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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN:

A A� rea de Educacio* n Fí*sica  e*  a encargada de buscar a educacio* n das capacidades 
psicomotrices dos alumnos/as. Isto implica tanto o mellorar as posibilidades de accio* n dos 
alumnos/as, como propicia-la reflexio* n sobre a finalidade, sentido e efectos da accio* n mesma.

A comprensio* n da conducta motora non pode illarse da comprensio* n do propio corpo coma
elemento presente na experiencia das persoas. 

Deste xeito, a educacio* n a trave*s do corpo e do movemento non pode reducirse soamente a
aspectos perceptivos ou motrices, posto que implica adema* is aspectos expresivos, comunicativos,
afectivos e cognoscitivos.

O  ensino  da  E.F.  debe  promover  e  facilitar  que  cada  alumno  chegue  a  comprender
significativamente o seu propio corpo e as su* as posibilidades, e con@ ecer e dominar un nu* mero de
actividades corporais e deportivas. Así*, no futuro, podera*  escolle-las ma* is convenientes para o seu
desenrolo persoal.

Entendemos  que  dende  a  nosa  a* rea,  debemos  dotar  o* s  alumnos/as  dos  instrumentos
necesarios para responsabilizarse do seu corpo, disfrutar do exercicio e das su* as posibilidades
motrices, mellora-las su* as condicio* ns de sau* de, forma-la su* a propia personalidade e relacionarse
cos seus compan@ eiros, aproveitando os recursos que o movemento lles brinda.

O departamento desexa fomentar un ha*bito de movemento entre o alumnado, dentro do
recreo  persoal  e  a  su* a  ocupacio* n  de  lecer,  motiva*ndoos  a*  participacio* n  das  competicio* ns
deportivas e actividades extraescolares que se celebrara*n neste curso escolar. Sen du* bida, para
acadar todos estes obxectivos somos conscientes das limitacio* ns que temos o*  contar con escaso nº
de horas lectivas semanais, un nº elevado de alumnos por a*ula e un grao de desenvolvemento
motriz insuficiente debido a unha escasa pra* ctica desta materia na etapa anterior. 

Procurarase  solventar,  na  medida  das   posibilidades,  estas  carencias  e  limitacio* ns  tan
comu* ns na nosa a* rea, e traballar para que o alumno tome verdadeira conciencia da importancia
do exercicio e da pra* ctica deportiva para mellora-la su* a calidade de vida e obter unha aprendizaxe
de actividades, valores, normas e con@ ecementos en beneficio do seu corpo, a su* a sau* de e o seu
presente e futuro desenrolo motriz.

O centro conta para o curso escolar 2022-23 cos  seguintes grupos nos que se imparte a
area de Educacio* n Fí*sica:

- 2º ESO, dous grupos.
- 4ºESO, dous grupos.

A imparticio* n das clases de Educacio* n Fisica nestes grupos esta*  a cargo de Nuria Solla Be*rtolo,
Xefa de departamento 

- En canto as instalacio* ns deportivas o IES conta cun ximnasio e unas pistas exteriores. Tame*n
comparte pavillo* n municipal con outros dous centros e este ano, polas circunstancias particulares,
conta co pavillo* n vello do Concello por si houbera necesidade. 
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2.-  CONCRECIÓN:  OBXECTIVOS,  CONTIDOS,  CRITERIOS  DE AVALIACIÓN,  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE, RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO
DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

Educación Física. 2º de ESO

O
bx

ec
tiv

os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
cla

ve

Temporaliz
ación

(trimestre)

Grao mínimo
de

consecución
para aprobar a

materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física

 b
 m
 g

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

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

 B1.3. Atención ao aseo
persoal  e  ao  uso
adecuado  da
indumentaria.

 B1.1.  Recoñece  e
aplica  actividades
propias de cada fase
da  sesión  de
actividade  física,
tendo  en  conta
ademais  as
recomendacións  de
aseo  persoal
necesarias para esta.

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

 CS
C 

 C
M
CC
T

 1/2/3  Facelo de 
xeito 
autónomo

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CS
C

 CA
A

 1/2/3  Idem  Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CS
C

 1/2/3  Idem  Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 m
 n
 a
 b
 c
 d
 l
 g

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

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

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

 B1.2.  Recoñecer  as
posibilidades  das
actividades  físico-
deportivas e artístico-
expresivas  como
formas  de  inclusión
social,  e  a
participación  doutras
persoas
independentemente
das  súas
características,
colaborando con elas
e aceptando as súas
achegas.

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

 CS
C

 1/2/3  Idem  Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 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. 

 CS
C

 1/2/3   Idem  Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CS
C

 1/2/3  Participar 
nas 
actividades 
colectivas 
co resto de 
compañeiro
s.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 m
 a
 c
 d
 g
 l

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

 B1.3.  Recoñecer  as
posibilidades  que
ofrecen  as
actividades  físico-
deportivas  como
formas  de  lecer
activo e de utilización

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

 CS
C

 3   Participar 
nas saídas

 Saidas  no  entorno.
Rexistro en ficha de
asistencia.
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Educación Física. 2º de ESO

O
bx

ec
tiv

os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
cla

ve
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ación

(trimestre)

Grao mínimo
de

consecución
para aprobar a

materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

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

 B1.9.  Actividade  física
como  elemento  base
dos  estilos  de  vida
saudable.

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

responsable  do
contorno próximo.

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

 CS
C

 2/3  Participar 
nas saídas

 Saidas  no  entorno.
Rexistro en ficha de
asistencia.

 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.

 CS
C

 3  Traballar 
activamente
en clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 m
 n
 g

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

 B1.12.  Protocolo
básico  de  actuación
(PAS)  nos  primeiros
auxilios.

 B1.13.  Emprego
responsable  do
material  e  do
equipamento
deportivo.

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

 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.

 CS
C

 CS
IE
E

 1/2/3  Respetar as
medidas de 
seguridade

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CS
IE
E

3  Respetar as
medidas de 
seguridade

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 h
 i
 g
 e
 b
 m
 ñ
 o

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

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

 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.

 CD
 CC

L

 3  Traballar 
activamente
en clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CD
 CC

L

 3  Traballar 
activamente
en clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas

 n  B2.1.  Experimentación  B2.1.  Interpretar  e  EFB2.1.1.  Utiliza  CC  2  Realizar  Observación  durante
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Educación Física. 2º de ESO

O
bx

ec
tiv

os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Co
m
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te
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s 
cla

ve
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ación

(trimestre)

Grao mínimo
de

consecución
para aprobar a

materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

 m
 b
 g
 l
 d
 ñ

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

 B2.2.  Realización  de
bailes  e  danzas
sinxelas  de  carácter
recreativo e popular.

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

técnicas  corporais
básicas,  combinando
espazo,  tempo  e
intensidade.

EC unha 
coreografía 
básica 

a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 EFB2.1.2.  Pon  en
práctica unha secuencia
de  movementos
corporais  axustados  a
un ritmo.

 CC
EC

 2  Realizar 
unha 
coreografía 
básica 

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 EFB2.1.3.  Colabora  na
realización  de  bailes  e
danzas.

 CC
EC

 2  Participar 
activamente
na clase

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

Bloque 3. Actividade física e saúde

 m
 f
 b
 g

 B3.1.  Condición  física.
Desenvolvemento  das
capacidades  físicas
básicas  incidindo
principalmente  nas
relacionadas  coa
saúde.

 B3.2.  Introdución  aos
principios  sobre  unha
alimentación saudable.

 B3.3.  Identificación  da
frecuencia cardíaca de
traballo.

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

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

 C
M
CC
T

 1/2/3  Asiste á 
clase 

 Rexistro  de
asistencia  en  ficha
de control

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

 C
M
CC
T 

 CA
A

 1/2/3  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 C
M
CC
T

 1/2/3  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 m
 g
 f
 b

 B3.4. Métodos básicos
para  o
desenvolvemento  das
capacidades  físicas
desde  un  enfoque
saudable.

 B3.5.  Avaliación  da
condición  física
saudable  e  realización
de  actividades  para  a
mellora desta.

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

 B3.2. Desenvolver as
capacidades  físicas
básicas  máis
salientables  desde  a
perspectiva  da  súa
saúde  de  acordo
coas  posibilidades
persoais e dentro das
marxes  da  saúde,
amosando  unha
actitude  de
autoexixencia no seu
esforzo.

 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.

 CA
A

 1  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CA
A

 1  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 C
M
CC
T

 CS
IE

 1  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.
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Educación Física. 2º de ESO

O
bx

ec
tiv

os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
cla

ve

Temporaliz
ación

(trimestre)

Grao mínimo
de

consecución
para aprobar a

materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

E

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

 a
 b
 g
 m

 B4.1.  Execución  de
habilidades  motrices
vinculadas  ás  accións
deportivas,
respectando  os
regulamentos
específicos.

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

 B4.3.  Adquisición  de
técnicas  básicas  de
progresión  e
orientación  no  medio
natural,  e  a  súa
aplicación  en
diferentes ámbitos.

 B4.1.  Resolver
situacións  motoras
individuais  sinxelas
aplicando  os
fundamentos
técnicos  e  as
habilidades
específicas,  das
actividades  físico-
deportivas adaptadas
propostas.

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

 CA
A

 CS
IE
E

 3  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CA
A

 CS
IE
E

 2/3 Participa 
activamente
na clase.

 Realiza 
unha proba 
práctica

Observación  durante  a
práctica e rexistro en
ficha de control.

  Exame práctico. 

 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.

 CA
A

 CS
IE
E

 2/3  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CA
A

 CS
IE
E

 2/3  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 a
 b
 d
 g
 m

 B4.4.  Execución  de
habilidades  motrices
técnico-tácticas
sinxelas  vinculadas
aos  deportes
colectivos,
respectando  os
regulamentos
específicos.

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

 B4.2.  Resolver
situacións  motoras
sinxelas  de
oposición,
colaboración  ou
colaboración-
oposición  facilitada,
utilizando  as
estratexias  máis
axeitadas  en  función
dos  estímulos
relevantes.



 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.

 CA
A 

 CS
IE
E

 2/3  Participa
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 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.

 CA
A

 CS
IE
E

 2/3  Participa
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.
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Educación Física. 4º de ESO

O
bx

ec
tiv

os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
cla

ve

Tempora
lización
(trimestr

e)

Grao mínimo
de

consecución
para aprobar a

materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física

 b
 m
 g

 B1.1.  Control  da
intensidade do esforzo
adaptado  a  cada  fase
da  sesión  de
actividade física. 

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

 B1.1.  Desenvolver
actividades  propias
de  cada  fase  da
sesión  de  actividade
física,  en  relación
coas  súas
características.

 EFB1.1.1.  Relaciona  a
estrutura  dunha  sesión
de actividade  física coa
intensidade dos esforzos
realizados.

