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1. PROFESORADO DA MATERIA 

Composición do departamento para o curso:  

Coma membro do Departamento de Educación Física, so hai unha profesora,  Gema 
Gandón Bernárdez que exercerá a xefatura do departamento e asume toda a carga horaria, 
dezaseis horas repartidas en catro niveis diferentes, cunha carga horaria de dúas horas 
lectivas semanais por nivel e grupo:  

 
1º ESO (51 alumnos) 
2º ESO (51 alumnos) 
3º ESO (43 alumnos) 
4º ESO (39 alumnos) 

2. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Introdución: 

Marco teórico da materia de Educación Física: 

Cada materia ten a súa propia natureza e características, que teremos que coñecer e 
considerar ao programar, xa que influirán na secuenciación de obxectivos, contidos, 
estándares de aprendizaxe, metodoloxía, relación coas competencias clave, temas 
transversais, etc. 

O desenvolvemento harmónico e integral do ser humano, leva ineludiblemente a 
inclusión na formación da mocidade daquelas ensinanzas que van potenciar o 
desenvolvemento das súas capacidades e habilidades motoras, asumindo actitudes, valores e 
normas con referencia o corpo e os seus movementos. 

     A tendencia actual cara unha vida sedentaria (desprazamentos en vehículos, substitución 
do home por máquinas nos traballos, vivendas con espazos moi reducidos,…) conduce a que 
cada vez adquiran maior importancia as actividades físicas como medio de equilibrio 
psicofísico e de ocupación del tempo de lecer. 

    O corpo e o movemento son os eixos básicos nos que centrar a acción educativa da 
materia de Educación Física. É importante o coñecemento corporal vivenciado e das súas 
posibilidades de movemento, non só polo lo seu valor funcional, senón tamén polo carácter 
integrador que ten. 

    A concepción da Educación Física intenta unir e integrar as distintas correntes que 
actualmente coexisten, admitindo as distintas funcións asinadas á Educación Física por ditas 
correntes: función de coñecemento, anatómico funcional, estética e expresiva, 
comunicativa e de relación, hixiénica, agonística, catártica e pracenteira, e de 
compensación. A  programación didáctica da materia non se reducirá exclusivamente o 
tratamento das capacidades físicas e habilidades motoras, senón que pretende outros 
aspectos de carácter comunicativo, afectivo e cognitivo sobre os que tamén é preciso incidir. 
A Educación Física posúe unha multiplicidade de funcións, que contribúen por elas mesmas á 
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consecución dos obxectivos da educación obrigatoria que recollen todo o conxunto de 
prácticas corporais e non aspectos parciais das mesmas. 

As liñas de actuación ou as orientacións cara as que dirixir as accións educativas 
concrétanse en: 

o Educación no coidado do corpo e da saúde. 
o Educación para a mellora corporal e da forma física. 
o Educación do emprego construtivo do ocio mediante a práctica de actividades 

recreativas e deportivas individuais e colectivas. 
o Educación para a mellora da relación interpersoal a través da actividade física. 
o Educación na reflexión sobre os distintos factores socioculturais asociados ás 

actividades físicas. 

Na actividade física atopámonos nunha etapa crucial para a definición e estabilización dos 
intereses e actitudes, en principio favorables cara as actividades físicas, polo que hai que 
tratar de afianzalas a través de intervencións didácticas adecuadas, á vez que pretendemos o 
aumento do interese pola saúde, pola estética corporal, pola recreación e pola incorporación 
definitiva aos grupos sociais nos que se atopan. 

O deporte na materia da Educación Física, debe ter un carácter aberto, sen que a 
participación se supedite ás características de sexo, niveis de habilidade ou outros criterios de 
discriminación, e non debe responder a fórmulas competitivas, selectivos e restrinxidos a 
unha sola especialidade. O que non quere dicir que haxa que desterrar a competición das 
prácticas deportivas, pois esta ten un alto valor motivador para o alumno, sempre empregado 
con criterios estreitamente educativos e acompañada de prácticas que fomenten a 
colaboración. Por elo esta programación didáctica pretenderá promover e facilitar que o 
alumno domine un número variado de actividades corporais e deportivas. 

As actividades, nesta etapa, deixan de ter un sentido predominantemente lúdico para seguir 
un tratamento cada vez máis específico no desenvolvemento dos contidos, tanto de condición 
física, cunha clara orientación cara a saúde, coma de habilidades específicas. 

A materia debe contribuír tamén á consolidación de hábitos, valores e actitudes que 
favorezan a mellora da saúde e calidade de vida. 

Nestas idades o alumno debe ser cada vez máis autónomo na toma de decisións. Este 
proceso debe ir desenvolvéndose de forma progresiva xa que precisa que o alumno se vaia 
adaptando a un determinado proceder didáctico, no que se suceden dúas fases: fase 
directiva, na cal o profesor asume a función de protagonista principal e a metodoloxía é máis 
directiva e intervencionista, e fase autónoma, na que o alumno participa de forma activa, 
reflexiva, crítica e responsable en numerosos aspectos da programación, como selección 
de tarefas e medios, organización de actividades, utilización de tecnoloxías da información e a 
comunicación entre outros, ata chegar a planificar a súa propia actividade. 

Partirase sempre da bagaxe motora consolidada polos alumnos anteriormente, ampliando os 
coñecementos, capacidades e habilidades para seguir construíndo aprendizaxes 
significativos. 
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Coma conclusión entendemos a Educación Física como unha materia do currículo que ten a 
súa propia especificidade, o corpo e o movemento, pero cuxa finalidade última, perfectamente 
harmonizada con outros obxectivos de carácter más amplo, é a educación integral de la 
persoa 

Contextualización: 

Características do centro: 

o Datos Xerais do Centro: 

Tipo de centro: I.E.S. (Instituto de Ensinanza Secundaria) 

Denominación oficial: Instituto de Ensinanza Secundaria "Monte Carrasco" 

Código do centro: 36018501 

N.I.F.: 

Número de unidades: 8 unidades ESO 

Enderezo: Rúa Monte Carrasco 2, 36949 Cangas de Morrazo  (Pontevedra) 

Teléfono: 886110160 

Fax:886110166 

Correo electrónico: ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 

Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

Edixgal: https://eva.edu.xunta.es/login/index.php 

Aula virtual: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/aulavirtual2/ 

o Características do alumnado: 
o Lingua materna dominante: Galego e castelán en proporcións parellas 
o Distribución do alumnado: 

 Total alumnado e grupos: Están matriculados no centro 184 
alumnos, distribuídos nos seguintes cursos e grupos: 

 1º ESO A (26 alumnos) 

 1º ESO B (25 alumnos) 

 2º ESO A (26 alumnos) 

 2º ESO B (25 alumnos) 

 3º ESO A (21 alumnos) 

 3º ESO B (22 alumnos) 

 4º ESO A (20 alumnos) 

 4º ESO B (19 alumnos) 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/
https://eva.edu.xunta.es/login/index.php
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/aulavirtual2/
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o Características do centro: 

Situado no concello de Cangas do Morrazo, concretamente en San Pedro, na 
Parroquia de Darbo, a situación xeográfica do centro é privilexiada, no alto do monte de 
Magdalena, cun entorno natural moi rico e que dende o punto de vista da área de 
Educación Física aporta a posibilidade dun desenvolvemento do bloque de contidos de 
actividades na natureza moi rico, sen necesidade de desprazar ó alumnado lonxe do 
centro. 

Tendo en conta todas estas características da realidade do centro e o seu entorno, as 
actividades programadas polo Departamento de Educación Física selecciónanse tomando 
como base a programación oficial e adecuando esta ás necesidades do alumnado, 
dispoñibilidade de instalacións  e material. Asemade pensamos que é moi importante que 
a oferta de actividades deportivas a desenvolver na programación didáctica do I.E.S. 
Monte Carrasco amose elementos de complementariedade respecto das posibilidades de 
práctica deportiva , que por medio do asociacionismo deportivo, o concello de Cangas 
oferta  a súa cidadanía, especialmente na idade de escolarización obrigatoria. 

Neste concello hai numerosos clubs que aglutinan a maioría da práctica deportiva, e 
numerosas instalacións, incluída a piscina municipal, onde poder practicar diversas 
actividades físico deportivas. 

Considerando o pequeno análise da oferta deportiva do concello de Cangas 
anteriormente realizado, o departamento de Educación física opta por divulgar, 
promocionar e canalizar a práctica deportiva que o concello oferta e asemade, 
complementala mesma por medio de deportes alternativos, xogos populares, actividades 
na natureza e deportes sociomotores, que o alumnado, deste centro non ten a 
oportunidade de practicar fora do ámbito escolar. 

o Centros adscritos: 
 CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo 

o Ensinanzas que oferta o centro: 
 Educación secundaria obrigatoria, LOE e inicio da implantación da Lei 

LOMLOE 
o Cadro de persoal:  

 Equipo Directivo: 

 Directora: ANA MARÍA SOLIÑO PÉREZ 

 Secretaria: MONTSERRAT LÓPEZ FARIÑA 

 Xefe de estudos: CARLOS CAMAÑO RIAL 
 Claustro: 

 Formado por 25 docentes. 
 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

     O Decreto 86/2015, do 25 de xullo, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia,  baséase na 
potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares para 
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propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. 
Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e na avaliación, que van supor un importante 
cambio nas tarefas que teñen que resolver os alumnos e as alumnas, e propostas metodolóxicas 
innovadoras. Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de 
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Xa que logo, as 
competencias considéranse como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través 
da participación activa en prácticas sociais que, como tales, se poden desenvolver tanto no 
contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos educativos non formais e 
informais; conceptualízanse como “un saber facer” que se aplica a unha diversidade de contextos 
educativos, sociais e profesionais. 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 
dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe competencial débese 
abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que 
conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e 
informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 
momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento 
mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso. 

