
 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 
MATERIA EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A Roberto Zuluaga Díaz 
 

 
1º eso 

 
2021-2022 

 
            

 CONTIDOS  

1ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns. Actitude, traballo na clase e uso de TIC 
 

B.3 Actividade física e saúde . Traballo a miña condición física: Hixiene corporal, Resistencia, flexibilidade e forza. 
 

B.2 Actividade física artístico-expresivas. Iniciación ao Ioga e Mindfulnes 
 

B.3 Actividade física e saúde. Melloro a coordinación xeral saltando á corda 
 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas. Iniciación ao Cartenis 
 

   

2ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns. Actitude, traballo na clase e uso de TIC 
 

B.3 Actividade física e saúde . Traballo a miña condición física: Resistencia e flexibilidade 
 

B.2 Actividade física artístico-expresivas.. Expresión corporal. O Aerobic. 
 

B.1. Os xogos e as actividades deportivas. Traballo a miña condición física mediante  a Ximnasia Deportiva. 
 

B.3 Actividade física e saúde. Nutrición 
 

B.1. Os xogos e as actividades deportivas. Iniciación ao Beisbol 
 

  

3ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns. Actitude e traballo na clase 

B.3 Actividade física e saúde .  Repaso e amplío: O Quencemento, forza, resistencia , velocidade e flexibilidade 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas. Xogos predeportivos baseados no Rugby e o Ultimate 

B.1. Os xogos e as actividades deportivas. Traballo a miña condición física mediante o Atletismo. 

B.1 Contidos comúns. Primeiros Auxilios. 
 
OBSERVACIÓNS 
 
A programación vai a depender do tempo atmosférico e  das instalación que podamos utilizar, en función de ratio de cada clase. 
Tamén dependerá da evolución da pandemia. 
 
 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 
 
Os contidos que non se puideron dar o curso pasado tampouco se poden facer este curso, mentres sigamos coas medidas COVID 
 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 



 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Actitude  e traballo na clase na clase 20% 

Proba escrita 20% 

Probas prácticas. 60% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 
 

OBSERVACIÓNS: Para aprobar as avaliacións  é necesario obter un 5 na media aritmética dos tres apartados. 

A nota final do curso será o resultado da media aritmética das tres avaliacións trimestrais. 

EXAMES: Cando o alumnado non se presente a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, 

realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. Tamén poderá colgar o exame práctico na AV, sempre que 

o profesorado o indique. 

As probas extraordinarias que se realizarán en xullo si o alumno/a non aprobou o curso ordinario, confeccionaranse 

cos contidos mínimos e cualificaranse do seguinte xeito: 

- Estándares relacionados cos contidos conceptuais: 2 puntos (20%). 

- Estándares relacionados cos contidos procedimentais: 6 puntos (60%). Probas prácticas, 

individuais ou grupais . 

- Estándares relacionados coa Actitude ( Traballo diario durante as duas últimas semanas)     : 2 

puntos (20%). 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

Durante o curso realizaranse tamén actividades lectivas fora do centro, que serán incluídas e avaliadas xuntamente ao seu 
bloque de contidos. 

 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

Se oubera confinamento, das 3  horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de 

videoconferencia (a través da plataforma Cisco Webex) e as outras serán de traballo do alumnado na aula virtual. 

Para casos illados, colgaranse  cada semana as explicacións e tarefas oportunas na aula virtual. 

 

 

Para o desenvolvemento dalgúns  contidos da materia utilizaremos os  arredores 

do Instituto así como  praia de Bastiagueiro e instalacións do INEF 



 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 
MATERIA EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A José Carlos Castellanos Cazalis y Roberto 
Zuluaga Díaz 

 

 
2º eso 

 
2021-2022 

 
            

 CONTIDOS  

1ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns.   Actitude, traballo na clase e uso de TIC  
 

B.3 Actividade física e saúde . Traballo a miña condición física: O quencemento, a resistencia e a forza. 
 