 CSC
 CMC

CT

 1/2/3  Facelo de 
xeito 
autónomo

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CSC  1/2/3  Idem  Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CSC  1/2/3  Idem  Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 m
 n
 a
 b
 c
 d
 l
 g

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

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

 B1.5.  Aceptación  do
propio  nivel  de
execución  e  o  das
demais  persoas,  e
disposición  positiva
cara á súa mellora.

 B1.2.  Recoñecer  as
posibilidades  das
actividades  físico-
deportivas e artístico-
expresivas  como
formas  de  inclusión
social,  facilitando  a
eliminación  de
obstáculos  á
participación  doutras
persoas
independentemente
das  súas
características,
colaborando con elas
e aceptando as súas
achegas.

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

 CSC  1/2/3  Idem  Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 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.

 CSC  1/2/3   Idem  Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CSC  1/2/3  Participar 
nas 
actividades 
colectivas 
co resto de 
compañeiro
s.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 m
 a
 c
 d
 g
 l
 ñ

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

 B1.7.  Aceptación  e
respecto  das  normas
para a conservación do
medio  urbano  e
natural.

 B1.3.  Recoñecer  as
posibilidades  que
ofrecen  as
actividades  físico-
deportivas  como
formas  de  lecer
activo e de utilización
responsable  do
contorno.

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

 CSC  3   Participar 
nas saídas

 Saidas  no  entorno.
Rexistro  en  ficha de
asistencia.

 EFB1.3.2.  Respecta  o
contorno e valórap como
un  lugar  común  para  a
realización  de
actividades  físico-

 CSC  2/3  Participar 
nas saídas

 Saidas  no  entorno.
Rexistro  en  ficha de
asistencia.
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Educación Física. 4º de ESO

O
bx

ec
tiv

os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
cla

ve

Tempora
lización
(trimestr

e)

Grao mínimo
de

consecución
para aprobar a

materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

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

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

deportivas.

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

 CSC  3  Traballar 
activamente
en clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 m
 n
 g

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

 B1.11.  Protocolo
básico  de  actuación
(PAS)  nos  primeiros
auxilios.

 B1.12.  Emprego
responsable  do
material  e  do
equipamento
deportivo.

 B1.4.  Controlar  as
dificultades  e  os
riscos durante  a  súa
participación  en
actividades  físico-
deportivas e artístico-
expresivas,
analizando  as
características destas
e  as  interaccións
motoras  que  levan
consigo, e adoptando
medidas  preventivas
e  de  seguridade  no
seu
desenvolvemento.

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

 CSIE
E

 CSC

 1/2/3  Respetar as
medidas de 
seguridade

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 EFB1.4.2.  Describe  os
protocolos  para  activar
os  servizos  de
emerxencia  e  de
protección do contorno.

 CSIE
E

3  Respetar as
medidas de 
seguridade

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 h
 i
 g
 e
 b
 m
 ñ
 o
 h
 i
 g
 e
 b
 m
 ñ
 o

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

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

 B1.14.  Elaboración  e
exposición
argumentada  de
documentos  no
soporte máis axeitado.

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

 B1.5.  Utilizar  as
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación  no
proceso  de
aprendizaxe,  para
procurar,  analizar  e
seleccionar
información
salientable,
elaborando
documentos  propios,
e  facendo
exposicións  e
argumentacións
destes.

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

 CSIE
E

 3  Traballar 
activamente
en clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 EFB1.5.1.  Utiliza  as
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación  para
elaborar  documentos
dixitais  propios  (texto,
presentación,  imaxe,
vídeo,  son,  etc.),  como
resultado do proceso de
procura,  análise  e
selección de información
salientable.

 CD
 CCL


 3  Traballar 
activamente
en clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.
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Educación Física. 4º de ESO
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Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas

 n
 m
 b
 g
 l
 d
 ñ

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

 B2.2.  Realización  de
bailes  e  danzas
sinxelas  de  carácter
recreativo e popular.

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

 EFB2.1.1.  Utiliza
técnicas  corporais
básicas,  combinando
espazo,  tempo  e
intensidade.

 CCEC  2  Realizar 
unha 
coreografía 
básica 

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 EFB2.1.2.  Pon  en
práctica unha secuencia
de  movementos
corporais  axustados  a
un ritmo.

 CCEC  2  Realizar 
unha 
coreografía 
básica 

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 EFB2.1.3.  Colabora  na
realización  de  bailes  e
danzas.

 CCEC  2  Participar 
activamente
na clase

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

Bloque 3. Actividade física e saúde

 m
 f
 b
 g

 B3.1.  Condición  física.
Desenvolvemento  das
capacidades  físicas
básicas  incidindo
principalmente  nas
relacionadas  coa
saúde.

 B3.2.  Introdución  aos
principios  sobre  unha
alimentación saudable.

 B3.3.  Identificación  da
frecuencia cardíaca de
traballo.

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

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

 CMC
CT

 1/2/3  Asiste á 
clase 

 Rexistro  de
asistencia  en  ficha
de control

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

 CMC
CT 

 CAA

 1/2/3  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CMC
CT

 1/2/3  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 m
 g
 f
 b

 B3.4. Métodos básicos
para  o
desenvolvemento  das
capacidades  físicas
desde  un  enfoque
saudable.

 B3.5.  Avaliación  da
condición  física
saudable  e  realización
de  actividades  para  a
mellora desta.

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

 B3.2. Desenvolver as
capacidades  físicas
básicas  máis
salientables  desde  a
perspectiva  da  súa
saúde  de  acordo
coas  posibilidades
persoais e dentro das
marxes  da  saúde,
amosando  unha
actitude  de
autoexixencia no seu
esforzo.

 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.

 CAA  1  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CAA  1  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CMC
CT

 CSIE

 1  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.
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medio de prevención de
lesións.

E

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

 a
 b
 g
 m

 B4.1.  Execución  de
habilidades  motrices
vinculadas  ás  accións
deportivas,
respectando  os
regulamentos
específicos.

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

 B4.3.  Adquisición  de
técnicas  básicas  de
progresión  e
orientación  no  medio
natural,  e  a  súa
aplicación  en
diferentes ámbitos.

 B4.1.  Resolver
situacións  motoras
individuais  sinxelas
aplicando  os
fundamentos
técnicos  e  as
habilidades
específicas,  das
actividades  físico-
deportivas adaptadas
propostas.

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

 CAA
 CSIE

E

 3  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CAA
 CSIE

E

 2/3 Participa 
activamente
na clase.

 Realiza 
unha proba 
práctica

Observación  durante  a
práctica e rexistro en
ficha de control.

  Exame práctico. 

 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.

 CAA
 CSIE

E

 2/3  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CAA
 CSIE

E

 2/3  Participa 
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

 a
 b
 d
 g
 m

 B4.4.  Execución  de
habilidades  motrices
técnico-tácticas
sinxelas  vinculadas
aos  deportes
colectivos,
respectando  os
regulamentos
específicos.

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

 B4.2.  Resolver
situacións  motoras
sinxelas  de
oposición,
colaboración  ou
colaboración-
oposición  facilitada,
utilizando  as
estratexias  máis
axeitadas  en  función
dos  estímulos
relevantes.

 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.

 CAA 
 CSIE

E

 2/3  Participa
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.

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

 CAA
 CSIE

E

 2/3  Participa
activamente
na clase.

 Observación  durante
a  práctica  e  rexistro
en ficha de control.
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A modo de resumo, e en relacio* n ao exposto neste apartado, concretamos no seguinte 
cadro as actividades e/ou UD a trave*s das cales se pretende traballar cada un dos esta*ndares de 
aprendizaxe avaliables.

2ºESO 4ªESO

1ªAvaliacio* n B3 (C. Fí*sica)

B2(Act. artí*stico-expresivas)

B3 (C.Fí*sica/Ioga/ Pilates)

B2 (Act. artí*stico-expresivas) 

2ª Avaliacio* n B4 (Baloncesto)

B3 (C. Fí*sica)

B4 (Volei)

B3 (C. Fí*sica)

3ª Avaliacio* n B2 (Act. artí*stico-expesivas)

B3 (C. Fí*sica)

B3 (Act. na natureza)

B4 (Multideporte)

B4 (Deportes Alternativos e 
Tradicionais)

B3 (Act. na natureza)

B3 (C. Fí*sica)

(B1=Bloque 1.-Contidos comúns en E.F. / B2=Bloque 2.- Actividades físicas artístico-expresivas / B3=Bloque 3.- Actividade física e 
saúde / B4=Bloque 4.- Os xogos e as actividades deportivas).

Os contidos e esta*ndares asociados ao bloque 1 (contidos comu* n en EF) abordaranse de
xeito transversal ao longo do curso, estando implí*citos en calquera tipo de pra* ctica deportiva que
se traballe en clase.

Este ano a temporalizacio* n poderase adaptar en funcio* n da evolucio* n da pandemia e dos
protocolos a seguir nos centros educativos en xeral,  así* coma da adaptacio* n do noso alumnado a
unha nova realidade na pra* ctica do dí*a a dí*a dentro das sesio* ns.

3.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA:

Principios metodolóxicos:

Seguiremos  o  modelo  de  aprendizaxe  constructivo-significativo  onde  o  alumno/a  sexa
activo e que o aprendido ten@ a significado, para o cal e*  necesario:

 Partir dunha situacio* n inicial detectando as capacidades e os con@ ecementos previos do
alumnado e con@ ecer o seu desenvolvemento psicoevolutivo.

 Relacionar os contidos e as actividades de aprendizaxe para conseguir que no proceso
acaden un grao satisfactorio de desenvolvemento das competencia.

 Garantir a funcionalidade das novas aprendizaxes basea*ndoas nas anteriores de forma
que se constru* an pouco a pouco un con@ ecemento amplo dos contidos.
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 Motivar ao alumnado e aumentar a autoestima.

 Favorecer a actividade do alumnado.

Por iso utilizaremos unha metodoloxí*a baseada nos seguintes principio metodolo* xicos:

1. Flexibilidade:  axusta*ndose ao alumnado.  As  propostas de  exercicios que ten@ en que
realizar  esta*n  pensadas  para  todos,  sen  facer  separacio* n  en  orde  a  capacidades,
sexo...,nin  fixando  marcas  que  non  poidan  estar  ao  alcance  de  todos.  Pe*nsase  en
propostas que admitan calquera tipo de resposta.

2. Actividade:  intentamos que o alumnado sexa protagonista da su* a propia actividade,
responsabiliza*ndose  das  su* as  propias  tarefas  e  desenvolvendo  unha  actividade  en
funcio* n  da  su* a  capacidade.  A  utilizacio* n  desta  metodoloxí*a  require  dunha  boa
organizacio* n  e  sistematizacio* n  do  traballo  para  evitar  tempos  de  espera.  Base*ase
principalmente en actividades como circuí*tos, programas de adestramento, asignacio* n
de  tarefas,  etc.,  pero  mantendo  sempre  o  criterio  de  potenciar  a  creatividade  do
alumnado, segundo os contidos e a maduracio* n persoal o permitan.