Dende a materia de Educación Física contribuiremos de xeito directo e claro a consecución 
das competencias clave:  

Comunicación lingüística (CCL). Contribúe á variedade de intercambios comunicativos a 
través do vocabulario específico, así como aporta á comunicación oral un forte grao de 
comunicación corporal. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 
O corpo é o intermediario entre o contorno, o pensamento e a acción. É o que efectúa a 
acción. Desde o noso ámbito debemos educalo para que sexa consciente da súa propia 
actuación, as consecuencias que poden ter lugar no contorno e o coidado e agarimo que lle 
debemos ter porque será sempre o noso vehículo de relación. Polo tanto dende o 
departamento fomentaremos: 

• Interaccións motoras realizadas en diferentes contornos. 

• Superación de múltiples retos motores na aula e na vida cotiá. 

• Continuos axustes corporais adaptados as diferentes condicións do entorno. 

• Adaptación das actividades desenroladas as particularidades socioculturais e xeográficas 
do Val de Lemos. 

• Realización de actividades no medio natural, garantindo unha responsable e segura 
utilización do mesmo. Escalas topográficas, frecuencias cardíacas, intensidades, medidas dos 
espazos de acción, bits por minuto,… 

Competencia dixital: procura de información na internet, realización e exposición de 
traballos en diferentes formatos dixitais, como procesadores de texto, follas de cálculo, 
presentacións, audios, vídeos..., control e manexo das plataformas virtuais Edixgal e de 
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Edixgal do centro, utilización de dispositivos móbiles e apps. Utilización e manexo de 
plataformas para realizar vídeo conferencias. 

Aprender a aprender. A educación ofrece recursos para a planificación de determinadas 
actividades físicas a partir dun proceso de experimentación. Todo iso permite que o alumno 
sexa capaz de regular a súa propia aprendizaxe e práctica da actividade física, no seu tempo 
de lecer, de forma organizada e estruturada,  resolvendo innumerables situacións e 
problemas prantexados nos xogos, deportes e demais actividades desenvolvidas. 

Competencia sociais e cívicas. Debemos transmitir a realidade social na que se vive, 
como podemos ser partícipes da mesma e así conseguiremos que a respecten. O deporte e a 
actividade física como ente socializador, como organismo plural, como transmisor de valores 
(integración e fomentar o respecto, cooperación, a igualdade e o traballo en equipo). O 
cumprimento das normas e regulamentos que rexen as actividades deportivas colaboran na 
aceptación dos códigos de conduta propios dunha sociedade. Polo tanto dende o 
departamento fomentaremos: 

• Establecemento de dinámicas persoais e grupais a través do propio corpo. 

• Vivencia de situacións de oposición e cooperación, respectando os valores deportivos 
máis esenciais. 

• Relacións construtivas que facilitan a integración do alumnado na sociedade e no grupo. 

• Formación dun alumnado activo e crítico dos espectáculos, manifestacións, valores e 
actitudes que xiran arredor do deporte e da súa actualidade. 

• Organización de actividades deportivas colectivas cun carácter aberto e de pacto das 
normas, aceptando as diferenzas 

• Contribución do deporte a saúde, mentalizando ós alumnos para evitar condutas 
asociadas ao sedentarismo, á obesidade,  ao tabaquismo, ao alcoholismo… 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): organización individual e colectiva 
de xornadas e actividades físicas e deportivas ou de ritmo, e en aspectos de planificación de 
actividades para a mellora da súa condición física, autosuperación, perseveranza e actitude 
positiva, responsabilidade e honestidade na aplicación das regras e capacidade de 
aceptación, regulando progresivamente os seus aprendizaxes , gañando en autonomía e 
facéndose consciente das súas limitacións. e limitacións entre as persoas.  

Conciencia e expresión culturais. A través da nosa disciplina debemos transmitir o 
respecto, a comprensión, e goce destas manifestacións. Á apreciación e comprensión do feito 
cultural faino mediante o recoñecemento e a valoración das manifestacións culturais da 
motricidade humana (deportes, os xogos tradicionais, as actividades expresivas ou a danza). 
Doutra banda, o coñecemento das manifestacións lúdicas, deportivas e de expresión corporal 
propias doutras culturas axuda á adquisición dunha actitude aberta cara á diversidade 
cultural. Polo tanto dende o departamento fomentaremos: 

• Enriquecemento cultural que supón a práctica e o coñecemento de actividades deportivas 
como os xogos tradicionais, a danza, os propios deportes….. 
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• Observación da actividade deportiva como unha forma artística, no senso de observalo 
como un espectáculo, e aloxándose de aspectos negativo como a violencia. 

• Utilización dos recursos expresivos do corpo e o movemento, como arma creativa.. 

4. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia establece que os obxectivos na 
educación secundaria contribuirán a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 
que lles permitan: 

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. 
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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. 

n)   Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

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. 
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5. PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

Obxectivos adaptados ao contexto 

Como referencia para os alumnos e para as decisións do profesor necesarias para dar por 
superada a materia, establécense os seguintes criterios mínimos a alcanzar polos alumnos para 
cada curso da ESO. Estes criterios mínimos representan, a súa vez os obxectivos mínimos 
relacionados directamente cos estándares de aprendizaxe e as competencias básicas, que 
deberán acadar os alumnos, aínda que, para os alumnos con necesidades educativas 
específicas de apoio educativo deberán ser considerados e aplicados individualmente (ver 
epígrafe: medidas de atención á diversidade). 

Os obxectivos adaptados o contexto que os alumnos deberán acadar para superar 
positivamente os estándares de aprendizaxe e as competencias clave, na materia de Educación 
Física: 

1.    Coñecer e practicar exercicios apropiados para realizar quecementos. 
2.    Executar quecementos a partir dos exercicios realizados na clase. 
3.    Valorar os efectos beneficiosos do quecemento. 
4.    Identificar os hábitos hixiénicos e saudables relacionados coa actividade física. 
5.    Atender á súa hixiene persoal logo da clase práctica. 
6.    Valorar positivamente determinados hábitos como usar a indumentaria axeitada, a hixiene 
persoal... 
7.    Realizar actividades que lle permitan desenvolver as capacidades físicas relacionadas 
coa saúde. 
8.    Desenvolver actitudes de respecto, autoesixencia e superación. 
9.    Coñecer os aspectos técnicos dos deportes seleccionados. 
10.  Coñecer, aceptar e respectar as normas básicas de comportamento e seguridade nas 
sesións de Educación Física e na práctica de actividades físicas e deportivas. 
11. Coñecer e practicar o protocolo básico da reanimación cardiopulmonar. 
12. Aplicar correctamente a técnica ás situacións de xogo dos deportes traballados. 
13. Amosar unha actitude cooperativa e de respecto dentro dunha labor de equipo. 
14. Manter unha actitude de respecto cara os compañeiros, rivais, árbitros, profesor ... 
15. Manter unha actitude deportiva por riba da busca de resultados. 
16. Aceptar as accións propias e as dos compañeiros na práctica deportiva. 
17. Aplicar correctamente a acción motriz oportuna para resolver problemas de decisión 
xurdidos durante a práctica deportiva. 
18. Aceptar as diferenzas de habilidade con respecto aos seus compañeiros. 
19. Manter unha actitude de respecto e de non discriminación cara ao profesor e aos seus 
compañeiros. 
20. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 
21. Coñecer técnicas de expresión e comunicación a través do corpo e do baile. 
22. Aprender, ensaiar e realizar unha coreografía sinxela en grupo. 
23. Amosar respecto polos demais e superar o medo ao ridículo e inhibicións. 
24. Coñecer e utilizar técnicas desenvolvidas no medio natural. 
25. Amosar sensibilidade na conservación do medio natural.
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Secuenciación e Temporalización 

Nas seguintes táboas amosamos os contidos a traballar durante o presente curso, estruturados, secuenciados e temporalizados, o 
que engadimos algunha información adicional. 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Avaliacións 
CONTIDOS Referencia Temporalización Probas 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA Libro texto Meses Nº sesións Avaliación 

1ª, 2ª e 3ª 

B.1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu significado como hábito saudable na práctica da actividade física Sen libro 

09-06 60 X 

B.1.2. Execución de xogos e exercicios apropiados para cada parte da sesión. Sen libro 

B.1.3. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria Sen libro 

B.1.4. Respecto e aceptación das regras das actividades, os xogos e os deportes practicados Sen libro 

B.1.5. Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, como fenómeno social e cultural Sen libro 

B.1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o das demais persoas, e disposición positiva cara á súa mellora Sen libro 

B.1.7. Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividades físico deportivas e recreativas. Sen libro 

B.1.8. Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural Sen libro 

B.1.9. Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable Sen libro 

B.1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde Sen libro 

B.1.11. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas Sen libro 

B.1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios Sen libro 

B.1.13. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo Sen libro 

B.1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e seleccionar información relacionada coa actividade física e a saúde Sen libro 

1ª 

BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS Sen libro 

11-12 8 X B.2.1. 
Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas básicas de expresión corporal, combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

Sen libro 

B.2.2. Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. Sen libro 

1ª, 2ª e 3ª 

BLOQUE 3. ACTIVIDAD FÍSICA E SAÚDE Sen libro 

09-06 60 X 

B.3.1. Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas incidindo principalmente nas relacionadas coa saúde. Sen libro 

B.3.2. Introdución aos principios sobre unha alimentación saudable. Sen libro 

B.3.3. Identificación da frecuencia cardíaca de traballo. Sen libro 

B.3.4. Métodos básicos para o desenvolvemento das capacidades físicas desde un enfoque saudable. Sen libro 

B.3.5. Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a mellora desta. Sen libro 

B.3.6. Principios de ergonomía e hixiene postural e a súa aplicación na práctica de actividades físicas e na vida cotiá. Sen libro 

1ª, 2ª e 3ª 

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Sen libro 

12-06 40 X 

B.4.1. Execución de habilidades motrices vinculadas ás accións deportivas, respectando os regulamentos específicos. Sen libro 