B.3 Actividade física e saúde. Melloro a coordinación xeral saltando á corda 
 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas.  Balonmán I 
 

   

2ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns.  Actitude, traballo na clase e uso de TIC  
 

B.3 Actividade física e saúde . Traballo a miña condición física: Resistencia, flexibilidade e forza II 
 

B.2 Actividade física artístico-expresivas. Zumba e Mindfulness 
 

B.3 Actividade física e saúde. Nutrición 
 

B.1. Os xogos e as actividades deportivas.  Baloncesto I . 
 

  

3ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns. Actitude, traballo na clase e uso de TIC. 

B.3 Actividade física e saúde .Repaso e afianzo: Forza, resistencia , velocidade e flexibilidade 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas. Bádminton I 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas:  Recupero, repaso e afianzo os deportes do curso. 

B.1 Contidos comúns. Primeiros Auxilios. 
 
OBSERVACIÓNS: 
 
A programación vai a depender do tempo atmosférico e  das instalación que podamos utilizar, en función de ratio de cada clase. 
Tamén dependerá da evolución da pandemia. 
 
 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 
 
Os contidos que non se puideron dar o curso pasado tampouco se poden facer este curso, mentres sigamos coas medidas COVID 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NO CURSO ORDINARIO 
 



FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Actitude  e traballo na clase na clase 20% 

Proba escrita 20% 

Probas prácticas. 60% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 
 

OBSERVACIÓNS: Para aprobar as avaliacións  é necesario obter un 5 na media aritmética dos tres apartados. 

A nota final do curso será o resultado da media aritmética das tres avaliacións trimestrais. 

EXAMES: Cando o alumnado non se presente a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, 

realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. Tamén poderá colgar o exame práctico na AV, sempre que 

o profesorado o indique. 

As probas extraordinarias que se realizarán en xullo si o alumno/a non aprobou o curso ordinario, confeccionaranse 

cos contidos mínimos e cualificaranse do seguinte xeito: 

- Estándares relacionados cos contidos conceptuais: 2 puntos (20%). 

- Estándares relacionados cos contidos procedimentais: 6 puntos (60%). Probas prácticas, individuais ou 

grupais . 

- Estándares relacionados coa Actitude ( Traballo diario durante as duas últimas semanas)     : 2 puntos (20%). 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

Durante o curso realizaranse tamén actividades lectivas fora do centro, que serán incluídas e avaliadas xuntamente ao seu 
bloque de contidos. 

 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

Se oubera confinamento, das 3  horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de 

videoconferencia (a través da plataforma Cisco Webex) e as outras serán de traballo do alumnado na aula virtual. 

Para casos illados, colgaranse  cada semana as explicacións e tarefas oportunas na aula virtual. 

 

Para o desenvolvemento dalgúns  contidos da materia utilizaremos os  arredores 

do Instituto así como  praia de Bastiagueiro e instalacións do INEF 

 



 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 
MATERIA EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A Mónica Mourelle Zas 
 

 
3º eso 

 
2021-2022 

 
            

 CONTIDOS  

1ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns. Actitude e traballo na clase. Desenvolvo un quecemento e unha volta a calma 
 

B.3 Actividade física e saúde . Camiño e traballo a miña condición física: Forza e velocidade e os seus métodos de 
adestramento. 

 

B.2 Actividade física artístico-expresivas. Iniciación a relaxación a través do Ioga 
 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas. Xogo ao Fútbol. Saída a Remo e piragüismo 
 

   

2ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns. Actitude e traballo na clase. Desenvolvo un quecemento e unha volta á calma 
 

B.3 Actividade física e saúde . Melloroa miña condición física: resistencia e flexibilidade e sos seus métodos de adestramento 
 

B.2 Actividade física artístico-expresivas.. Expresión corporal. Baile 
 

B.3 Actividade física e saúde. Nutrición 
 

B.1. Os xogos e as actividades deportivas. Xogos populares e iniciación ao baloncesto 
 

  

3ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns. Actitude e traballo na clase. Desenvolvemento de quecemento e volta a calma 

B.3 Actividade física e saúde .Melloro a miña condición física a través dun entreno das miñas capacidades 

B.1 Actividade física e saúde. Primeiros auxilios 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas. Xogo ao baloncesto 
 
OBSERVACIÓNS 
 
 
A programación vai a depender do tempo atmosférico e  das instalación que podamos utilizar, en función de ratio de cada clase. 
Tamén dependerá da evolución da pandemia. 
 