3. Participativo:  potenciando  a  cooperacio* n  e  o  compan@ eirismo  por  medio  dunha
organizacio* n de grupos e equipos heteroxe*neos e equilibrados facilitando a integracio* n.

4. Integrador: partindo  de  que  a  E.F.  se  debe  traballar  partindo  das  capacidades
individuais e no de resultados alleos. Entendendo que non existe unha resposta motriz
u* nica seno* n unha mellora ou progresio* n do punto de partida.

5. Inductivo: intentando que o alumnado saiba en cada momento que parte do corpo esta*
movendo ou desenvolvendo.

6. Lúdico: fundamentamos as actividades nos principios do xogo.

7. Progresivo: a  progresio* n  das  actividades  ira*  en  consonancia  coas  dificultades  de
asimilacio* n e comprensio* n que atope o alumnado.

A  metodoloxí*a  potenciara*  os  ha*bitos  de  esforzo  e  responsabilidade  no  traballo  e
favorecerase  a  integracio* n  alumno-profesor  e  alumno-alumno.  Potenciarase  o
pensamento reflexivo e crí*tico.

A metodoloxí*a dida* ctica sera*  activa e participativa e desenvolvera*  a capacidade para
aprender a aprender por si mesmos. Utilizarase o traballo en equipo. 

Debido  a*  situacio* n  sanitaria  actual,  priorizaranse  as  actividades  individuais  e  en
pequenos grupos. 

Técnicas, métodos e estratexias:

Como técnicas empregaremos du* as fundamentais:

A  reprodución  de  modelos  naquelas  actividades  nas  que  a  aprendizaxe  precise  dun
rendemento meca*nico  como factor  vital  para  o   que o  obxectivo  proposto se  poida
alcanzar.

As técnicas de busca  nas actividades que nos interese que o alumnado desenvolva os
procesos  dedutivos  e  de  enriquecemento.  Non  existen  solucio* ns  mellores,  seno* n
percepcio* n de formas de actuacio* n.
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En canto os métodos, partimos de que non existe ningu* n que sexa perfecto e aplicable a
todas  as  situacio* ns  e  ,  polo  tanto,  empregaremos o  ma* is  axeitado  a  cada situacio* n,
dende os ma* is reproductivos como o Mando directo, ata os ma* is productivos e creativos
como o Descubrimento guiado e a Resolución de problemas.  

Na  estratexia na práctica empregaremos as tarefas  globais e analíticas, dependendo
do traballo a realizar.

4.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS:

INSTALACIO� NS:

- 1 ximnasio con vestiarios.
- 1 pista polideportiva descuberta.
- Pavillo* n compartido con outros centros.

MATERIAL :

O centro conta nestes intres cun material deportivo bastante extenso, que pode permitir, cun
uso racional, a consecucio* n dos obxectivos. 

Traballarase, ademais, con material reciclado elaborado polos propios alumnos/as.

Como recursos dida* cticos,  fora do material  deportivo tame*n se podera*n usar ao longo do
curso material audiovisual e informa* tico coma: pizarra, can@ o* n de ví*deo, equipo de mu* sica, libros e
apuntes de consulta, ordenadores, etc.

Solicitouse o equipo directivo do centro que nas horas que falte o profesorado de EF, non se
utilice o material da asignatura, para así* conservalo e darlle un uso adecuado, así* coma coidar a
su* a desinfeccio* n. O mesmo que nos recreos.

O material utilizado durante as sesio* ns, sera*  debidamente desinfectado o*  final das mesmas.

5.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO:

A avaliacio* n do proceso de aprendizaxe sera*  contí*nuo, formativo e integrador.

Os principios que debera*n orientar a toma de decisio* ns na avaliacio* n son:

 Cara* cter procesual e continuo, que lle permita estar presente de forma sistema* tica no
desenvolvemento de todo tipo de actividades e non so*  en momentos puntuais e illados.

 Considerar a totalidade de elementos quen entran a formar parte do feito educativo e
atendera*n globalmente a todos os a*mbitos da persoa.

 Se  tera*  en  conta  a  singularidade  de  cada  individuo/a  analizando  e  seu  proceso  de
aprendizaxe, as su* as caracterí*sticas e necesidades especí*ficas.

 Os criterios son os especificados para cada esta*ndar de aprendizaxe avaliable na ta*boa anterior.

Ter en conta que polo cara* cter pra* ctico-social da nosa materia, e por todo o explicado 
anteriormente, temos que concluí*r que a competencia de a prender a aprender (CAA) e as 
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competencias sociais e cí*vicas (CSC) son as ma* is traballadas, logo as seguen o sentido de iniciativa 
e espí*rito emprendedor(CSIEE) e a conciencia e expresio* n cultural(CCEC). As competencias que 
ocuparí*an os u* ltimos postos na nosa materia serí*an comunicacio* n linguE í*stica (CCL), competencia 
matema* tica e competencias ba* sicas en ciencia e tecnoloxí*a (CMCCT) e a competencia dixital (CD).

A cualificacio* n en cada unha das avaliacio* ns nas que esta*  dividido o curso xeraranse a 
partir dos resultados obtidos por cada alumno/a ata ese momento mediante os distintos criterios 
de avaliacio* n e procedementos de avaliacio* n descritos anteriormente. Obtemos por tanto a nota 
final do curso mediante a media obtida das tres notas dos trimestres.

A nota de cada avaliacio* n sera*  a suma dos puntos obtidos nos diferentes esta*ndares de 
aprendizaxe de cada UD traballada. Desta forma:

a. Avaliacio* n de esta*ndares de aprendizaxe ma* is procedimentais ( 70% en  2º de ESO e 
60%  4º de ESO ). Valoracio* n da pra* ctica fí*sico-deportiva e/ou execucio* n te*cnica de 
movementos especí*ficos.

b. Avaliacio* n de esta*ndares de aprendizaxe ma* is conceptuais (10% en 2º de ESO e 20% en
4º  de  ESO)  .  Valoracio* n  dos  contidos  teo* ricos  relacionados  coa  actividade  fí*sico
deportiva e de ha*bitos saudables. No caso de non avaliarse esta parte ma* is conceptual,
esta porcentaxe engadirí*ase o apartado “a”.

c. Avaliacio* n  de  esta*ndares  de  aprendizaxe ma* is  actitudinais  (20% en todos os niveis
educativos). Valoracio* n do comportamento, actitude positiva e motivacio* n no relativo a*
materia, capacidade de esforzo, así* coma respeto a persoas, materiais e instalacio* ns e
colaboracio* n.

A  avaliacio* n  contí*nua  en  EF tera*  un  cara* cter  regulador,  orientador  e  autocorrector  do
proceso educativo ao proporcionar unha informacio* n constante que permitira*  mellorar tanto os
procesos como os resultados da intervencio* n educativa.

Aspectos a ter en conta a*  hora de avaliar: 

. A accio* n de avaliar debe realizarse ao longo dos procesos de ensinanza e aprendizaxe e 
non so*  ao final dos mesmos.

. Faise xunto aos alumnos/as, que son participantes principais e non creando distancia 
respecto a eles.

. A accio* n de avaliar desenvolve a capacidade de autorregulacio* n dos alumnos/as respecto 
as actividades que realizan.

. Permite dirixir os procesos de ensinanza e aprendizaxe.

. Permite establecer se os resultados obtidos forman unha base suficiente para as 
aprendizaxes futuras dos alumnos/as.

Alumnado que non superou algunha das avaliacións :.

Despois de cada avaliacio* n orientarase individualmente a todos aqueles que non chegaron 
ao 5 na nota final. No acaso de non superar a avaliacio* n dos tres tipos de  esta*ndares de 
aprendizaxe , levaremos a cabo unha serie de actividades de recuperacio* n que consistira*n no 
seguinte:

IES Mací*as o Namorado                                                                                                                                                
Departamento Educacio* n Fí*sica



16

- En relacio* n o* s esta*ndares ma* is conceptuais, faremos probas obxectivas e traballos 
escritos sobre a materia traballada.

- En relacio* n o* s esta*ndares ma* is procedimentais, faremos probas pra* cticas realizadas 
anteriormente nas UD do trimestre.

- Con respecto o* s esta*ndares ma* is actitudinais, seguiremos avaliandoos  mediante  a 
observacio* n da colaboracio* n e cooperacio* n no grupo clase, así* como noutras actitudes 
sociais tales como a tolerancia, o respeto, a solidariedade…

Alumnado que non acada os mínimos finalizada a terceira avaliación parcial 
ordinaria:

Para aquel alumnado que ten@ a partes sen superar logo de finalizada a terceira avaliacio* n 
parcial, realizarase un breve informe individualizado disen@ ando as correspondentes 
actividades de recuperacio* n de cara a avaliacio* n final do mes de Xun@ o. A cualificacio* n 
definitiva da materia farase efectiva na avaliacio* n final de curso. 

Alumnado coa materia non superada logo da avaliación final de Xuño:

ESO: o alumno/alumna que acade  a promocio* n de curso coa materia sen superar debera*  
seguir un plan de reforzo destinado a su* a recuperacio* n.

Bacharelato: o alumnado que non supere a materia logo da avaliacio* n final do periodo 
ordinario, coa finalidade de lle facilitar a su* a recuperacio* n, tera*  dereito a realizar unha 
proba extraordinaria nas datas que estableza o calendario escolar para cada curso.

6.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE:

Os indicadores estable*cense en base a 4 categorí*as, e para cada unha de elas definimos unha serie 
de items a analizar, que detallamos mais abaixo. 

A resposta a cada un deles con si/non establece unha mellor puntuacio* n no que se refire aos 
logros (a maior nu* mero de “si” maior cantidade de logros). A ferramenta utilizada pode ser unha 
simple ficha de control.

DIVERSIDADE:

Pedimos diferentes resultados ao alumnado dependendo da su* as caracterí*sticas.

Damos sobre todo explicacio* ns xerais, pero tame*n nos adaptamos a cuestio* ns formuladas 
desde a individualidade.

Imos do traballo mais doado ao mais difí*cil na aula.

Temos en conta a diversidade dos agrupamentos.

Se parte do alumnado non da o nivel esixido, establecemos grupos paralelos de traballo a 
ritmos diferentes.

PROGRAMACIO� N:

Consultamos a programacio* n ao longo do curso.
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Ao programar, tivemos en conta as opcio* ns do contexto.

Damos a con@ ecer ao alumnado os elementos da programacio* n.

ACTIVIDADES DE AULA:

Propon@ emos actividades que contribu* en a*  aprendizaxe auto* noma.

As actividades e accio* ns que propon@ emos ten@ en estas caracterí*sticas: diversas, amplas, fan 
pensar e son de longo percorrido.