B.4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. Sen libro 

B.4.3. Adquisición de técnicas básicas de progresión e orientación no medio natural, e a súa aplicación en diferentes ámbitos. Sen libro 

B.4.4. Execución de habilidades motrices técnico-tácticas sinxelas vinculadas aos deportes colectivos, respectando os regulamentos específicos. Sen libro 

B.4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos. Sen libro 
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Nas seguintes táboas amosamos as Unidades Didácticas temporalizadas por avaliacións,  
onde agrupamos os contidos a traballar. 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS PARA 1º ESO 

TRIMESTRE Nº TÍTULO DA UNIDADE DIDÁCTICA SESIÓNS 

PRIMEIRO 

1 Presentación ½ 

2 Introdución e manexo da contorna virtual Edixgal ½ 

3 O quecemento I  4/8 

4 Capacidades físicas relacionadas coa saúde I  4/8 

5 Ritmo e linguaxe corporal  4/8 

6 Xogos tradicionais de Galicia 2 

SEGUNDO 

7 Hixiene postural 1 

8 Iniciación ás habilidades ximnásticas 6 

9 Habilidades motrices I 3 

10 Técnicas básicas no medio natural  6 

11 Prevención de lesións deportivas 3 

TERCEIRO 

12 Iniciación á relaxación 2 

13 Aspectos comúns aos deportes colectivos  3 

14 Iniciación ó baloncesto  8 

15 Iniciación ó voleibol 8 

16 Xogos e deportes alternativos I 4 

Relacións contidos-criterios-competencias-estándares 

 
Nas seguintes táboas facemos para cada curso, unha relación entre contidos-

criterios-competencias-estándares-temas transversais , e as porcentaxes de grao mínimo 
de consecución de cada estándar, o seu peso na cualificación da materia e os 
instrumentos de cualificación a empregar. 
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RELACIÓN CONTDOS-CRITERIOS-COMPETENCIAS-ESTÁNDARES 

1ª avaliación 
Identif. 

contidos 

Identif. 
criterio

s 

Identif. 
estándar 

Compet. 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 

consecució
n 

Peso na 
cualificación 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

UD 
Pr. 

Prácticas 
Pr. 

escr. 
Tr. 

indiv 
Tr. 

grupo 
Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Transversal 
 

B1.3 B1.1 EFB1.1.3 CSC Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física. 40% 

20% 

        

100% 

     X  

B1.4 

B1.2 

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

40%              x x 

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

40%              x x 

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

40%              x x 

B1.7 

B1.3 

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

40%         x    x   

B1.8 EFB1.3.2 CSC 
Respecta o súa contorna  e a valora como un lugar común para a realización de 
actividades físico-deportivas. 

40%              x  

B1.9/B1.1
0 

EFB1.3.3 CSC 
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. 

40%          x   x x  

B3.3 B3.1 EFB3.1.2 
CMCCT/C

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

40%            x x x  

B3.6 B3.2 EFB3.2.3 
CMCCT/C

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

40%            x x x  

2. Introdución 
e Manexo da 

contorna 
Virtual Edixgal 

B1.14 

B1.5 

EFB1.5.1 CD/CCL 
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. 

40% 

10% 50% 50% 

     x x x x    

B1.14 EFB1.5.2 CD/CCL 
Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, relacionados 
coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

40%      x x x x    

3. 
Quecemento I 

B1.1 

B1.1 

EFB1.1.1 
CSC/CM

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

40% 

20% 

40% 30% 5% 5% 20% 

   x  x  

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

40%         x x   

4. 
Capacidades 

Físicas 
Básicas 

relacionadas 
coa Saúde I 

B3.2 

B3.1 

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

40% 

20% 
 

      x x x   

B3.3 EFB3.1.2 
CMCCT/C

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

40%       x x x   

B3.1 EFB3.1.3 CMCCT 
Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas para ser 
consideradas saudables, e lévaas á práctica. 

40%       x x x   

B3.4 B3.2 EFB3.2.1 CAA 
Inícianse na participación activa das actividades para a mellora das capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

40%       x x x   

B3.5   EFB3.2.2 CAA 
Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

40%       x x x   

B3.6   EFB3.2.3 
CMCCT/C

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

40%       x x x 
  
 
 

5. Ritmo y 
expresión 
corporal 

B2.1 B2.1 EFB2.1.1 CCEC  Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, tempo e intensidade. 40% 

20% 

    x x x     

B2.2  EFB2.1.2 CCEC  Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo 40%       x x x   

B2.2  EFB2.1.3 CCEC Colabora na realización de bailes e danzas. 40%       x x x   

6. Xogos 
tradicionais de 

Galicia 

B4.1/B4.2 B4.1 EFB4.1.1 
CAA/CSI

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

40% 

10% 

  x x         

B4.1/B4.2  EFB4.1.2 
CAA/CSI

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

40%   x           

B4.1/B4.2  EFB4.1.3 
CAA/CSI

EE 
 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. 

40%   x           
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RELACIÓN CONTDOS-CRITERIOS-COMPETENCIAS-ESTÁNDARES 

2ª avaliación 
Identif. 

contidos 

Identif. 
criterio

s 

Identif. 
estándar 

Compet. 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 

consecució
n 

Peso na 
cualificación 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

UD 
Pr. 

Prácticas 
Pr. 

escr. 
Tr. 

indiv 
Tr. 

grupo 
Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Transversal 
 

B1.3   EFB1.1.3 CSC Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física. 40% 

20% 

        

100% 

          x   

B1.4 

B1.2 

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

40%                   x x 

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

40%                   x x 

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

40%                   x x 

B1.7 

B1.3 

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

40%         x       x     

B1.8 EFB1.3.2 CSC 
Respecta a súa contorna e a valora como un lugar común para a realización de 
actividades físico-deportivas. 

40%                   x   

B1.9/B1.1
0 

EFB1.3.3 CSC 
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. 

40%           x     x x   

B3.3 B3.1 EFB3.1.2 
CMCCT/C

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

40%             x x x     

B3.6 B3.2 EFB3.2.3 
CMCCT/C

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

40%                 x     

2. Introdución 
e Manexo da 

contorna 
Virtual Edixgal 

B1.14 

B1.5 

EFB1.5.1 CD/CCL 
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. 

40% 

10% 50% 50% 

     x x x x       

B1.14 EFB1.5.2 CD/CCL 
Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, relacionados 
coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

40%      x x x x       

11. 
Prevención de 

Lesións 
Deportivas. 
Primeiros 
Auxilios 

B1.11/B1.
13 

B1.4 

EFB1.4.1 
CSC/CSI

EE 

 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. 

40% 

20% 

40% 30% 5% 5% 20% 

        x x   

B1.12 EFB1.4.2 CSIEE 
Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de 
protección no seu contorno. 

40%         x     

7. Hixiene 
Postural. 8. 
Iniciación ás 
Habilidades 

Ximnásticas. 9 
As 

Habilidades 
Motrices I 

B4.1/B4.2 

B4.1 

EFB4.1.1 
CAA/CSI

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

40% 

25% 

        x x   

B4.1/B4.2 EFB4.1.2 
CAA/CSI

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

40% x x     x     

B4.1/B4.2 EFB4.1.3 
CAA/CSI

EE 
 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. 

40%         x     

10.Técnicas 
básicas no 

medio natural.  
B4.3 EFB4.1.4 

CAA/CSI
EE 

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

40% 25% x x     x     
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RELACIÓN CONTDOS-CRITERIOS-COMPETENCIAS-ESTÁNDARES 

3ª avaliación 
Identif. 

contidos 

Identif. 
criterio

s 

Identif. 
estándar 

Compet. 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 
consecución 

Peso na 
cualificación 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

UD Pr. Prácticas 
Pr. 

escr. 
Tr. 

indiv 
Tr. grupo Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Transversal 

B1.3 B1.1 EFB1.1.3 CSC Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física. 40% 

20% 

        

100% 

    X     x   

B1.4 

B1.2 

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

40%             x x x x   

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

40%             x x       

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

40%             x x   x x 

B1.7 

B1.3 

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

40%           x       x x 

B1.8 EFB1.3.2 CSC 
Respecta a súa contorna e a valora como un lugar común para a realización de 
actividades físico-deportivas. 

40%             x     x x 

B1.9/B1.1
0 

EFB1.3.3 CSC 
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. 

40%           x x   x     

Transversal/1
2. Iniciación a 

Relaxación 

B3.3 B3.1 EFB3.1.2 
CMCCT/C

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

40%             x x x     

B3.6 B3.2 EFB3.2.3 
CMCCT/C

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

40%                 x     

2. Introdución 
e Manexo da 

contorna 
Virtual Edixgal 

B1.14 

B1.5 

EFB1.5.1 CD/CCL 
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. 

40% 

10% 50% 50% 

     x x x x       

B1.14 EFB1.5.2 CD/CCL 
Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, relacionados 
coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

40%      x x x x       

16.Xogos e 
deportes 

alternativos I 

B4.1/B4.2 

B4.1 

EFB4.1.1 
CAA/CSI

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

40% 

25% 

40% 30% 5% 5% 20% 

  x x         

B4.1/B4.2 EFB4.1.2 
CAA/CSI

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

40%   x           

B4.1/B4.2 EFB4.1.3 
CAA/CSI

EE 
 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. 

40%   x           

13.Aspectos 
comúns a los 

deportes 
colectivos. 14. 
Iniciación ao 
Baloncesto 

15. Iniciación 
ao Voleibol.  

B4.4 

B4.2 

EFB4.2.1 
CAA/CSI

EE 

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

40% 

45% 

  x x x       

B4.5 EFB4.2.2 
CAA/CSI

EE 
 Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. 

40%   x x x       

B4.5 EFB4.2.3 
CAA/CSI

EE 

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. 

40%        x           
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Plan de continxencia fronte a Covid-19: Transición ao ensino non presencial: 

1. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 
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. 