 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 
 
Os contidos que non se puideron dar o curso pasado tampouco se poden facer este curso, mentres sigamos coas medidas COVID 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 



FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Actitude  e traballo na clase na clase 20% 

Proba escrita 20% 

Probas prácticas. 60% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 
 

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5 na media aritmética dos tres apartados. 

A nota final do curso será o resultado da media aritmética das tres avaliacións trimestrais. 

EXAMES: Cando o alumnado non se presente a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, 

realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. Tamén poderá colgar o exame práctico na AV, sempre que 

o profesorado o indique. 

As probas extraordinarias que se realizarán en xullo si o alumno/a non aprobou o curso ordinario, confeccionaranse 

cos contidos mínimos e cualificaranse do seguinte xeito: 

- Estándares relacionados cos contidos conceptuais: 2 puntos (20%). 

- Estándares relacionados cos contidos procedimentais: 6 puntos (60%). Probas prácticas, individuais ou 

grupais . 

- Estándares relacionados coa Actitude ( Traballo diario durante as duas últimas semanas)     : 2 puntos (20%). 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 

Das 2 horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, será de traballo do alumnado na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual .Colgaranse as indicacións, explicacións e tarefas. 

 

Para o desenvolvemento dalgúns  contidos da materia utilizaremos os  arredores 

do Instituto así como  praia de Bastiagueiro e instalacións do INEF 

 



 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 
MATERIA EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A Mónica Mourelle Zas 
 

 
4º eso 

 
2021-2022 

 
            

 CONTIDOS  

1ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns. Actitude e traballo na clase. Desenvolvo un quecemento e unha volta a calma. Uso das tic 
 

B.3 Actividade física e saúde . Camiño e traballo a miña condición física: Forza e velocidade e os seus métodos de 
adestramento. 

 

B.2 Actividade física artístico-expresivas. Iniciación a relaxación a través do Ioga 
 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas. Xogo ao Baloncesto. Saída a Surf 
 

   

2ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns. Actitude e traballo na clase. Desenvolvo un quecemento e unha volta á calma 
 

B.3 Actividade física e saúde . Melloroa miña condición física: resistencia e flexibilidade e sos seus métodos de adestramento 
 

B.2 Actividade física artístico-expresivas.. Expresión corporal. Baile 
 

B.3 Actividade física e saúde. Nutrición 
 

B.1. Os xogos e as actividades deportivas. Xogos populares e iniciación ao fútbol 
 

  

3ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns. Actitude e traballo na clase. Desenvolvemento de quecemento e volta a calma 

B.3 Actividade física e saúde .Melloro a miña condición física a través dun entreno das miñas capacidades 

B.1 Actividade física e saúde. Primeiros auxilios 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas. Xogo ao fútbol 
 
OBSERVACIÓNS 
 
 
A programación vai a depender do tempo atmosférico e  das instalación que podamos utilizar, en función de ratio de cada clase. 
Tamén dependerá da evolución da pandemia. 
 
 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 
 
Os contidos que non se puideron dar o curso pasado tampouco se poden facer este curso, mentres sigamos coas medidas COVID 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 



FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Actitude  e traballo na clase na clase 20% 

Proba escrita 20% 

Probas prácticas. 60% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 
 

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5 na media aritmética dos tres apartados. 

A nota final do curso será o resultado da media aritmética das tres avaliacións trimestrais. 

EXAMES: Cando o alumnado non se presente a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, 

realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. Tamén poderá colgar o exame práctico na AV, sempre que 

o profesorado o indique. 

As probas extraordinarias que se realizarán en xullo si o alumno/a non aprobou o curso ordinario, confeccionaranse 
cos contidos mínimos e cualificaranse do seguinte xeito: 

● Estándares relacionados cos contidos conceptuais: 2 puntos (20%). 