O alumnado e*  protagonista nas nosas clases.

To* dalas actividades ten@ en un obxectivo moi claro.

As actividades impulsan a comunicacio* n.

A organizacio* n do tempo en clase repa* rtese entre alumnado e profesorado.

AVALIACIO� N:

Ao inicio da UD o alumnado con@ ece os obxectivos dida* cticos, as competencias que se van a 
desenvolver, as actividades que fara*n e co* mo se desenvolvera*  a avaliacio* n.

Uso diferentes tipos de probas.

Para medir os resultados temos en conta tanto a nota final, como o avance (tendo en conta 
a situacio* n de partida) e a nosa intervencio* n en cada caso en particular.

Os exa*menes non son necesariamente as probas mais calificativas, seno* n o traballo diario 
en clase.

7.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN:

O seguimento e avaliacio* n dos indicadores establecidos con anterioridade, concreta e 
especí*ficamente da programacio* n,  farase diariamente mediante a observacio* n e anotacio* n nas 
correspondentes fichas, das seguintes cuestio* ns:

Imparticio* n da sesio* n programada: total/parcialmente (ficha de control de sesio* ns e 
actividades das mesmas)

Ficha-grupo onde se anotan cuestio* ns relativas ao traballo diario en clase, así* como 
resultados de actividades introducidas ao longo dos diferentes trimestres para verificar o 
seguimento da programacio* n e a consecucio* n dos esta*ndares por  parte do alumnado.

8.- ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS E 
DESEÑO DE AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS:

Ao inicio de curso comprobaranse con@ ecementos previos, nivel de condicio* n fí*sica, estado
das  habilidades  especí*ficas  de  coordinacio* n,  ritmo,  equilibrio,  etc.   Debido  o  cara* cter
eminentemente  pra* ctico  da  asignatura,  levarase  a  cabo  durante  as  primeiras  sesio* ns  coa
realizacio* n de tarefas e xogos axeitados a etapa correspondente.

Nalgu* n caso podera*  realizarse un cuestionario sobre ha*bitos,  de higiene,  vida saudable,
exercicio fí*sico e alimentacio* n.
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En  funcio* n  dos  resultados  obtidos  estableceranse  os  niveis  de  esixencia,  así*  como  as
diversas  progresio* ns  metodolo* xicas  para  cada  esta*ndar  de  aprendizaxe  que  garanta  a  su* a
consecucio* n.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:

O alumno cunha situacio* n persoal que desaconselle total  ou parcialmente a pra* ctica de
actividades fí*sicas ma* is ou menos intensas, non pode quedar desvinculado da Educacio* n Fí*sica, e
de moitas situacio* ns nas que se establecen relacio* ns lu* dico-deportivas, e que se dan moitas veces
nas clases. Polo contrario, ente*ndese que incluso aquí*, a su* a participacio* n en funcio* ns auxiliares
(cronometrador, a* rbitro, xuiz…), pode ser positiva nas su* as relacio* ns co grupo o*  que pertence.

Adema* is, a maiorí*a dos motivos de exencio* n adoitan ter un cara* cter transitorio en menor  o
maior prazo, que non exclu* e a recuperacio* n ou rehabilitacio* n futura.

Nesta lin@ a, a situacio* n acade*mica dos alumnos/as nesta condicio* n estable*cese en funcio* n
dunhas actividades alternativas que lle permitan a consecucio* n, polo menos, dos mí*nimos fixados
(pode estar privado do plano procedimental, pero pode reflexionar sobre o traballo pra* ctico dos
seus compan@ eiros, e así* contrarrestar esa parte pola ví*a dos conceptos e das actitudes).

O alumno debera*  presenta-lo  motivo  da su* a  exencio* n  mediante  CERTIFICADO ME� DICO
OFICIAL indicando a data, que coincidira*  coa semana na que se produciu a lesio* n, diagnostico da
mesma, e tempo aproximado de recuperacio* n.

Os alumnos con NEE coma e*  o caso dos discapacitados fí*sicos, seguira*n as ACIs elaboradas polo
profesor en colaboracio* n co departamento de Orientacio* n.

Co alumnado que non poda desenvolve-la parte pra* ctica do currí*culo, intentarase o seguinte:

- Dotalos  duns  con@ ecementos  sobre  aspectos  teo* ricos  do  movemento  huma*n  e  a  su* a
realidade socio- cultural

- Desenvolver unha capacidade crí*tica ante as diferentes formas, pra* cticas e usos sociais da
actividade fí*sico-deportiva.

- Participar e relacionarse cos seus compan@ eiros en to* dalas actividades nas que poidan, para
desviarse o mí*nimo posible do currí*culo ordinario.

Para estes alumnos, centraranse, obviamente, no marco teo* rico da asignatura. A parte da
realizacio* n das probas escritas, que sera*n obrigatorias para todolos alumnos, debera*n realizar un
traballo por cada U.D (non realizada na su* a parte pra* ctica), de revisio* n bibliogra* fica e reflexio* n
persoal respecto o* s bloques tema* ticos estudiados ou temas de interese fí*sico-deportivo.

Os puntos que desenvolven cada tema, fanno a tí*tulo orientativo, poidendo ser abordados
ou non, en maior ou menor profundidade, total ou parcialmente, quedando a xuizo do alumno a
perspectiva dende a que se abordan os temas eludidos en cada unidade.

A entrega de traballos debera*  realizarse nas datas correspondentes cara o final de cada
avaliacio* n.

Unha vez realizado, entregado e avaliado cada traballo polo profesor, ofrecerase o*  alumno,
mediante  unha  entrevista  persoal,  os  resultados  da  valoracio* n  do  seu  traballo  por  parte  do
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educador, e a su* a calificacio* n correspondente. As orientacio* ns recibidas na entrevista serviranlles
o* s alumnos para a planificacio* n e realizacio* n de sucesivos traballos.

10.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO:

En primeiro lugar, especificaremos aqueles elementos transversais traballados na a* rea de
edeucacio* n fí*sica, especificando de que*  xeito se abordan:

EDUCACIO� N PARA A PAZ.

 No relativo  a*  Condición física  e  saúde  traballarase  en torno ao respecto das  diferencias
individuais e a colaboracio* n nas propostas do grupo adapta*ndose o* s niveis de execucio* n do
mesmo. 

 No relativo aos xogos e deportes traballarí*ase en torno ao respecto e aceptacio* n das normas e
regulamentos, a*  colaboracio* n co profesor e compan@ eiros na preparacio* n dos materiais para a
pra* ctica de actividades, a cooperacio* n e aceptacio* n das funcio* ns atribuí*das dentro dun labor en
equipo, a aceptacio* n do reto que supo* n competir con outros sen que elo supon@ a actitudes de
rivalidade  e  menosprezo,  entendendo  a  oposicio* n  como  unha  actitude  fronte  o* s  demais,  a
tolerancia e deportividade por riba da bu* squeda desmedida dos resultados, e a valoracio* n da
funcio* n de integracio* n social que ten a pra* ctica de actividades fí*sicas de cara* cter deportivo-
recreativo

 No relativo a*  expresión corporal traballarí*ase a pra* ctica dirixida a favorecer os procesos de
comunicacio* n do grupo, romper os bloqueos e inhibicio* ns persoais, compartir o espacio como
medio  de  acordo  e  compenetracio* n,  a  disposicio* n  favorable  a*  desinhibicio* n  para  expresar
sentimentos ou comunicarse a trave*s do movemento, a aceptacio* n das diferencias individuais e
respecto  ante  a  execucio* n  dos  demais,  mostrar  actitudes  de  cooperacio* n  e  axuda,  e
participacio* n e aportacio* n, na medida das posibilidades de cada un, o*  traballo en grupo.

EDUCACI  O�  N VIAL  

En relacio* n a* s  actividades no medio natural terí*anse en conta as normas de seguridade
para  a  realizacio* n  de  actividades  no  medio  natural,  nocio* ns  ba* sicas  sobre  actividades  que
permiten desenvolvernos no medio, adquisicio* n de te*cnicas ba* sicas e especí*ficas que permiten
situarse  no   medio  e  desprazarse  por  el  na  direccio* n  desexada,  experimentacio* n  de  te*cnicas
ba*sicas  que  permiten  desenvolvernos  no  medio e  aceptacio* n  das  normas  de  seguridade  e  de
proteccio* n na realizacio* n de actividades.

EDUCACIO� N DO CONSUMIDOR

 A trave*s do traballo de condición física e saúde to* mase conciencia da importancia de coidar as
normas de hixiene, alimentacio* n, prevencio* n de actitudes corporais e seguridade na pra* ctica de
exercicio fí*sico a fin de obte-los beneficios da mellora da condicio* n fí*sica co mí*nimo risco.

 A trave*s  de  xogos e deportes traba* llase en torno aos recursos disponibles para a pra* ctica
deportiva :  instalacio* ns,  material,  entidades  e  a  responsabilidade  no  manexo  e  bo  uso  dos
materiais e instalacio* ns usadas para as pra* cticas de xogos e actividades deportivas.

 Coas actividades no medio natural con@ ecemos as posibilidades que ofrece o centro educativo
e o Concello  para a ocupacio* n do tempo libre na natureza, así* como as posibilidades que che
ofrecen  os  clubs,  asociacio* ns  xuvení*s,...  para  a  ocupacio* n  do  tempo  libre  na  natureza,  e
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traballamos a disposicio* n para participar nas distintas opcio* ns  e o interese por con@ ecer novas
formas de ocupar o tempo libre

EDUCACIO� N AMBIENTAL

 Coas actividades no medio natural con@ ecemos as caracterí*sticas do medio natural e factores a
ter en conta cando se van a realizar actividades nel, así* como normas de seguridade a ter en
conta para a realizacio* n de actividades no medio natural, nocio* ns ba* sicas e especí*ficas sobre
orientacio* n,  nocio* ns  ba* sicas  sobre  supervivencia  e  acampada,   actividades  que  permiten
desenvolvernos no medio,  e aspectos xerais a considerar na organizacio* n de actividades no
medio natural.

 Asimesmo, desenvolvemos o respecto o*  medio ambiente e valoracio* n do mesmo como lugar
rico en recursos para a realizacio* n de actividades recreativas, aceptamos e respectamos das
normas para a conservacio* n e mellora do medio urbano e natural,  tomamos conciencia dos
usos e abusos de que pode ser obxectores o medio natural,  fomentamos a autonomí*a  para
realizar actividades no medio natural e valoramos, respectamos e disfrutamos do patrimonio
natural da localidade, Comunidade Auto* noma,..