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

 CSC 
 CAA 

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

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

 CSC 

 EFB1.3.2. Respecta a súa contorna e a valora como un lugar común 
para a realización de actividades físico-deportivas. 

 CSC 

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

 CSC 

 CCEC 

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. 

 CSC 
 CSIEE 

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 
 CCL 

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 

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

 CMCCT  

 CAA 

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

 CMCCT 

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 autoesixencia 
no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Iniciarse 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 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Control do traballo desenvolvido mediante a revisión periódica dos seguintes 
ítem: 

1. Conectividade: Consulta periódica en Edixgal,  da materia 
EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

2. Asistencia ás videoconferencias: participación e atención prestada. 

3. Tarefas propostas: Entrega en prazo das tarefas propostas, corrección 
e retroalimentación das mesmas. 

4. Comunicación: mensaxería a través de Edixgal, videoconferencias,  
e correo electrónico. 

5. Observación en directo: atención durante as videoconferencias, 
participación na explicación das tarefas propostas. 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación que utilizaremos serán  todos dixitais, 

nesta fase non presencial, agás casos excepcionais, na que o material se lle 
faga chegar ao alumnado en formato papel coas pertinentes medidas 
sanitarias establecidas. 

1. Videoconferencias: Plataforma a determinar pola Consellería de 
Educación 

2. Recursos e actividades en Edixgal 

 Tarefas 

 Etiquetas  

 Ficheiros 

 Cuestionarios 

 Mensaxería 
3. Correo electrónico 

 Tarefas 

 Ficheiros 

 Cuestionarios 

Cualificación final 

A cualificación, realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas 
durante os tres trimestres do curso, así como sobre as actividades de 
reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas. Para a 
concreción da cualificación teranse en conta os criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxes e competencias clave imprescindibles 
anteriormente  expostos. 

A cualificación final da avaliación ordinaria de xuño será a media 
aritmética, entre os resultados das tres avaliacións, do presente curso tendo 
en conta os decimais redondeando a partires de 0,6 puntos. Sempre e cando 
o alumno teña superado positivamente cada avaliación, ao menos, cunha 
cualificación de 5 puntos. 
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Naqueles casos nos que isto non suceda, adoptaranse as medidas 
correspondentes e realizaranse as tarefas e actividades de recuperación 
oportunas, que lles faciliten a recuperación da materia. 

Proba extraordinaria 
de xuño 

Os alumnos avaliados negativamente ó finalizar o proceso de 
avaliación ordinario, gozarán da convocatoria que lles ofrece a lexislación 
vixente, por medio da cal poderán superar a materia na proba extraordinaria 
que se realizará por primeira vez en xuño, segundo a ORDE do 19 de maio de 
2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros 
docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A proba extraordinaria, constará dunha parte teórico-práctica  e unha 
parte práctica.   

A parte teórico-práctica  suporá o 40% da cualificación final, consistirá 
nunha proba escrita de preguntas curtas sobre os estándares e  descricións 
de elementos técnicos e progresións de habilidades técnicas, tácticas, etc. 
vistas durante os tres trimestres do curso. 

A parte práctica suporá o 60% da nota final, consistirá na realización 
práctica dun conxunto de probas para a avaliación dos estándares 
traballados durante os tres trimestres do curso.  O alumno acudirá á proba 
con roupa e calzado deportivo aseitado, material deportivo solicitado, 
utensilios de aseo e camiseta limpa para cambiarse e asearse despois da 
proba práctica. O non cumprimento destes requisitos,  suporá non poder 
realizar dita proba e por conseguinte non poder superar a materia pendente.  

A cualificación final da proba extraordinaria de xuño, resultará da 
suma das cualificacións ponderadas, obtidas na parte teórico-práctica e 
práctica sen ter en conta os decimais. 

Para superar positivamente a proba extraordinaria de xuño, o alumno 
deberá acadar una puntuación igual ou superior a cinco puntos, resultado da 
suma das puntuacións obtidas na parte teórico-práctica e práctica sen ter en 
conta os decimais. 

Se o alumno que non puidese realizar a parte práctica da proba, 
deberá presentar un certificado médico oficial que o acredite, no que se 
especifique as actividades físicas que non pode desenvolver. Neste caso a 
proba extraordinaria de xuño constará dunha única proba teórica que suporá 
o 100% da cualificación final. 

Se non se puidese acudir ao centro, para realizar, as citadas probas, a 
proba extraordinaria so constará dunha proba teórica que avaliará os 
estándares e competencias clave imprescindibles. Esta suporía o 100% da 
cualificación final, e faríase a través da plataforma Edixgal. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
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3. Metodoloxía e actividades de recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación  

Actividades  

1. Videoconferencias: Plataforma a determinar pola Consellería de 
Educación 

2. Recursos e actividades en Edixgal: Planificación, publicación, 
seguimento, consulta de dúbidas, corrección e retroalimentación das, 
tarefas, etiquetas, ficheiros, cuestionarios e mensaxería 

3. Correo electrónico: Envío, recepción, consulta de dúbidas, corrección 
e retroalimentación de tarefas e ficheiros 

4. Recuperacións: asígnanse actividades específicas de repaso e 
recuperación para o alumnado que non acadase avaliación positiva, a 
través de Edixgal e correo electrónico. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado participa na explicación e realización de actividades de 
xeito oral e dixital co apoio de dispositivos electrónicos,  durante as 
sesións de videoconferencias. 

O alumnado consulta os foros coas rutinas de traballo semanal, os 
materiais e as tarefas propostas, prantexa as dúbidas, sube as tarefas que 
son corrixidas e retroalimentadas empregando Edixgal. Tamén se atenden 
consultas por correo electrónico. 

Nos casos excepcionais, do alumnado sen conectividade, o material 
se lle fará chegar en formato papel coas pertinentes medidas sanitarias 
establecidas. Posteriormente, recollerase todo a material para a súa 
corrección e cualificación, empregando as medidas sanitarias establecidas 
no momento. 

Materiais e recursos 

Os materias e recursos dixitais empregados son os seguintes: 
1- Plataforma a determinar pola Consellería de Educación : 

videoconferencias 
2- Edixgal: para a publicación dos materiais de elaboración propia: 

 Apuntamentos 

 Ficheiros 

 Etiquetas 

 Tarefas 

 Cuestionarios 
3- Correo electrónico: Para o envío dos materiais de elaboración 

propia: 

 Apuntamentos 

 Ficheiros 

 Etiquetas 

 Tarefas 

 Cuestionarios  
Nos casos excepcionais, do alumnado sen conectividade, o material 

e recursos, se lle fará chegar en formato papel (apuntamentos, ficheiros, 
actividades, tarefas e cuestionarios) coas pertinentes medidas sanitarias 
establecidas. Posteriormente, recollerase todos os materiais para a súa 
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corrección e cualificación, empregando as medidas sanitarias establecidas 
no momento. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 

 Informaremos ás familias e ao alumnado, da publicación 
na páxina web do IES Monte Carrasco, vía mensaxería 
Abalar e Edixgal respectivamente. 

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/
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EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

Obxectivos adaptados ao contexto 

Como referencia para os alumnos e para as decisións do profesor necesarias para dar 
por superada a materia, establécense os seguintes criterios mínimos a alcanzar polos 
alumnos para cada curso da ESO. Estes criterios mínimos representan, a súa vez os 
obxectivos mínimos relacionados directamente cos estándares de aprendizaxe e as 
competencias básicas, que deberán acadar os alumnos, aínda que, para os alumnos con 
necesidades educativas específicas de apoio educativo deberán ser considerados e 
aplicados individualmente (ver epígrafe: medidas de atención á diversidade). 

Os obxectivos adaptados o contexto que os alumnos deberán acadar para superar 
positivamente os estándares de aprendizaxe e as competencias clave, na materia de 
Educación Física: 
1. Coñecer e practicar exercicios para realizar o quecemento xeral e específico. 
2. Elaborar quecementos xerais. 
3. Valorar os efectos beneficiosos do quecemento. 
4. Identificar os hábitos hixiénicos e saudables relacionados coa actividade física. 
5. Atender á súa hixiene persoal logo da clase práctica. 
6. Valorar positiva determinados hábitos como usar a indumentaria axeitada, a hixiene 

persoal... 
7. Realizar actividades que lle permitan desenvolver as capacidades físicas relacionadas 

coa saúde. 
8. Desenvolver actitudes de autoesixencia e superación. 
9. Recoñecer a franxa da frecuencia cardíaca beneficiosa para a saúde durante a práctica 

de actividades físicas. 
10. Coñecer os aspectos técnicos e tácticos dos deportes seleccionados. 
11. Aplicar correctamente a técnica ás situacións de xogo dos deportes traballados. 
12. Coñecer, aceptar e respectar as normas básicas de comportamento e seguridade nas 

sesións de Educación Física e na práctica de actividades físicas e deportivas. 
13. Amosar unha actitude cooperativa dentro dunha labor de equipo. 
14. Manter unha actitude de respecto cara os compañeiros, rivais, árbitros, ... 
15. Manter unha actitude deportiva por riba da busca de resultados. 
16. Aceptar as accións propias e as dos compañeiros na práctica deportiva. 
17. Aplicar correctamente a táctica individual para resolver problemas de decisión xurdidos 

durante a práctica deportiva. 
18. Aceptar as diferenzas de habilidade con respecto  aos seus compañeiros. 
19. Manter unha actitude de respecto e de non discriminación cara aos seus compañeiros. 
20. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 
21. Coñecer formas de expresión e comunicación a través do corpo e do baile. 
22. Deseñar, ensaiar e realizar en grupo unha secuencia harmónica de movementos 

corporais a partir dun ritmo. 
23. Amosar respecto polos demais e superar o medo ao ridículo e inhibicións. 
24. Coñecer e utilizar técnicas desenvolvidas no medio natural. 
25. Amosar sensibilidade na conservación do medio natural. 
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Secuenciación e Temporalización 
Nas seguintes táboas amosamos os contidos a traballar durante o presente curso, estruturados, secuenciados e temporalizados, o 

que engadimos algunha información adicional. 
SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Avaliación
s 

