividades. 



 

 

 

 

 

 -O uso de máscara, realizando actividade física, necesita un proceso de adaptación, 

respectaremos os diferentes ritmos que se dean en cada grupo. 

 -Se as condicións así o permiten, estableceremos actividades en parellas estables ou a 

creación de subgrupos estables de traballo para que os alumnos interactúen cos mesmos 

compañeiros durante o tempo que dure dita unidade. Un dos criterios que se vai a utilizar será 

o das súas relacións sociais fose da aula para favorecer unha menor interacción entre eles e 

facilitar o traballo dos  rastreadores en caso de contaxio. 

 

 -Daremos prioridade aos xogos e deportes de campo dividido nos primeiros trimestres. 

Os contidos relacionados con xogos e deportes colectivos programaranse fronte ao último 

trimestre de curso. 

 

 -A entrega de traballos ou a realización de exames teóricos será, preferiblemente, de 

modo telemático. Aínda que tamén podremos realizalos de forma presencial e oral. 

 

 -Teremos en consideración varios espazos diferentes ao de práctica, que son: 

 

 “espazo libre sen máscara”, para o descanso da máscara gardando as medidas de prevención 

necesarias, 

“espazo de non participación”, alumnado lesionado ou sen material. 

 

 -Ao longo do curso tratarase de minimizar o uso de material común (do propio centro) 

e potenciarase que os alumnos poidan facerse co seu propio material ( esterilla, raqueta, bandas 

elásticas…), e mesmo de  autofabricación ( ej: bolas de malabares) 

 

 -Se nalgún momento os alumnos utilizan o material do propio colexio, non se   

intercambiará o mesmo ata a súa desinfección, utilizarase ao longo de toda a clase polo mesmo/a 

alumno/a quedando prohibido que se intercambie cun compañeiro. 

 

 -Implicarase aos alumnos nos procesos de desinfección como parte da súa educación en 

saúde. Crearanse para iso grupos de voluntarios que  desinfectarán o material común que se 

utilice (conos de delimitación, aros…), xunto co profesor e sempre que non entrañe ningún 

risco. Estes alumnos non  desinfectarán o material propio de cada alumno nin o material que os 

seus compañeiros manipulen (neste caso será responsabilidade de cada alumno  desinfectar o 

seu propio material baixo a supervisión do profesor). 

 

 -Nas tarefas que se programen teremos en conta: 

 

 A duración da tarefa: breves e con pausas de recuperación. 

 A distancia interpersoal: a partir de 2 m 

 

 EN TODAS As SESIÓNS RESPECTARASE Os TRES COMPOÑENTES CLAVES DE 

PROTECCIÓN DO noso ALUMNADO: 

 

  USO DE MÁSCARA****** 

  RESPECTO DA DISTANCIA INTERPERSOAL 

  HIXIENE DE MANS 

 

*****   Unha vez que o alumnado teña interiorizado as rutinas da clase de EF , o profesor 

poderá decidir sempre coas medidas de seguridade e separación interpersoal sexa coma mínimo 

de 2mts , que os/as alumnos  realicen a práctica de EF sen máscara¡¡¡¡¡ 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.MATERIAL NECESARIO PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA.   

 

 

LEVAR UN KIT DE ASEO PERSOAL QUE INCLÚA:  

 

 --Bote pequeno de xel hidroalcohólico.  

 -Toalla pequena/ toallitas hixienizantes.  

 -Botella de auga individual claramente identificada. Non existirá a posibilidade de 

 hidratación en fontes ou billas polo que cada alumno/a será o responsable da súa 

hidratación. 

  -Máscara de reposto. 

 -Para os momentos que podamos realizar a práctica sen máscara, aconsellamos traer un 

sobre de papel para gardala e metela no  neceser/ estoxo… 

 

MATERIAL de EF que deberá traer cada alumno, conseguindo así un uso exclusivamente 

persoal: 

 -Unha  esterilla/toalla 

 -Patíns en línea 

 -Unha raqueta de bádminton e un volante. (só ESO). 

 -Unha banda elástica de resistencia media (só Bacharelato).?????’ 

 

 

DOTACIÓN DE MATERIAL COVID-19 PARA O XIMNASIO E O PAVILLÓN: 

 

Dispensadores de xel  hidroalcohólico repartidos nas instalacións deportivas 

Dispensadores de papel individual e un rolo grande de papel. 

Papeleiras con bolsa, protexidas con tapa e accionadas por pedal. 

10 Pulverizadores con líquido desinfectante/instalación. 

Máscaras de reposto. 

 

 

 

 

7.Material de consulta: 

 

-Protocolo COVID-19 Xunta de Galicia 

-Recomendacións COLEF para unha EF segura na "nova normalidade". 

-Documento de apoio ao profesorado para evitar a propagación do COVID-19 

 