EDUCACIO� N PARA A SAU� DE

 No  bloque  de  contidos  de  condición  física e  saúde recon@ ecemos  e  valoramos  a  relacio* n
existente entre a adquisicio* n dunha boa condicio* n fí*sica e a mellora nas condicio* ns de sau* de,
valoramos da importancia de adoptar unha postura correcta durante o traballo sedentario de
clase  e  na  realizacio* n  de  actividades  fí*sicas  a  fin  de  evitar  deformacio* ns  e/ou  lesio* ns  na
columna  vertebral,  nos  responsabilizamos  no  cumprimento  das  normas  de  hixiene  e
seguridade  no  exercicio  fí*sico,  valoramos  os  efectos  negativos  que  determinados  ha*bitos
(fumar,  beber  alcohol,  sedentarismo,  etc)  ten@ en  sobre  a  condicio* n  fí*sica  e  sobre  a  sau* de  e
adoptamos unha actitude de rexeitamento ante estes.

 Cos xogos e deportes  valoramos os efectos que para as condicio* ns de sau* de, calidade de vida e
emprego  do  tempo  de  ocio  ten  a  pra* ctica  habitual  de  actividades  deportivo-recreativas,
aceptamos  o  nivel  te*cnico-ta* ctico  propio  e  dos  demais  na  pra* ctica  de  xogos  e  actividades
deportivas, e amosamos unha disposicio* n favorable a*  autosuperacio* n e confianza nas propias
posibilidades.

 Coa  expresión corporal traballarí*ase a disposicio* n favorable para a adquisicio* n de ha*bitos
saudables,  entre  os  que  se  inclu* e  unha  correcta  respiracio* n  e  utilizacio* n  de  te*cnicas  de
relaxacio* n.

EDUCACIO� N PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS

Utilizaranse  unha  serie  de  estratexias  que  neutralicen  actitudes  e  pra* cticas  pedago* xicas
discriminatorias,  como  a  non  aceptacio* n  do  modelo  masculino  como  universal,  propon@ er  un
currí*culo equilibrado que elimine os sesgos sexistas presentes na sociedade, e desenvolver to* dalas
cualidades individuais con independencia do xe*nero.

*A abordaxe dos elementos transversais en cada curso se realizara* , de xeito esquema* tico, en 
relacio* n a*  seguinte ta*boa:
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CURSO 2ºESO 4ºESO
Ed. para a paz X X
Ed. Vial X
Ed. do consumidor. X
Ed. Ambiental X
Ed. para a sau* de X X
Ed. iguald. oport. Ambos sexos X X

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO:

 Como actividades extraescolares, intentarase facer as seguintes:

- Sendeirismo para 2 ESO e 4º ESO.

-Escalada en roco* dromo para 2 ESO.

-Rafting 4ºESO.

- Esquí* 4ºESO.

Como actividades complementarias nun principio  esta*  programadas:  iniciacio* n o Ioga a
cargo dunha persoa especialista na disciplina, aí*nda non esta*  decidido para que cursos. 

Tame*n se intentara*n organizar torneos no recreo, sempre que a evolucio* n sexa positiva

 

12.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA:

Os  indicadores  que  nos  levara*n  a  revisar  e/ou  modificar  a  programacio* n  son  os
establecidos no apartado 8. 

Os mecanismos que se empregara*n para revisar, avaliar e, nos eu caso, modificar a programacio* n
dida* ctica son os seguintes:

- Porcentaxes de superacio* n dos esta*ndares así* como de aprobados por curso.

- Rexistro anecdo* tico sobre aspectos a mellorar nas diferentes UD e sesio* ns.

- Ficha de rexistro de sesio* ns onde se vaia levando un seguimento das sesio* ns impartidas, así*
como as actividades que se levaron a cabo e as que non, indicando o motivo (temporal,
nivel de dificultade,...)

- Rexistro da opinio* n do alumnado en referencia a* s actividades desenvolvidas, dificultades
acadadas, preferencias,... 

A programacio* n e*  un documento e unha ferramenta de traballo e revisarase o*  longo do curso e
ao final. Os posibles cambios que se podan levar a cabo na mesma reflexaranse tanto nas actas das
reunio* ns de departamento como na memoria final do departamento.
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Padro* n, 7 de Setembro de 2022

Nuria Solla Be*rtolo, Xefa departamento Educacio* n Fí*sica e Deportiva

IES Mací*as o Namorado                                                                                                                                                
Departamento Educacio* n Fí*sica



         
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Curso 2022/23 
 
 
 

Promoción de Estilos de Vida Saudables 
 
 
 
 

Docente: Miriam Ramos Laíño 
  



         

ÍNDICE 
 

1. Introdución e contextualización 

2. Base lexislativa 

3. Contexto 

4. Contribución ó desenrolo das competencias clave 

5. Concreción dos obxectivos e contidos 

6. Concrecións metodolóxicas 

7. Materiais e recursos didácticos 

8. Elementos transversais 

9. Medios de atención á diversidade 

10. Avaliación 

10.1. Avaliación inicial 

10.2. Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables 

10.3. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 

10.4. Mecanismos de revisión 

11. Relación coas familias 

  



         
 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Na sociedade actual, a esperanza e calidade de vida vese ameazada debido á adquisición e ó 

mantemento de estilos de vida prexudiciais para a saúde. Hábitos como a inactividade ou a dieta 

desequilibrada están a conseguir que se incrementen os índices de obesidade e sedentarismo no 

alumnado ata niveis alarmantes, segundo estudios da OMS.  

O ensino e promoción de estilos de vida saudables deben abordarse en idades cada vez máis 

temperás tamén dende o ámbito educativo. Nos primeiros cursos da ESO o alumnado experimenta 

cambios importantes a nivel persoal e social, por iso a finalidade desta materia é abordar a 

prevención dos efectos negativos da inactividade física e da dieta desequilibrada, proporcionándolle 

ó alumnado unhas competencias que lle permitan adquirir e instaurar un estilo de vida saudable e 

que se manteña no tempo. 

O obxectivo da presente programación, deseñada para o curso de 2º E.S.O. é conseguir que a 

través dunha aprendizaxe eminentemente práctica, coa elaboración de actividades e proxectos, o 

alumnado adquira e consolide un estilo de vida saudable e propio, satisfacendo as necesidades 

persoais. Ademais tamén se tratará de vincular ó alumnado a prácticas saudables, así como ó seu 

entorno máis próximo. 

2. BASE LEXISLATIVA 

Esta programación didáctica rexese pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación 

(LOE), actualmente modificada pola Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro (LOMLOE). Ambas 

permanecen en plena vixencia no noso sistema educativo e desenvólvense a través da normativa 

que citaremos de seguido. Cabe mencionar que esta programación está adaptada á LOMCE 

8/2013, actualmente derrogada, ata que se implante o novo decreto educativo nos anos pares. Así 

pois, está baseada a nivel estatal no Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se 

establece o currículo básico da educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, e a nivel 

autonómico no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, que regula os 



         
elementos que determinan os procesos de ensino-aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e 

que está integrado polos obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe, metodoloxías didácticas e os métodos de avaliación. Tamén está baseada polo 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado e 

a Orde do 8 de setembro de 2021. Toda a presente programación está elaborada tendo en conta 

a ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. As 

demais normativas citaranse nos apartados correspondentes ao seu contexto dentro da 

programación. 

3. CONTEXTO 

Entorno: o Concello no que está situado encóntrase na comarca do Sar. Con unha 

 extensión de 48,37 km2, e unha poboación aproximada de 8,317 mil habitantes (2021) que se 

asenta sobre un terreo en xeral fértil. A súa densidade, 174,96 habitantes/km2, concéntrase no 

propio centro de Padrón pero tamén noutras parroquias que forman parte do municipio como son: 

Carcacía, Cruces, Herbón e Iria Flavia. 

Centro: o centro cumpre cos requisitos mínimos esixidos no Real Decreto 132/2010, do 12  

de febreiro, e tamén co Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento 

orgánico dos institutos de educación secundaria, para o control de fondos públicos e a atención 

adecuada dos dereitos do alumnado, profesorado e pais, nais ou titores. As instalacións que dan 

lugar ao centro son tres edificios. Está o principal e máis grande, no que se cursan E.S.O. e os 

bacharelatos. Está o secundario, no que se cursan Ciclos Formativos (Básica, Medio e Superior). 

E por último, o terceiro edificio no que se localizan a aula de música e debuxo, entre outras. Ademais 

diso, o centro conta con un ximnasio polideportivo e pistas exteriores, situadas nun amplo terreo. 

O documento PEC do centro sinala o horario lectivo do mesmo, que é de Luns a Venres de 08:45 

a 14:25h. e Martes de 16:20 a 18:00h. Ten dous recreos de 20 minutos cada un e as súas sesións 

son de 50’ de duración. 



         
A materia de PEVS conta con unha única sesión semanal. Por outra banda, os recursos 

materiais dos que dispoño para impartir a clase son: taboleiro dixital, proxector, ordenador.. 

 

4. CONTRIBUCIÓN Ó DESENROLO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, no seu artigo número dous describe competencia como: “as 

capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa 

educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución de problemas 

complexos”. Tendo como referencia: o Decreto 85/2015, que ten pautadas sete competencias 

clave: 

1. Comunicación Linüística (CL) 

2. Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT) 

3. Competencia Dixital (CD) 

4. Competencia en Aprender a Aprender (CAA) 

5. Competencias Sociais e Cívicas (CSC) 

6. Competencia do Sentido da Iniciativa e Espírito Emprendedor (CSIEE) 

7. Competencia de Conciencia e Expresións Culturais (CCEC) 

Todas elas son importantes para conseguir unha educación integral do noso alumnado, mais nesta 

materia, o currículo sinala a consecución e traballo de 5 delas, que mostro de maior a menor 

contribución: 

A CMCCT: a través do traballo de parámetros da saúde (peso, talla, IMC..), elaboración de diarios 

de Actividade Física, organización e difusión da práctica de AF.., a CAA: ensinándolles as 

aplicacións e como deben aplicar os seus coñecementos á difusión das recomendacións 

aprendidas, a CSC: a saúde é un dereito que debemos coñecer e saber aplicar á vida cotiá, 

promocionarei estratexias socioemocionais para fomentar hábitos saudables e rexeitar hábitos 

nocivos, a CD: grazas á elaboración de proxectos e usos das TIC, e a CSIEE: tamén co traballo de 

e realización de proxectos de actividade física e nutrición. 

 



         
 

CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
EAA 

CMCCT PEVSB1.1.1., 1.1.2.,1.2.1.,1.2.2.,1.3.1.,1.3.2.,1.4.3.,2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 
2.2.2., 2.3.1., 2.4.1., 2.5.1., 2.5.2. 