CONTIDOS Referencia Temporalización Probas 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA Libro texto Meses Nº sesións 
Avaliaci

ón 

1ª, 2ª e 
3ª 

B1.1. Fases de activación e recuperación na práctica da actividade física de carácter xeral e específica, en función da actividade que se realice realizar Sen libro 

09-06 60 X 

B1.2. Selección e execución de xogos e exercicios apropiados para cada fase da sesión Sen libro 

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

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

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

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

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

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

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

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

1ª 

BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS Sen libro 

11-12 8 X B.2.1. Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas de expresión corporal, combinando espazo, tempo e intensidade. Sen libro 

B.2.2. Creatividade e improvisación nas actividades artístico-expresivas de xeito individual. Sen libro 

B.2.3.  Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular Sen libro    

1ª, 2ª e 
3ª 

BLOQUE 3. ACTIVIDAD FÍSICA E SAÚDE Sen libro 

09-06 60 X 

B3.1. 
Condición física. Capacidades físicas e coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, e a súa vinculación cos sistemas do 
organismo 

Sen libro 

B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación Sen libro 

B3.10. Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade de vida Sen libro 

B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física e a práctica deportiva Sen libro 

B3.4. Control da intensidade do esforzo a través da frecuencia cardíaca Sen libro 

B3.7. Métodos básicos de adestramento para a mellora das capacidades físicas básicas relacionadas coa saúde Sen libro 

B3.5. Procedementos para a avaliación dos factores da condición física relacionados coa saúde Sen libro 

B3.8. Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a mellora desta, tendo en conta as súas características individuais Sen libro 

B3.6. A actividade física e o seu efecto sobre a saúde. Criterios de selección de actividades para a realización dun plan de mellora da saúde Sen libro 

B3.9. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas Sen libro 

1ª, 2ª e 
3ª 

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Sen libro 

12-06 40 X 

B.4.1. Execución e avaliación de habilidades motrices vinculadas ás accións deportivas, respectando os regulamentos específicos. Sen libro 

B.4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. Sen libro 

B.4.3. Adquisición de técnicas de progresión e orientación no medio natural, a súa aplicación en diferentes contornos. Sen libro 

B.4.4. 
Execución de habilidades motrices técnico-tácticas facilitadas vinculadas aos deportes colectivos en distintas situacións, respectando os regulamentos 

específicos. 
Sen libro 

B.4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos Sen libro 
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Nas seguintes táboas amosamos as Unidades Didácticas temporalizadas por avaliacións,  
onde agrupamos os contidos a traballar. 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS PARA 2º ESO 

TRIMESTRE Nº TÍTULO DA UNIDADE DIDÁCTICA SESIÓNS 

PRIMEIRO 

1 Presentación 1/2 

2 Manexo da contorna virtual Edixgal 1/2 

3 O quecemento II 4/8 

4 Capacidades físicas relacionadas coa saúde II 4/8 

5 Ritmo e linguaxe corporal 4/8 

6 Xogos tradicionais de Galicia 2 

SEGUNDO 

7 Hixiene postural 1 

8 As habilidades ximnásticas 6 

9 Habilidades motrices II 3 

10 O sendeirismo 6 

11 Prevención e tratamento de lesións deportivas 3 

TERCEIRO 

12 Iniciación á respiración 2 

13 Iniciación ó bádminton 8 

14 Aspectos comúns ós deportes colectivos II 3 

15 Iniciación ó balonmán 8 

16 Xogos e deportes alternativos II 4 

 

Relacións contidos-criterios-competencias-estándares 

Nas seguintes táboas facemos para cada curso, unha relación entre contidos-
criterios-competencias-estándares-temas transversais , e as porcentaxes de grao mínimo 
de consecución de cada estándar, o seu peso na cualificación da materia e os 
instrumentos de cualificación a empregar 
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3. Relacións contidos-criterios-competencias-estándares 

1ª 
avaliación 

Identif. 
contido

s 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Compet
. clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 

consecuci
ón 

Peso 
na 

cualifi
cación 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

UD Pr. prácticas 
Pr. 

escr. 
Tr. 

indiv 
Tr. 

grupo 
Observ. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1. 
Transversal 

 

B1.2. B1.1. EFB1.1.3. CSC 
Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das 
propias dificultades, baixo a dirección do/da docente. 

100% 25% 100%         X         X   

B1.3. 

B1.2. 

EFB1.2.1. CSC Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a. 40% 25%         100%           X X 

B1.4. EFB1.2.2. CSC 
Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas 
establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

10%           100%           X X 

B1.5. EFB1.2.3. CSC Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 40%           100%           X X 

B1.8. 
B1.3. EFB1.3.3. CSC 

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. 

10%           100%           X X 
B1.9. 

B1.12. B1.4. EFB1.4.3. CSIEE 
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. 

10%           100%           X X 

B3.4. 

B3.1. 

EFB3.1.4. CMCCT 
Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de 
mellora dos principais factores da condición física. 

40% 40% 80% 20%       X             

B3.6. EFB3.1.6. 
CMCCT/

CSC 
Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, 
adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

10% 100% 80% 20%       X         X X 

B3.9. B3.2. EFB3.2.3. 
CAA/CS

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

10% 100%         100% X         X X 

2.Manexo da 
contorna 

virtual 
Edixgal 

B1.13. 

B1.5. 

EFB1.5.1. CD/CCL 
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. 

40% 20%   20% 80%     X   X X       

B1.14. EFB1.5.2. 
CAA/CC

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

40%     20% 80%       X X X       

3. 
Quecemento 

II 
 

B1.1. 

B1.1. 

EFB1.1.1. 
CSC/CM

CCT 
Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 40% 5%         100% X X           

B1.2. EFB1.1.2. 
CSC/CA

A 
Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en conta os contidos 
que se vaian realizar. 

100% 25% 80%       20% X X   X       

4. 
Capacidades 

Físicas 
relacionadas 
coa saúde II 

 

B3.1. 
B3.1. 

EFB3.1.1. CMCCT 
Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

10% 60% 40% 40%     20% X             

B3.2. EFB3.1.2. CMCCT Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación co seu impacto na súa saúde. 40% 20%   ####       X             

B3.10. B3.2. EFB3.2.4. CAA 
Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición 
física saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

40% 20% 20% 80%       X         X   

B3.3. 

B3.1. 

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

40% 20% 80% 20%                 X X 

B3.4. EFB3.1.4. CMCCT 
Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de 
mellora dos principais factores da condición física. 

40% 40% 80% 20%       X             

B3.7. B3.2. EFB3.2.1 CAA 
Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 
utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

40% 40% 80% 20%                 X X 

B3.5. B3.1. EFB3.1.5. CMCCT Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores da condición física. 40% 50% 80% 20%                 X   

B3.8. B3.2. EFB3.2.2. CAA 
Alcanza niveis de condición física saudables acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e 
ás súas posibilidades. 

40% 50% 80% 20%       X         X   

5. Ritmo e 
linguaxe 
corporal 

B4.3 B4.1. 

EFB2.1.1. CCEC Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade. 80% 30% 80%   20%       X       X X 

EFB2.1.2 CCEC 
Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado de 
baixa dificultade. 

80% 10%     100%       X       X   

EFB2.1.3. CCEC 
Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas sinxelas, adaptando a súa execución á dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras. 

40% 30%   80% 20%     X X           

EFB2.1.4 CCEC Realiza improvisacións de xeito individual como medio de comunicación espontánea. 80% 30% 80%       20% X         X X 
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2ª 
avaliación 

Identif. 
contido

s 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Compet
. clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínim

o 
conse
cució

n 

Peso na 
cualificación 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

UD 
Pr. 

prácticas 
Pr. 

escr. 
Tr. 

indiv 
Tr. 

grupo 
Observ. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 
Transversal 

B1.1. 

B1.1. 

EFB1.1.1. 
CSC/CM

CCT 
Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 40% 5%         100% X X           

B1.2. 

EFB1.1.2. 
CSC/CA

A 
Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en conta os contidos 
que se vaian realizar. 

100% 25% 80% 20%       X X   X       

EFB1.1.3. CSC 
Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das 
propias dificultades, baixo a dirección do/da docente. 

100% 25% 100%         X         X   

B1.3. 

B1.2. 

EFB1.2.1. CSC Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a. 40% 25%         100%           X X 

B1.4. EFB1.2.2. CSC 
Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas 
establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

10%           100%           X X 

B1.5. EFB1.2.3. CSC Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 40%           100%           X X 

B1.8. 
B1.3. EFB1.3.3. CSC 

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. 

10%           100%           X X 
B1.9. 

B1.12. B1.4. EFB1.4.3. CSIEE 
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. 

10%           100%           X X 

2.Manexo 
da contorna 
virtual 
Edixgal 

B1.13. 

B1.5. 

EFB1.5.1. CD/CCL 
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. 

40% 20%   20% 80%     X   X X       

B1.14. EFB1.5.2. 
CAA/CC

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

40%     20% 80%       X X X       

7 Hixiene 
postural. 8 

As 
habilidades 
ximnásticas 

II. 9. 
Habilidades 
Motrices II 

B4.1. B4.1. 

EFB4.1.1. 
CAA/CS

IEE 
Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas adaptadas, respectando as 
regras e normas establecidas. 

80% 30% 80%   20%       X       X X 

EFB4.1.2. 
CAA/CS

IEE 
Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico formulado. 80% 10%     100%       X       X   

EFB4.1.3. 
CAA/CS

IEE 
Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados. 40% 30%   80% 20%     X X           

EFB4.1.4. 
CAA/CS

IEE 
Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, 
amosando actitudes de esforzo e superación. 