● Estándares relacionados cos contidos procedimentais: 6 puntos (60%). Probas prácticas, individuais ou 
grupais . 

● Estándares relacionados coa Actitude ( Traballo diario durante as duas últimas semanas)     : 2 puntos 
(20%). 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 

Das 2 horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, será de traballo do alumnado na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual .Colgaranse as indicacións, explicacións e tarefas. 

 

Para o desenvolvemento dalgúns  contidos da materia utilizaremos os  arredores 

do Instituto así como  praia de Bastiagueiro e instalacións do INEF 

 



 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 
MATERIA EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR/A José Carlos Castellanos Cazalis  
 

 
1º Bach 

 
2021-2022 

 
            

 CONTIDOS  

1ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns.  Actitude, traballo na clase e uso de TIC 
 

B.3Actividade física e saúde . Traballo a miña condición física: A resistencia , Flexibilidade e equilibrio. 
 

B.2 Actividade física artístico-expresivas. Introducción ao Mindfulness e ao Ioga 
 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas. Balonmán I e o Kaiak 
 

   

2ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns.  Actitude, traballo na clase e uso de TIC 
 

B.3Actividade física e saúde . Traballo a miña condición física: Resistencia, flexibilidade, forza e velocidade. 
 

B.2 Actividade física artístico-expresivas. Os bailes de salón. 
 

B.1. Os xogos e as actividades deportivas. Baloncesto I . 
 

  

3ª 
AVALI
ACIÓN 

B.1 Contidos comúns. Actitude, traballo na clase e uso de TIC. 

B.3Actividade física e saúde .Repaso e afianzo: Forza,resistencia , velocidade e flexibilidade 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas. Voleibol  

B.1 Contidos comúns. Saídas Profesionais 

B.1 Contidos comúns. Dou unha clase. 

B.3 Actividade física e saúde 

B.4. Os xogos e as actividades deportivas:  Recupero, repaso e afianzo os contidos do curso. 
 
OBSERVACIÓNS: 
 
A programación vai a depender do tempo atmosférico e  das instalación que podamos utilizar, en función de ratio de cada clase. 
Tamén dependerá da evolución da pandemia. 
 
 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 
 
Os contidos que non se puideron dar o curso pasado tampouco se poden facer este curso, mentres sigamos coas medidas COVID 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NO CURSO ORDINARIO 
 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Actitude  e traballo na clase na clase 20% 

Proba escrita 20% 

Probas prácticas. 60% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 
 

OBSERVACIÓNS: Para aprobar as avaliacións  é necesario obter un 5 na media aritmética dos tres apartados. 

A nota final do curso será o resultado da media aritmética das tres avaliacións trimestrais. 

EXAMES: Cando o alumnado non se presente a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, 

realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. Tamén poderá colgar o exame práctico na AV, sempre que 

o profesorado o indique. 

As probas extraordinarias que se realizarán en xullo si o alumno/a non aprobou o curso ordinario, confeccionaranse 

cos contidos mínimos e cualificaranse do seguinte xeito: 

- Estándares relacionados cos contidos conceptuais: 2 puntos (20%). 

- Estándares relacionados cos contidos procedimentais: 6 puntos (60%). Probas prácticas, individuais ou 

grupais . 

- Estándares relacionados coa Actitude ( Traballo diario durante as duas últimas semanas)     : 2 puntos (20%). 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

Durante o curso realizaranse tamén actividades lectivas fora do centro, que serán incluídas e avaliadas xuntamente ao seu 
bloque de contidos. 

 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

Se oubera confinamento, das 2  horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de 

videoconferencia (a través da plataforma Cisco Webex) e a outra será de traballo na aula virtual. 

Para casos illados, colgaranse  cada semana as explicacións e tarefas oportunas na aula virtual. 

 

Para o desenvolvemento dalgúns  contidos da materia utilizaremos os  arredores 

do Instituto así como  praia de Bastiagueiro e instalacións do INEF 

 


	1º eso
	2º eso
	3º eso
	4º eso
	1º bac