15 

CD PEVSB1.3.2., 1.4.1., 1.4.2., 2.3.1. 4 
CAA PEVSB1.2.1., 1.3.1., 1.4.2., 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 2.1.2., 2.2.1., 2.3.1., 

2.4.1., 2.5.1., 2.5.2. 
12 

CSC PEVSB1.3.1., 1.3.3., 1.4.3., 2.2.3., 4 
CSIEE PEVSB1.4.3., 2.4.1. 2 

 

Durante cada U.D., as competencias clave avalíanse asociadas aos Estándares de aprendizaxe 

avaliados. Polo tanto, o grado alcanzado en cada estándar tamén sinala o grado alcanzado nas CC 

asociadas. Por exemplo, o PEVSB1.1.1. trabállase X veces e a alumna alcanza os 5/5 puntos, polo 

tanto o Grado Alcanzado é do 100% e a competencia CMCCT tamén alcanza o 100%. 

5. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS E CONTIDOS 

Os obxectivos, definidos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, como “referentes relativos aos logros 

que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias 

de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin”, son polo tanto as metas que 

debemos alcanzar ao fin da etapa. 

Obxectivos xerais ou de etapa: 

A) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse 

para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 



         
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 

e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

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

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

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

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

g) desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, 

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

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

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

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

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 



         
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 

cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

Obxectivos didácticos da programación: 

- Coñecer a relación entre a práctica regular de actividade física e a saúde 

- Avaliar a postura, a composición corporal, a actividade física desenvolvida e a inactividade, 

aplicando sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías. 

- Aplicar un plan para o incremento da actividade física saudable ó longo do día, utilizando os 

recursos dispoñibles no contorno. 

- Deseñar, organizar e difundir actividades para fomentar o incremento da práctica de 

actividade física diaria. 

- Valorar a alimentación como un hábito de vida saudable e as recomendacións dietéticas e 

de hidratación adaptadas á idade, ó sexo e a actividade física diaria. 

- Analizar e avaliar de xeito sinxelo a inxestión habitual e a hidratación, e coñecer as 

recomendacións de inxestión máis adecuadas á súa idade, ó seu sexo e á súa actividade 

física diaria. 

- Deseñar, utilizar e difundir estratexias para a adquisición de hábitos de alimentación e 

hidratación saudables. 

- Deseñar dietas sinxelas, aplicando as recomendacións segundo idade, sexo e actividade 

física diaria durante un período de tempo acordado. 

- Facer unha escolla axeitada de alimentos e de bebidas á súa idade, ó seu sexo e á súa 

actividade física diaria, valorando criticamente as indicacións da etiquetaxe dos produtos. 



         
Contidos do curso: están definidos polo Decreto 86/2015 como o “conxunto de coñecementos, 

habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e 

etapa educativa, e á adquisición de competencias”: 

BLOQUE 1: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

B1.1. Actividade física como hábito de vida saudable: como, cando, onde, canta e por que: riscos 

do sedentarismo, enfermidades que produce a curto-medio-longo prazo.. 

B1.2. Avaliación e análise da postura, da composición corporal e da actividade física saudable 

realizada: actividades de medición corporal, rexistros anecdóticos, rexistros no ámbito 

familiar.. 

B1.3. Plans e estratexias para o incremento da actividade física diaria e para a redución dos 

períodos de inactividade: realización dun proxecto cooperativo para incrementar a AF para 

toda a comunidade educativa, actividades para analizar a AF no contorno, posibilidades do 

contorno para a práctica de AF, elaboración e posta en práctica de actividades activas (ligas 

deportivas..). 

B1.4. Organización e promoción da práctica de actividade física diaria: poñer en práctica os plans 

de promoción de AF: elaboración, posta en marcha e seguimento. 

BLOQUE 2: ALIMENTACIÓN PARA A SAÚDE 

B2.1. Alimentación como hábito de vida saudable. Beneficios e riscos para a saúde derivados da 

dieta. Modelos de dieta atlántica e mediterránea como patróns alimentarios saudables: actividades 

para recoñecer unha dieta saudable e rexeitar alimentos azucrados, ultra procesados, 

recoñecer os beneficios da dieta atlántica e mediterránea.. 

B2.2. Inxestión alimentaria e hidratación segundo as recomendacións saudables máis adecuadas 

á súa idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria: rexistro da propia alimentación en APP 

para ver o análise nutricional da mesma, recoñecer as necesidades alimentarias persoais, 

actividades para coñecer os efectos que teñen determinados hábitos tóxicos no organismo 

e aprender a rexeitalos. 



         
B2.3. Deseño de propostas dietéticas sinxelas. Estratexias para a incorporación das 

recomendacións de alimentación e hidratación como hábito de vida saudable: elaboración de 

pósters ou pancartas para promocionar a alimentación saudable para toda a comunidade 

educativa. 

B2.4. Estratexias para a selección de alimentos e bebidas, que permitan o cumprimento das 

recomendacións. Etiquetaxe nutricional dos alimentos e das bebidas: aprender a ler etiquetaxes, 

facer a compra, analizar os compoñentes dos alimentos, a cantidade de azucre 

recomendada.. 

Temporalización aproximada das sesións para PEVS 2º E.S.O.: 

Trimestre Lectivos Imprevistos Sesións por 
trimestre 

1º 15 1 14 
2º 13 1 12 
3º 9 1 9 

Temporalización dos contidos por trimestre: 

Trimestre Contidos 
Currículo Contidos Didácticos 

1º B1.1, B1.2, B1.4, 
B2.1, B2.2, B2.4 

Beneficios AF, autoavaliación parámetros, organización 
actividades para aumentar AF, coñecer recomendacións 

dietéticas, hábitos tóxicos, etiquetaxe alimentaria 
2º B1.2, B1.3, B1.4, 

B2.1, B2.2, B2.3, 
Diario de AF, mellorar o sedentarismo, deseño plan 
mobilidade, dieta atlántica, proposta de merendas 

saudables 
3º B1.1, B1.3, B1.4, 

B2.2, B2.3, B2.4 
Parámetros saúde/idade, plan incremento AF diaria, 

recursos contorno, inxesta alimentaria/idade, difundir guía 
recomendacións dietéticas, lista compra 

 

Concreción dos obxectivos de etapa, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe 

e competencias clave: 

 



         
 Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Actividade física e saúde  

1. c 
2. m 

3. B1.1. Actividade física como hábito de vida saudable: como, 
cando, onde, canta e por que.  

4. B1.1. Coñecer a relación entre a práctica regular de actividade física 
e a saúde. 

5. PEVSB1.1.1. Coñece os beneficios para a saúde da práctica 
regular de actividade física, así como os efectos adversos da 
inactividade. 

6. CMCCT 

7. PEVSB1.1.2. Identifica os principais parámetros de saúde 
axeitados para a súa idade, e relaciona a actividade física idónea 
para a súa mellora. 

8. CMCCT 

9. a 
10. c 
11. e 
12. m 

13. B1.2. Avaliación e análise da postura, da composición 
corporal e da actividade física saudable realizada. 

14. B1.2. Avaliar a postura, a composición corporal, a actividade 
física desenvolvida e a inactividade, aplicando sistemas sinxelos e 
as novas tecnoloxías. 

15. PEVSB1.2.1. Coñece e avalía a súa postura, a composición 
corporal (talla, peso, IMC, etc.), a actividade e inactividade física 
diaria, a tensión arterial, etc., aplicando sistemas sinxelos e as 
novas tecnoloxías. 

16. CMCCT  
17. CAA 

18. PEVSB1.2.2. Elabora, analiza e avalía un diario da súa 
actividade física desenvolvida durante un período de tempo 
acordado. 

19. CMCCT 

20. g 
21. l 
22. m 

23. B1.3. Plans e estratexias para o incremento da 
actividade física diaria e para a redución dos períodos de 
inactividade. 

24. B1.3. Aplicar un plan para o incremento da actividade física 
saudable ao longo do día, utilizando os recursos dispoñibles no 
contorno. 

25. PEVSB1.3.1. Elabora un plan para o incremento da súa 
actividade física diaria, reducindo os tempos de inactividade 
(televisión, teléfono móbil, etc.) e os desprazamentos con motor, 
e comprométese a pólo en práctica durante un período de tempo 
acordado de xeito individual ou en grupo. 

26. CMCCT 
27. CAA 
28. CSC 

29. PEVSB1.3.2. Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu 
contorno para a realización de actividade física saudable. 

30. CMCCT  
31. CD 
32. CAA 

33. PEVSB1.3.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais 
para evitar os hábitos tóxicos relacionados coa actividade física 
(sedentarismo, vigorexia, dopaxe, etc.). 

34. CSC 

35. g 
36. l 

38. B1.4. Organización e promoción da práctica de 
actividade física diaria. 

39. B1.4. Deseñar, organizar e difundir actividades para fomentar o 
incremento da práctica de actividade física diaria. 

40. PEVSB1.4.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade 
peonil e/ou en bicicleta no seu contorno e/ou a súa localidade. 

41. CD  
42. CAA 



         
 Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

37. m 43. PEVSB1.4.2. Deseña, utiliza e difunde unha guía para o 
incremento da actividade física na vida cotiá. 

44. CD  
45. CAA 

46. PEVSB1.4.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, 
actividades para a difusión, o fomento e a práctica de actividade 
física saudable en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, 
etc.). 

47. CMCCT 
48. CAA 
49. CSC  
50. CSIEE 
 

 Bloque 2. Alimentación para a saúde  

51. l 
52. m 

53. B2.1. Alimentación como hábito de vida saudable. 
Beneficios e riscos para a saúde derivados da dieta. 
Modelos de dieta atlántica e mediterránea como patróns 
alimentarios saudables. 

54. B2.1. Valorar a alimentación como un hábito de vida saudable e 
as recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, o 
sexo e a actividade física diaria. 

55. PEVSB2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de 
hidratación, a importancia para a saúde dunha alimentación sa e 
equilibrada (variada, suficiente, etc.), e os riscos para a saúde da 
inxestión desmesurada de produtos azucrados, salgados, etc. 

56. CMCCT 

57. PEVSB2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións que 
propoñen os modelos de dieta atlántica e mediterránea, e os seus 
beneficios. 

58. CMCCT  
59. CAA 

60. e 
61. m 

62. B2.2. Inxestión alimentaria e hidratación segundo as 
recomendacións saudables máis adecuadas á súa idade, o 
seu sexo e a súa actividade física diaria.  

63. B2.2. Analizar e avaliar de xeito sinxelo a inxestión habitual e a 
hidratación, e coñecer as recomendacións de inxestión máis 
adecuadas á súa idade, ao seu sexo e á súa actividade física diaria.  

64. PEVSB2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión 
durante un período de tempo acordado, tendo en conta as 
recomendacións para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade 
física diaria. 

65. CMCCT  
66. CAA 

67. PEVSB2.2.2. Coñece as recomendacións de inxestión 
alimentaria e hidratación adecuadas á súa idade, ao seu sexo e 
ao seu nivel de actividade física diaria. 

68. CMCCT 

69. PEVSB2.2.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais 
para evitar hábitos tóxicos relacionados coa alimentación 
(anorexia, drogas, alcohol, tabaco, etc.). 