80% 30% 80%       20% X         X X 

                    

10 O 
Sendeirismo 

B4.3. B.4.1. EFB4.1.5. 
CAA/CS

IEE 
Explica e pon en práctica técnicas de progresión nos contornos non estables e técnicas básicas de 
orientación, regulando o esforzo en función das súas posibilidades. 

80% 30% 80%   20%       X       X X 

11. 
Prevención e 
tratamento 
de Lesión 

deportivas.  

B1.10. 

B1.4. 

EFB1.4.1. 
CSIEE/

CSC 
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. 

40% 20% 80% 20%       X         X   

B1.11. EFB1.4.2. CSIEE 
Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección do 
contorno. 

100% 80% 80%   20%     X X       X   
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3ª 
avaliación 

Identif. 
contido

s 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estánda

r 

Compet. 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 

consecuci
ón 

Peso na 
cualificación 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

Tema Pr. práct 
Pr. 

escr. 
Tr. 

indiv 
Tr. 

grupo 
Observ. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 
Transversal 

B1.2. B1.1. 

EFB1.1.
2. 

CSC/CAA 
Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en conta os 
contidos que se vaian realizar. 

100% 25% 80% 20%       X X   X       

EFB1.1.
3. 

CSC 
Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das 
propias dificultades, baixo a dirección do/da docente. 

100% 25% 100%         X         X   

B1.3. 

B1.2. 

EFB1.2.
1. 

CSC Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a. 40% 25%         100%           X X 

B1.4. 
EFB1.2.

2. 
CSC 

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

10%           100%           X X 

B1.5. 
EFB1.2.

3. 
CSC 

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

40%           100%           X X 

B1.8. 
B1.3. 

EFB1.3.
3. 

CSC 
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. 

10% 
          100%           X X 

B1.9.                           

B1.12. B1.4. 
EFB1.4.

3. 
CSIEE 

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. 

10%           100%           X X 

B3.9. B3.2. 
EFB3.2.

3. 
CAA/CSIE

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

10% 100%         100% X         X X 

2.Manexo da 
contorna 
virtual 
Edixgal 

B1.13. B1.5. 
EFB1.5.

1. 
CD/CCL 

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. 

40% 20%   20% 80%     X   X X       

B1.14.  
EFB1.5.

2. 
CAA/CCL 

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

40%     20% 80%       X X X       

12. Iniciación 
a 
Respiración 

B1.1. B1.1. 
EFB1.1.

1. 
CSC/CMC

CT 
Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos 
realizados. 

40% 5%         100% X X           

B3.4. 

B3.1. 

EFB3.1.
4. 

CMCCT 
Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes 
de mellora dos principais factores da condición física. 

40% 40% 80% 20%       X             

B3.6. 
EFB3.1.

6. 
CMCCT/C

SC 

Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas 
saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos 
para a saúde. 

10% 100% 80% 20%       X         X X 

13 Iniciación 
ao 
Bádminton/1
6 Xogos e 
Deportes 
alternativos/ 

B4.2. B4.1. 

EFB4.1.
1. 

CAA/CSIE
E 

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

80% 30% 80%   20%       X       X X 

EFB4.1.
2. 

CAA/CSIE
E 

Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico formulado. 80% 10%     100%       X       X   

EFB4.1.
3. 

CAA/CSIE
E 

Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados. 40% 30%   80% 20%     X X           

EFB4.1.
4. 

CAA/CSIE
E 

Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de 
partida, amosando actitudes de esforzo e superación. 

80% 30% 80%       20% X         X X 

8 Aspectos 
comúns ós 
deportes 
colectivos II. 
9 Iniciación 
ao Balonmán 

EFB4.1.
1. 

CAA/CSIE
E 

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

80% 30% 80%   20%       X       X X 

EFB4.1.
2. 

CAA/CSIE
E 

Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico formulado. 80% 10%     100%       X       X   

EFB4.1.
3. 

CAA/CSIE
E 

Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados. 40% 30%   80% 20%     X X           

EFB4.1.
4. 

CAA/CSIE
E 

Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de 
partida, amosando actitudes de esforzo e superación. 

80% 30% 80%       20% X         X X 
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Plan de Continxencia fronte a Covid-19: Transición a un ensino non presencial: 

1. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 
B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias de 
cada fase da sesión de actividade física, en relación 
coas súas características. 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en 
conta os contidos que se vaian realizar.  

CSC 
CAA 

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 contorno para a realización de actividades 
físico-deportivas axeitadas a súa idade. 

CSC 

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

CSC 

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

CSC 

CCEC 

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. 

CSC 
CSIEE 

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. 

EFB1.5.1. 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 
CCL 

B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen 
na acción motora e os mecanismos de control da 
intensidade da actividade física, e aplicalos á propia 
práctica, en relación coa saúde e a alimentación. 

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación co seu impacto na 
súa saúde. 

CMCCT 

 

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

CMCCT 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 
correspondente ás marxes de mellora dos principais factores da condición física. 

CMCCT 

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

 CSC 

  

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

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

 CAA 

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

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da 
propia condición física saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da 
calidade de vida. 

 CAA 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Control do traballo desenvolvido mediante a revisión periódica dos seguintes 
ítem: 

6. Conectividade: Consulta periódica en Edixgal,  da materia EDUCACIÓN 
FÍSICA 2º ESO. 

7. Asistencia ás videoconferencias: participación e atención prestada. 
8. Tarefas propostas: Entrega en prazo das tarefas propostas, corrección e 

retroalimentación das mesmas. 
9. Comunicación: mensaxería a través de Edixgal, videoconferencias,  e 

correo electrónico. 
10. Observación en directo: atención durante as videoconferencias, 

participación na explicación das tarefas propostas. 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación que utilizaremos serán  todos dixitais, 

nesta fase non presencial, agás casos excepcionais, na que o material se lle 
faga chegar ao alumnado en formato papel coas pertinentes medidas sanitarias 
establecidas. 

4. Videoconferencias: Plataforma a determinar pola Consellería de 
Educación 

5. Recursos e actividades en Edixgal 

 Tarefas 

 Etiquetas  

 Ficheiros 

 Cuestionarios 

 Mensaxería 
6. Correo electrónico 

 Tarefas 

 Ficheiros 

 Cuestionarios 

Cualificación 
final 

A cualificación, realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante 
o curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación 
de aprendizaxes realizadas. Para a concreción da cualificación teranse en 
conta os criterios de avaliación, estándares de aprendizaxes e competencias 
clave imprescindibles anteriormente  expostos. 

A cualificación final da avaliación ordinaria de xuño será a media 
aritmética, entre os resultados das tres avaliacións, do presente curso tendo en 
conta os decimais redondeando a partires de 0,6 puntos. Sempre e cando o 
alumno teña superado positivamente cada avaliación, ao menos, cunha 
cualificación de 5 puntos. 

Naqueles casos nos que isto non suceda, adoptaranse as medidas 
correspondentes e realizaranse as tarefas e actividades de recuperación 
oportunas, que lles faciliten a recuperación da materia. 
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Proba 
extraordinaria de 

xuño 

Os alumnos avaliados negativamente ó finalizar o proceso de avaliación 
ordinario, gozarán da convocatoria que lles ofrece a lexislación vixente, por 
medio da cal poderán superar a materia na proba extraordinaria que se 
realizará por primeira vez en xuño, segundo a ORDE do 19 de maio de 2021 pola 
que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A proba extraordinaria, constará dunha parte teórico-práctica  e unha 
parte práctica.   

A parte teórico-práctica  suporá o 40% da cualificación final, consistirá 
nunha proba escrita de preguntas curtas sobre os estándares e  descricións de 
elementos técnicos e progresións de habilidades técnicas, tácticas, etc. vistas 
durante curso. 

A parte práctica suporá o 60% da nota final, consistirá na realización 
práctica dun conxunto de probas para a avaliación dos estándares traballados 
durante o curso.  O alumno acudirá á proba con roupa e calzado deportivo 
aseitado, material deportivo solicitado, utensilios de aseo e camiseta limpa para 
cambiarse e asearse despois da proba práctica. O non cumprimento destes 
requisitos,  suporá non poder realizar dita proba e por conseguinte non poder 
superar a materia pendente.  

A cualificación final da proba extraordinaria de xuño, resultara da suma 
das cualificacións ponderadas, obtidas na parte teórico-práctica e práctica sen 
ter en conta os decimais. 

Para superar positivamente a proba extraordinaria de xuño, o alumno 
deberá acadar una puntuación igual ou superior a cinco puntos, resultado da 
suma das puntuacións obtidas na parte teórico-práctica e práctica sen ter en 
conta os decimais. 

Se o alumno que non puidese realizar a parte práctica da proba, deberá 
presentar un certificado médico oficial que o acredite, no que se especifique as 
actividades físicas que non pode desenvolver. Neste caso a proba 
extraordinaria de xuño constará dunha única proba teórica que suporá o 100% 
da cualificación final. 

Se non se puidese acudir ao centro, para realizar, as citadas probas, a 
proba extraordinaria so constará dunha proba teórica que avaliará os 
estándares e competencias clave imprescindibles. Esta suporía o 100% da 
cualificación final, e faríase a través da plataforma Edixgal. 

Alumnado de 
materia pendente 

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

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
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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 
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 autoesixencia no seu esforzo. 

Criterios de cualificación: 

Aqueles alumnos que promocionaron de curso sen alcanzar os obxectivos nin 
superar os contidos de primeiro curso de E.S.O. na materia de Educación 
Física, se lles fará un seguimento por parte deste departamento, sendo o 
encargado directo deste seguimento o profesor que lle imparta clase no 
presente curso. 

Dado o carácter continuo que ten a materia, para recuperala terá gran valor o 
nivel e desenvolvemento que o alumno mostre no curso presente.  

Para a concreción da cualificación final teranse en conta os criterios de 
avaliación, os estándares de aprendizaxe e as competencias clave 
imprescindibles de 1º ESO. 
A cualificación final da avaliación ordinaria de xuño será a media 
aritmética das notas acadadas nos tres trimestres do curso tendo en conta 
os decimais e redondeando a partir da sexta décima, sempre que a nota 
mínima en cada un dos trimestres fora de cinco puntos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Procedementos: 

Control do traballo desenvolvido mediante a revisión periódica dos seguintes 
ítem: 

1. Conectividade. Consulta periódica da plataforma Edixgal na materia 
EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO e dos materiais  incluídos nas Etiquetas. 

Asistencia ás videoconferencias, participación e atención prestada. 

2. Tarefas propostas: entrega en prazo das tarefas propostas, corrección e 
retroalimentación das mesmas. 

3. Comunicación: resposta á mensaxería a través da plataforma Edixgal, 
videoconferencias e correo electrónico.  

4. Observación en directo: atención durante as videoconferencias e 
participación nas explicacións das tarefas propostas. 

Instrumentos: 

Os instrumentos de avaliación que utilizaremos serán todos dixitais nesta 
fase non presencial. 

1. Videoconferencias 

2. Recursos e actividades a través da plataforma Edixgal: 

 Tarefas 

 Etiquetas 

 Ficheiros 

 Cuestionarios 

 Mensaxería 

3. Correo electrónico: 
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 Tarefas 

 Ficheiros 

 Cuestionarios 
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3.  Metodoloxía e actividades de recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación 

Actividades  

1. Videoconferencias: Plataforma a determinar pola Consellería de 
Educación 

2. Recursos e actividades en Edixgal: Planificación, publicación, 
seguimento, consulta de dúbidas, corrección e retroalimentación das, 
tarefas, etiquetas, ficheiros, cuestionarios e mensaxería 

3. Correo electrónico: Envío, recepción, consulta de dúbidas, corrección 
e retroalimentación de tarefas e ficheiros 

4. Recuperacións: asígnanse actividades específicas de repaso para o 
alumnado que non acadase avaliación positiva, a través de Edixgal e 
correo electrónico. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

O alumnado participa na explicación e realización de actividades de 
xeito oral e dixital co apoio de dispositivos electrónicos,  durante as sesións 
de videoconferencias. 

O alumnado consulta os foros coas rutinas de traballo semanal, os 
materiais e as tarefas propostas, prantexa as dúbidas, sube as tarefas que 
son corrixidas e retroalimentadas empregando Edixgal. Tamén se atenden 
consultas por correo electrónico. 

Nos casos excepcionais, do alumnado sen conectividade, o material 
se lle fará chegar en formato papel coas pertinentes medidas sanitarias 
establecidas. Posteriormente, recollerase todo a material para a súa 
corrección e cualificación, empregando as medidas sanitarias establecidas 
no momento. 

Materiais e recursos 

Os materias e recursos dixitais empregados son os seguintes: 
1- Plataforma a determinar pola Consellería de Educación: 

videoconferencias 
2- Edixgal: para a publicación dos materiais de elaboración propia: 

 Apuntamentos 

 Ficheiros 

 Etiquetas 

 Tarefas 

 Cuestionarios 
3- Correo electrónico: Para o envío dos materiais de elaboración 

propia: 

 Apuntamentos 

 Ficheiros 

 Etiquetas 

 Tarefas 

 Cuestionarios  
Nos casos excepcionais, do alumnado sen conectividade, o material 

e recursos, se lle fará chegar en formato papel (apuntamentos, ficheiros, 
actividades, tarefas e cuestionarios) coas pertinentes medidas sanitarias 
establecidas. Posteriormente, recollerase todos os materiais para a súa 
corrección e cualificación, empregando as medidas sanitarias establecidas 
no momento. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
 

Procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 

 Informaremos ás familias e ao alumnado, da publicación 
na páxina web do IES Monte Carrasco, vía mensaxería 
Abalar e Edixgal respectivamente. 

Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/
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EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

Obxectivos adaptados ao contexto 

Como referencia para os alumnos e para as decisións do profesor necesarias para dar por 
superada a materia, establécense os seguintes criterios mínimos a alcanzar polos alumnos 
para cada curso da ESO. Estes criterios mínimos representan, a súa vez os obxectivos 
mínimos relacionados directamente cos estándares de aprendizaxe e as competencias 
básicas, que deberán acadar os alumnos, aínda que, para os alumnos con necesidades 
educativas específicas de apoio educativo deberán ser considerados e aplicados 
individualmente (ver epígrafe: medidas de atención á diversidade). 

Os obxectivos adaptados o contexto que os alumnos deberán acadar para superar 
positivamente os estándares de aprendizaxe e as competencias clave, na materia de 
Educación Física: 
1. Coñecer os efectos do quecemento e as pautas para a súa elaboración 
2. Elaborar e practicar autonomamente quecementos. 
3. Valorar os efectos beneficiosos do quecemento. 
4. Identificar os hábitos hixiénicos e saudables relacionados coa actividade física. 
5. Atender á súa hixiene persoal logo da clase práctica. 
6. Valorar positivamente determinados hábitos como usar a indumentaria axeitada, a hixiene 
persoal... 
7. Realizar actividades que lle permitan desenvolver as capacidades físicas relacionadas coa 
saúde. 
8. Coñecer os métodos de adestramento propios de cada capacidade física. 
9. Desenvolver actitudes de autoesixencia e superación. 
10. Utilizar a frecuencia cardíaca como medio para controlar e regular a intensidade do esforzo. 
11.  Coñecer, aceptar e respectar as normas básicas de comportamento e seguridade nas 
sesións de Educación Física e na práctica de actividades físicas e deportivas. 
12. Coñecer e practicar o protocolo básico da reanimación cardiopulmonar. 
13. Coñecer os aspectos técnicos e tácticos dos deportes seleccionados. 
14. Aplicar correctamente a técnica ás situacións de xogo dos deportes traballados. 
15. Amosar unha actitude cooperativa dentro dunha labor de equipo. 
16. Manter unha actitude de respecto cara os compañeiros, rivais, árbitros, profesorado ... 
17. Manter unha actitude deportiva por riba da busca de resultados. 
18. Aceptar as accións propias e as dos compañeiros na práctica deportiva. 
19. Aplicar correctamente a táctica individual para resolver problemas de decisión xurdidos 
durante a práctica deportiva. 
20. Aceptar as diferenzas de habilidade con respecto  aos seus compañeiros. 
21. Manter unha actitude de respecto e de non discriminación cara  aos seus compañeiros. 
22. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 
23. Coñecer formas de expresión e comunicación a través do corpo e do baile. 
24. Deseñar, ensaiar e realizar unha coreografía en grupo con soporte musical. 
25. Amosar respecto polos demais e superar o medo ao ridículo e inhibicións. 
26. Coñecer e utilizar técnicas desenvolvidas no medio natural. 
27. Amosar sensibilidade na conservación do medio natural. 
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Secuenciación e Temporalización 
Nas seguintes táboas amosamos os contidos a traballar durante o presente curso, estruturados, secuenciados e temporalizados, o 

que engadimos algunha información adicional. 
SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Avaliacións 
CONTIDOS Referencia Temporalización Probas 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA Libro texto Meses Nº sesións Avaliación 

1ª, 2ª e 3ª 

B.1.1 Control da intensidade do esforzo adaptado a cada fase da sesión de actividade física. Sen libro 

09-06 60 X 

B.1.2 Deseño e execución de forma autónoma de xogos e exercicios apropiados para cada fase da sesión, tendo en conta o seu nivel de partida. Sen libro 

B.1.3 Respecto e aceptación das regras das actividades, os xogos e os deportes practicados. Sen libro 

B.1.4 Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, como fenómeno social e cultural. Sen libro 

B.1.5 Aceptación do propio nivel de execución e o das demais persoas, e disposición positiva cara á súa mellora. Sen libro 

B.1.6 Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividades físico deportivas e recreativas. Sen libro 

B.1.7 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. Sen libro 

B.1.8 Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable. Sen libro 

B.1.9 Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde. Sen libro 

2ª 
B.1.10 Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, baseada na análise previa das características destas. Sen libro 

03-04 6 X 
B.1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios. Sen libro 

1ª, 2ª e 3ª 

B.1.12. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo. Sen libro 

09-06 60 X B.1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar, analizar e seleccionar información relacionada coa actividade física e a saúde. Sen libro 

B.1.14. Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis axeitado. Sen libro 

1ª 

BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS Sen libro 

11-12 8 X 
B.2.1. Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas de expresión corporal, combinando espazo, tempo e intensidade. Sen libro 

B.2.2. Creatividade e improvisación nas actividades artístico-expresivas de xeito individual e colectivo. Sen libro 

B.2.3. Realización de bailes e danzas de carácter recreativo e popular. Sen libro 

1ª, 2ª e 3ª 

BLOQUE 3. ACTIVIDAD FÍSICA E SAÚDE Sen libro 

09-06 60 X 

B.3.1. 
Condición física. Capacidades físicas e coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, e a súa vinculación cos sistemas do 
organismo. 

Sen libro 

B.3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. Sen libro 

B.3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física e a práctica deportiva. Sen libro 

B.3.4. Adestramento: intensidade, volume e densidade do esforzo, e a súa relación cos sistemas metabólicos de obtención de enerxía. Sen libro 

B.3.5. Control da frecuencia cardíaca cara á mellora dos factores da condición física. Sen libro 

B.3.6. Procedementos para a avaliación dos factores da condición física relacionados coa saúde. Sen libro 

B.3.7. Elaboración e posta en práctica dun programa básico para a mellora da condición física saudable. Sen libro 

B.3.8. Métodos básicos de adestramento para a mellora das capacidades físicas básicas relacionadas coa saúde. Sen libro 

B.3.9. Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a mellora desta, tendo en conta as súas características individuais. Sen libro 

B.3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas. Sen libro 

B.3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación. Sen libro 

B.3.12. Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade de vida. Sen libro 

1ª, 2ª e 3ª 
BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Sen libro 

12-06 40 X 
B.4.1. Execución e avaliación de habilidades motrices de xeito combinado vinculadas ás accións deportivas, respectando os regulamentos específicos. Sen libro 

2ª e 3ª B.4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. Sen libro 03-06 22  

2ª B.4.3. Adquisición de técnicas de progresión e orientación no medio natural, a súa aplicación en diferentes ámbitos. Sen libro 03-04 6 x 

3ª 
B.4.4. 