70. CSC 

71. g 
72. l 
73. m 

74. B2.3. Deseño de propostas dietéticas sinxelas. 
Estratexias para a incorporación das recomendacións de 
alimentación e hidratación como hábito de vida saudable. 

75. B2.3. Deseñar, utilizar e difundir estratexias para a adquisición 
de hábitos de alimentación e hidratación saudables. 

76. PEVSB2.3.1. Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar 
as recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, 
ao sexo e á actividade física diaria, e comprométese a aplicala 
durante un período de tempo acordado. 

77. CMCCT  
78. CD 
79. CAA 



         
 Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

80. B2.4. Deseñar dietas sinxelas, aplicando as recomendacións 
segundo idade, sexo e actividade física diaria durante un período de 
tempo acordado. 

81. PEVSB2.4.1. Deseña e elabora unha proposta de almorzos e 
merendas saudables, respectando as recomendacións dietéticas 
para a súa idade, o seu sexo e o seu nivel de actividade física, e 
comprométese a desenvolvela durante un período de tempo 
acordado. 

82. CMCCT 
83. CAA 
84. CSIEE 

85. l 
86. m 

87. B2.4. Estratexias para a selección de alimentos e 
bebidas, que permitan o cumprimento das recomendacións. 
Etiquetaxe nutricional dos alimentos e das bebidas. 

88. B2.5. Facer unha escolla axeitada de alimentos e de bebidas á 
súa idade, ao seu sexo e á súa actividade física diaria, valorando 
criticamente as indicacións da etiquetaxe dos produtos. 

89. PEVSB2.5.1. Elabora unha lista da compra semanal, 
respectando as recomendacións dietéticas segundo a idade, o 
sexo e a actividade física diaria. 

90. CMCCT  
91. CAA 

92. PEVSB2.5.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a 
etiquetaxe nutricional dos produtos alimenticios, identificando os 
valores recomendados para a súa saúde. 

93. CMCCT  
94. CAA 



         
 

6.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

O Decreto 86/2015 define a metodoloxía como o conxunto de estratexias, procedementos e 

accións organizadas e planificadas polo docente, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade 

de posibilitar o aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos. O currículo da materia sinala 

que a aprendizaxe ten que ser eminentemente práctica, asegurando o desenvolvemento das 

competencias clave a través de metodoloxías maiormente activas. Por iso, utilizarei aquelas 

metodoloxías que favorezan a creatividade do alumnado ( aprendizaxe cooperativo...), tanto de 

forma individual como colectiva, sen esquecer tamén outras máis clásicas (descuberta guiada, a 

resolución de problemas..). 

Tipos de actividades de Ensino-

Aprendizaxe 

Actividades de avaliación inicial, actividades de desenrolo 

e por último de reforzo e ampliación 

Formas de condución da clase Clases participativas e con fomento da autonomía 

Formas de organización Individuais, parellas ou grupos 

Criterios de organización Maiormente criterio técnico (grupos heteroxéneos) 

Tempos de traballo Traballo previo na casa (flipped classroom), traballo de 

aula explicativo e traballo de aula autónomo 

Tipos de tarefas (Famose, 1992) En maior medida as non definidas (I, II, III) para favorecer 

a creatividade, as semidefinidas (I, II) na resolución de 

problemas e as definidas (I, II) para tarefas/exercicios. 

Canle de comunicación Canle TIC para traballo na casa, teoría.., canle oral nas 

explicacións 

Rol docente Participación de forma intermedia para dinamizar 

actividades, de forma externa para observar 

Metodoloxías empregadas Aula invertida, asignación tarefas, método cooperativo, 

puzzle de Aronson, descubrimento guiado.. 

 

 



         
 

7.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Os recursos que empregarei ó longo deste curso para o desenrolo desta programación didáctica 

para 2º E.S.O. son a aula número 23 do primeiro edificio do centro, que conta cun material de: 

taboleiro manual para utilizar con rotulador, taboleiro dixital con proxector, ordenador de mesa e 

materiais habituais dunha aula educativa. 

Material teórico: o alumnado dispoñerá de material de índole teórico na aula virtual do centro, 

dispoñible para traballo online ou para a súa impresión en papel. 

Material de traballo: en ocasións puntuais o alumnado utilizará material tecnolóxico a disposición 

do centro para realizar actividades de procura de información, utilización de aplicacións 

móbiles..etc. 

8.ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Forman parte do Artigo 4 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño e débense traballar 

obrigatoriamente. A Promoción de Estilos de Vida Saudables contribúe á súa consecución da 

seguinte maneira: 

Comprensión lectora: traballareina grazas á metodoloxía de aula invertida, compartindo e 

traballando o temario online, e tamén coas lecturas para traballos ou actividades a realizar. 

Expresión oral e escrita: deberán elaborar pósters ou guías para difundir a práctica de AF e tamén 

para difundir recomendacións para unha alimentación saudable. 

Comunicación audiovisual e as TIC: tamén se traballa grazas á utilización de aplicacións móbiles 

para realizar medicións corporais, medicións da actividade física (podómetros), traballo online 

coas TIC para a entrega de traballos ou actividades.. 

Emprendemento: para favorecer as metodoloxías activas procurarei facilitar o seu 

emprendemento e autonomía durante as tarefas, favorecendo un aprendizaxe madurativo. 

Educación cívica e constitucional e rexeitamento de calquera tipo de violencia e os 

comportamentos estereotipados: traballareinos utilizando un linguaxe inclusivo, tanto visual como 

oral, favorecedo o respecto polas demais persoas e polas normas, dentro e fora da aula, por 



         
exemplo co deseño e posta en marcha de ligas de instituto mixtas durante os recreos, para o 

fomento da AF a toda a comunidade educativa. 

A creatividade e autonomía: vai implícito tamén no traballo do emprendemento. Deseñarei 

actividades e tarefas que impliquen e favorezan a súa creatividade. 

Educación e seguridade viaria: traballareino nos contidos sobre o estudo do contorno para 

localizar os recursos dispoñibles para a realización de AF. 

Educación en valores: a educación en valores xorde das necesidades sociais actuais debido a 

comportamentos como a violencia de calquera tipo, a discriminación, a imposición dos canóns 

de beleza actuais, o racismo, as desigualdades.. Por iso, o Decreto 86/2015 establece que se 

debe promover un aprendizaxe baseado en valores, que eviten calquera comportamento como 

os anteriormente mencionados. Nesta programación, así como o establece o currículo, 

promoverei unha educación en valores a través do desenrolo das sesións dentro dun marco 

inclusivo e igualitario. 

9. MEDIOS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Por alumnado NEAE entendemos a aquelas persoas que poden presentar; NEE: nesta 

clasificación atópanse moitos tipos de necesidades, que se poden presentar por un período de 

escolarización, ou ó longo de toda ela. Un exemplo de toda a escolarización será por exemplo unha 

discapacidade auditiva e, para un período puntual pode ser un Trastorno da Linguaxe e 

Comunicación: neste caso, despois da avaliación inicial tomaría medidas para que participen de 

forma activa facilitando o aprendizaxe apoiándome no uso de pictogramas, imaxes e as TIC. TAA: 

aquí podemos encadrar o TDAH e as medidas tamén dependen da modalidade que presente 

(impulsivo-hiperactiva, inatenta ou mixta) e serían o uso de reforzos e apoios visuais, explicacións 

sinxelas e precisas e/ou establecer rutinas e normas de comportamento. ACI: as medidas serán 

tarefas de ampliación, máis esixencia dos estándares traballados e a elaboración de contidos 

motivadores e desafiantes para aumentar o seu afán de superación. ITSE: as medidas serán a 

utilización de traballos cooperativos para favorecer a inclusión no grupo, contidos con apoio visual, 

facilitar a información con antelación e favorecer a participación activa. CPHE: neste caso dependo 



         
da situación ó igual que para os SVS, as medidas serán tarefas de reforzo e titoría individualizada, 

creando un vínculo afectivo coa persoa para facilitar a súa motivación e participación na sesión. 

Todas as medidas irán en consonancia cos protocolos de actuación facilitados pola Xunta de 

Galicia – Orde 8 de setembro de 2021, logo de realizar as avaliacións iniciais. 

10. AVALIACIÓN 

As instrucións para o proceso de avaliación veñen determinadas pola Orde do 25 de xaneiro do 

2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación e tamén tendo presente ó Decreto 86/2015.  

Quen? Que? Cando? Como? 

Alumnado Alumnado 
Inicial, continua, final Cuestionarios: test, lista SI/NON (Co-

avaliación e Autoavaliación) 
Docente Inicial, formativa, final Plickers, Kahoot!, rúbricas, exames.. 

Alumnado Docente Final Cuestionarios anónimos a través das TIC 
Docente Trimestral Rexistro, reflexión, cuestionario, plickers 

Alumnado Proceso EA Final Cuestionarios anónimos a través das TIC 
Docente Trimestral Rexistro anecdótico, cuestionario.. 

 

10.1. AVALIACIÓN INICIAL 

Para coñecer as necesidades do alumnado e o nivel de partida en relación a coñecementos previos 

e ás características xerais, durante os primeiros 15 días de curso, para logo comunicarllas ó 

equipo docente na reunión do profesorado e determinar as necesidades en base á información 

obtida sobre o punto de partida do grupo, con actividades con kahoot! ou preguntas cortas, entre 

outras. 

10.2 CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

(Temporalización, grado mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación) 

O Decreto 86/2015 sinala que xunto cos criterios, son o referente para avaliar as aprendizaxes 

do alumnado: son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada 

disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, permitindo graduar o rendemento ou o 

logro alcanzado. 

 



         
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES CC TIRMESTRE GM PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

PEVSB1.1.1. Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de actividade física, así como os efectos adversos da inactividade. CMCCT 1 50% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB1.1.2. Identifica os principais parámetros de saúde axeitados para a súa idade, e relaciona a actividade física idónea para a súa mellora. CMCCT 3 25% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB1.2.1. Coñece e avalía a súa postura, a composición corporal (talla, peso, IMC, etc.), a actividade e inactividade física diaria, a tensión arterial, etc., aplicando 

sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías. 

CMCCT 

CAA 

1 50% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB1.2.2. Elabora, analiza e avalía un diario da súa actividade física desenvolvida durante un período de tempo acordado. CMCCT 2 50% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB1.3.1. Elabora un plan para o incremento da súa actividade física diaria, reducindo os tempos de inactividade (televisión, teléfono móbil, etc.) e os 

desprazamentos con motor, e comprométese a pólo en práctica durante un período de tempo acordado de xeito individual ou en grupo. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

3 50% 
Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB1.3.2. Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu contorno para a realización de actividade física saudable. CMCCT 

CD 

CAA 

3 25% 
Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB1.3.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar os hábitos tóxicos relacionados coa actividade física (sedentarismo, vigorexia, dopaxe, etc.). CSC 2 25% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB1.4.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil e/ou en bicicleta no seu contorno e/ou a súa localidade. CD 

CAA 

2 50% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB1.4.2. Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da actividade física na vida cotiá. CD 

CAA 

3 50% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB1.4.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a difusión, o fomento e a práctica de actividade física saudable en grupo (familia, 

grupo clase, centro, amizades, etc.). 

CMCCT 

CAA,CSC 

CSIEE 

1 50% 

Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a importancia para a saúde dunha alimentación sa e equilibrada (variada, suficiente, etc.), e 

os riscos para a saúde da inxestión desmesurada de produtos azucrados, salgados, etc. 

CMCCT 1 50% 
Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 



         
PEVSB2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen os modelos de dieta atlántica e mediterránea, e os seus beneficios. CMCCT 

CAA 

2 50% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión durante un período de tempo acordado, tendo en conta as recomendacións para a súa idade, o seu 
sexo e a súa actividade física diaria. 

CMCCT 

CAA 

2 50% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB2.2.2. Coñece as recomendacións de inxestión alimentaria e hidratación adecuadas á súa idade, ao seu sexo e ao seu nivel de actividade física diaria. CMCCT 3 50% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB2.2.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar hábitos tóxicos relacionados coa alimentación (anorexia, drogas, alcohol, tabaco, etc.). CSC 1 25% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB2.3.1. Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, ao sexo e á actividade física diaria, 

e comprométese a aplicala durante un período de tempo acordado. 

CMCCT 

CD 

CAA 

3 50% 
Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB2.4.1. Deseña e elabora unha proposta de almorzos e merendas saudables, respectando as recomendacións dietéticas para a súa idade, o seu sexo e o 

seu nivel de actividade física, e comprométese a desenvolvela durante un período de tempo acordado. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

2 50% 
Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB2.5.1. Elabora unha lista da compra semanal, respectando as recomendacións dietéticas segundo a idade, o sexo e a actividade física diaria. CMCCT 

CAA 

3 50% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

PEVSB2.5.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a etiquetaxe nutricional dos produtos alimenticios, identificando os valores recomendados para a súa saúde. CMCCT 

CAA 

1 50% Análise producción/exame/traballo 

Rúbrica/Folla Control 

 

 

***GM: grado mínimo, é o valor mínimo que o alumnado debe alcanzar para superar un estándar con éxito 

***Procedementos e instrumentos: seleccionados en función da realización das actividades ó longo do curso 



         
Os mínimos esixibles para aprobar a materia son os seguintes: 

Cualificación do trimestre: o alumnado debe obter unha cualificación igual ou superior a 5 entre 

todos os estándares de aprendizaxe avaliables de dito trimestre, debendo alcanzar o grao mínimo 

establecido para cada un. 

Cualificación do curso: para a nota final, o alumnado terá que conseguir entre os tres trimestres 

unha media superior ou igual a 5. 

Avaliación final: o alumnado que non supere algún dos estándares establecidos para superar a 

materia, poderá recuperar ditos estándares de aprendizaxe avaliables, ou trimestre non superado, 

nalgún momento sinalado pola docente, antes de rematar o curso, tal e como se acordou polo 

centro tendo en conta a Orde do 25 de xaneiro de 2022. 

Estes serán os mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva. O redondeo das 

cualificacións decimais será o seguinte: os decimais que non chegan ao (<0,5) redondéanse á 

unidade inferior, e os que son iguais ou superiores a (≥0,5) redondéanse á unidade superior, 

sempre e cando supere a materia, é dicir, que un 4,6 será un 4 e un 5,8 será un 6.  

Os criterios de cualificación para avaliar os trimestres son os seguintes: 

CRITERIOS 

CUALIFICACIÓN 

Probas escritas (1/trim) 30% 

Actividades de aula 20% 

Traballos propostos 20% 

Proxecto 30% 

 

10.3. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

O proceso de ensino-aprendizaxe é flexible e con opción a cambios, e para saber os resultados 

obtidos ó longo do curso, farei unha serie de enquisas dende a visión docente e do propio 

alumnado. En base ós resultados obtidos, levarei a cabo os procesos de mellora de cara ó 

próximo ano. Para realizar esta avaliación utilizarei enquisas con escalas de valor como 



         
instrumento, nas que cada ítem está graduado en: 1-totalmente en desacordo, 2-en desacordo, 3-

de acordo, 4-totalmente de acordo. Algúns exemplos: 

CURSO 2021/22 Sobre min (Autoavaliación do alumnado). TRIMESTRE: 1- 3 1 2 3 4 
1 Son unha persoa participativa nas clases     
2 Estou atento/a ás explicacións da docente     
3 Estou centrado/a nas actividades propostas     
4 A miúdo molesto ás demais persoas     
5 Axudo as miñas compañeiras e compañeiros sen que mo pidan     
6 Adoito pasar desapercibido/a nas actividades en grupo     
7 Son unha persoa respectuosa coas normas da clase/traballos     
8 Son puntual na entrega de traballos     
9 Considero que son formal á hora de facer exames/proxectos     

10 Son unha persoa colaboradora nos traballos grupais     
OS MEUS PUNTOS A FAVOR SON QUE: 
 
 
 
 

CURSO 21/22 Enquisa de satisfacción docente 1 2 3 4 
1 Explicou a programación anual a comezo de curso?     
2 Explicou cada trimestre previamente á realización?     
3 Os conceptos teóricos estaban colgados previamente na web?     
4 Os contidos traballados gustáronme     
5 As clases foron activas e participativas     
6 As cualificacións estiveron correctamente explicadas     
7 Informou sobre a cualificación de cada trimestre?     
8 Dounos autonomía á hora de traballar os contidos     
9 A docente é respectuosa coas iniciativas do alumnado     

10 En xeral, estou satisfeito/a coa práctica da miña docente     
AXÚDAME A MELLORAR: 
 
 
 
 

10.4. MECANISMOS DE REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN 

A programación require un seguimento, axuste e reflexión durante e despois de rematar o curso, 

para comprobar o grao de aproximación entre os obxectivos iniciais e a valoración dos resultados 

acadados no transcorrer do proceso de E-A. En base a isto, compre dicir que dito seguimento 

presenta uns momentos diferenciados: 1-Comprobación inicial de que a programación está 

correctamente planificada, 2- Axuste continuo tras a aplicación na aula e 3- Reflexión e axuste final 

tras o feedback obtido na aplicación total da programación. Farei unha enquisa trimestral para 



         
realizar un informe de avaliación da programación cos resultados da enquisa e das conclusións 

obtidas. 

 

Ó finalizar o curso académico elaboro un informe final que inclúe os trimestrais e un resumo dos 

resultados académicos e as propostas de mellora que levei a cabo a curto, medio ou longo prazo. 

Con todo iso, elaboro un plan de mellora de cara ó vindeiro curso. 

11. RELACIÓN COAS FAMILIAS 

A familia e escola non poden traballar illados. O Decreto 86/2015 sinala que debemos procurar a 

implicación das mesmas, para facer que o alumnado sexa activo e autónomo mediante a 

adquisición de hábitos de vida saudables que saiban aplicar á vida fora do centro, por iso, tratarei 

de propoñer retos en familia ao longo de todo o curso e en relación cos contidos traballados. 

ENQUISA TRIMESTRAL DA PD 1 2 3 4 
Competencias: tiven en conta o enfoque competencial durante o proceso     
Obxectivos: coherencia entre obxectivos programados e o desenrolo, sendo 
viables para todo o grupo 

    

Contidos: distribución temporal axeitada     
Recursos: variados e adaptados ó nivel do grupo     
Elementos transversais: traballados durante as clases     
Metodoloxía: fomenta a motivación e o desenrolo do alumnado     
Atención á diversidade: correcto seguimento e aplicación de medidas efectivas a 
tódolos tipos de necesidades 

    

Avaliación: 
Os EAA están correctamente vinculados ás competencias, contidos e criterios de 
avaliación 
Os instrumentos de avaliación permítenme rexistrar variables de aprendizaxe con 
calidade 
Os criterios de avaliación foron expostos ó alumnado e familias con anterioridade 

    

    

    

Motivación: mostraron interese e motivación alta polos contidos traballados     
REXISTRO ANECDÓTICO 
Problema detectado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas propostas Recursos necesarios Temporalización da 
medida 



         
Durante o proceso, a miña relación coas familias será a través de correo electrónico ou o propio 

alumnado. 

ALGUNHAS ACTIVIDADES PROPOSTAS 
Novos retos en familia: creación dunha táboa de avaliación familiar “setembro” da CF: Test de 

Rufier, Índice IMC,..  

App “MyRealFood”- introducción á familia no mundo Real Fooder. Entre todos, intentar de 

reducir a inxesta de comida ultraprocesada baixando o porcentaxe de consumo ao 30%. 

Novos retos en familia: segunda medición “decembro”. Participación no Reto: 

#Reto21diasRealfooding: 90% Comida real + 10% Ultraprocesados ¿Cómo? Utilizando a app e 

uníndose ao grupo de “Motivación” + 30’ de actividade física diaria. A familia que máis participe e 

xustifique axudará ao alumno/a a conseguir privilexios (capitán de material..) 

PARCHÍS ALTERNATIVO EN FAMILIA SAUDABLE: empregando un taboleiro de parchís normal 

(ou tamén coa opción de descarga e impresión) cada cor terá un significado. Amarelo= retos e 

challenges. Vermello= condición física. Azul= música/baile/imitacións. Verde= 

alimentación/saúde/deporte. Cada número do dado será unha proba distinta en cada cor. Por 

exemplo, o número 6 da cor verde é “fai unha figura de ioga”, ou o número 1 da cor azul é “baila 

unha canción de just dance en Youtube” 

Avaliación familiar “abril”: repetir os test do reto de setembro e ver as melloras 

Ver en familia o documental “FREE SOLO”, de National Geographic. Conta a historia de Alex 

Honnold e a súa icónica escalada libre da roca máis famosa do mundo “El Capitán” 
Reto familiar: COMIDAS SEN TECNOLOXÍA. Terán que procurar non empregar o uso dos 

teléfonos móbiles/televisores durante as comidas principais dunha semana 

Creación dunha ruta de WIKILOC en familia polos arredores dos espazos naturais máis 

importantes do concello. Deberán incluír puntos de interese con fotografías 

Proposta de actividades saudables, deportivas e/ou recreativas na natureza para realizar en 
familia durante o período de vacacións do verán. Facer unha horta saudable e consumir as 

verduras, hortalizas e froitas de tempada obtidas. Facer 3 días á semana algunha actividade en 

familia durante mínimo 60’: rutas de sendeirismo, andainas en familia, voleibol praia.. 

 

 

Padrón, 7 de setembro de 2022 

Docente: Miriam Ramos Laíño 

Xefa departamento: Nuria Solla Bértolo 
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