Execución de habilidades motrices técnico-tácticas vinculadas aos deportes colectivos en distintas situacións, respectando os regulamentos 
específicos. 

Sen libro 
04-05 13  

B.4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos. Sen libro 
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Nas seguintes táboas amosamos as Unidades Didácticas temporalizadas por avaliacións,  
onde agrupamos os contidos a traballar. 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS PARA 3º ESO 

TRIMESTRE Nº TÍTULO DA UNIDADE DIDÁCTICA SESIÓNS 

PRIMEIRO 

1 Presentación 1/2 

2 Introdución e manexo da plataforma Edixgal 1/2 

3 O quecemento III 4/8 

4 Capacidades físicas relacionadas coa saúde III 4/8 

5 Sistemas para o desenvolvemento das capacidades físicas I 4/8 

6 As danzas 4/8 

SEGUNDO 

7 Hixiene postural 1 

8 As habilidades ximnásticas 6 

9 Técnicas e métodos de relaxación e respiración  1/2 

10 A orientación  6 

11 Achegamento aos primeiros auxilios 4 

TERCEIRO 

12 Iniciación á organización ataque-defensa nos deportes de equipo  2 

13 O baloncesto 3 

14 Iniciación ás pas como deporte de raqueta 8 

15 O atletismo 8 

Relacións contidos-criterios-competencias-estándares 

Nas seguintes táboas facemos para cada curso, unha relación entre contidos-criterios-
competencias-estándares-temas transversais , e as porcentaxes de grao mínimo de 
consecución de cada estándar, o seu peso na cualificación da materia e os instrumentos de 
cualificación a empregar. 
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RELACIÓN CONTDOS-CRITERIOS-COMPETENCIAS-ESTÁNDARES 

1ª avaliación 

Identif. 
contidos 

Iden
tif. 

crite
rios 

Identif. 
estándar 

Compe
t. clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
míni
mo 

cons
ecuc
ión 

Pes
o na 
cuali
ficac
ión 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

UD 
Pr. 

práctic
as 

Pr. 
escr. 

Tr. 
indiv 

Tr. 
grupo 

Obser
v. 

CL 
EO
E 

CA 
TI
C 

EMP 
E
C 

PV 

Transversal 
 

B1.1. B1.1. 
EFB1.1.1. 

CSC/C
MCCT 

Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 40% 

20% 

        
 100
% 

X X           

EFB1.1.3. CSC Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das propias dificultades. 40% 100%         X         X   

B1.3. 

B1.2. 

EFB1.2.1. CSC Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a. 40%         100%           X X 

B1.4. EFB1.2.2. CSC 
Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas establecidas, e asumindo as 
súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

40%         

100% 

          X X 

B1.5. EFB1.2.3. CSC Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 40%                   X X 

B1.8. 
B1.3. EFB1.3.3. CSC 

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. 

40%                   X X 
B1.9. 

B1.12. B1.4. EFB1.4.3. CSIEE 
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. 

40%                   X X 

B3.10. 

B3.2. 

EFB3.2.3. 
CAA/C
SIEE 

Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención de lesións. 40% 50%       50% X X           

B3.12. EFB3.2.4. CAA 
Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición física, relacionando o 
efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

40%   20% 80%     X         X   

3. Quecemento 
III 

B1.2. B1.1. EFB1.1.2. CSC 
Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de acordo co contido que se vaia realizar, de forma autónoma e 
habitual. 

40% 20% 80% 20%       X X   X       

2. Introdución e 
Manexo da 

contorna da Aula 
Virtual 

B1.13. 

B1.5. 

EFB1.5.1. 
CD/CC

L 
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. 

40% 

20% 

  

50% 50% 

    X   X X       

B1.14. EFB1.5.2. 
CD/CC

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

40%         X X X       

4 Capacidades 
físicas 

relacionadas coa 
saúde III. 5 

Sistemas para o 
desenvolvement

o das 
capacidades 

físicas III 
 

B3.1. B3.1. EFB3.1.1. 
CMCC

T 
Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 
traballadas no ciclo. 

40% 

20% 

80% 20% 

      X             

B3.2.  EFB3.1.2. 
CMCC

T 
Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a saúde. 40%      X             

B3.3. 

B3.1. 

EFB3.1.3. 
CMCC

T 
Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os riscos e contraindicacións 
da práctica deportiva. 

40%                 X X 
B3.4. 

B3.5. EFB3.1.4. 
CMCC

T 
Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora de diferentes 
factores da condición física. 

40%       X             

B3.8. B3.2. EFB3.2.1 CAA 
Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos 
básicos para o seu desenvolvemento. 

40%                 X X 

B3.6 B3.1. EFB3.1.5. 
CMCC

T 
Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da condición física. 40%                 X   

B3.9 B3.2. EFB3.2.2. CAA Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 40%       X         X   

B3.7 B3.1. EFB3.1.6. 
CMCC
T/CSC 

Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, adoptando unha actitude 
crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

40%       100%   X         X X 

B3.11 B3.2. EFB3.2.4. CAA 
Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición física, relacionando o 
efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

40%         100% X         X X 

6 As danzas 

B2.1. 

B2.1. 

EFB2.1.1. CCEC Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade. 40% 

20% 80% 20% 

        X       X   

B2.2. 

EFB2.1.2. CCEC Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado. 40%      X X       X   

EFB2.1.3. CCEC 
Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

40%      X X       X   

B2.3. EFB2.1.4. CCEC Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea en parellas ou grupos. 40%      X X       X 
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RELACIÓN CONTDOS-CRITERIOS-COMPETENCIAS-ESTÁNDARES 

2ª avaliación 

Identif. 
contidos 

Iden
tif. 

crite
rios 

Identif. 
estándar 

Compe
t. clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
míni
mo 

cons
ecuc
ión 

Pes
o na 
cuali
ficac
ión 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

UD 
Pr. 

práctic
a 

Pr. 
escr. 

Tr. 
indiv 

Tr. 
grupo 

Obser
v. 

CL 
EO
E 

CA 
TI
C 

EMP 
E
C 

PV 

1. Transversal  

B1.1. 

B1.1. 

EFB1.1.1. 
CSC/C
MCCT 

Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 40% 

25% 

          X X           

B1.2. 

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

40% 80% 20%       X X   X       

EFB1.1.3. CSC Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das propias dificultades. 40% 100%         X         X   

B1.3. 

B1.2. 

EFB1.2.1. CSC Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a. 40%         100%           X X 

B1.4. EFB1.2.2. CSC 
Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas establecidas, e asumindo as 
súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

40%         100%           X X 

B1.5. EFB1.2.3. CSC Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 40%         100%           X X 

B1.8. 
B1.3. EFB1.3.3. CSC 

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. 

40%         100%           X X 
B1.9. 

B1.12. B1.4. EFB1.4.3. CSIEE 
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. 

40%         100%           X X 

2. Introdución e 
Manexo da 

contorna da Aula 
Virtual 

B1.13. 

B1.5. 

EFB1.5.1. 
CD/CC

L 
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. 

40%   20% 80%     X   X X       

B1.14. EFB1.5.2. 
CD/CC

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

40%   20% 80%       X X X       

7. Hixiene 
Postural 

B3.10. B3.2. EFB3.2.3. 
CAA/C
SIEE 

Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención de lesións. 40% 

25% 

50%       50% X X           

8. As habilidades 
Ximnásticas 

B4.1. 

B4.1. 

EFB4.1.1. 
CAA/C
SIEE 

Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, respectando as regras e 
normas establecidas. 

40% 80% 20%         X       X X 

EFB4.1.2. 
CAA/C
SIEE 

Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 40%     
100
% 

      X       X   

B4.2. 

EFB4.1.3. 
CAA/C
SIEE 

Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos. 40% 80% 20%       X X           

EFB4.1.4. 
CAA/C
SIEE 

Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de 
esforzo, autoesixencia e superación. 

40% 80%       20% X         X X 

9 Técnicas e 
Métodos de 

Relaxación e 
Respiración 

B3.11 B3.3 EFB3.2.4. CAA 
Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición física, relacionando o 
efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

40%     100%        

10 A Orientación 
 

B4.3. B4.1. 

EFB4.1.1. 
CAA/C
SIEE 

Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, respectando as regras e 
normas establecidas. 

40% 

25% 
 

80% 20%         X       X X 

EFB4.1.4. 
CAA/C
SIEE 

Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de 
esforzo, autoesixencia e superación. 

40% 80%       20% X         X X 

EFB4.1.5. 
CAA/C
SIEE 

Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos non estables e técnicas básicas de orientación, adaptándose 
ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das súas posibilidades. 

40% 80% 20%       X X       X   

11. 
Achegamento 
aos primeiros 

auxilios 

B1.10. 
B1.11. 

B1.4. 

EFB1.4.1. 
CSIEE/

CSC 
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. 

40% 

25% 

80% 20%       X         X   

EFB1.4.2. CSIEE Describe os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección do contorno. 40% 80% 20%       X X       X   
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RELACIÓN CONTDOS-CRITERIOS-COMPETENCIAS-ESTÁNDARES 

3ª avaliación 

Identif. 
contidos 

Iden
tif. 

crite
rios 

Identif. 
estándar 

Compe
t. clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
míni
mo 

cons
ecuc
ión 

Pes
o na 
cuali
ficac
ión 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

UD 
Pr. 

práctic
as 

Pr. 
escr. 

Tr. 
indivi
dual 

Tr. 
grupo 

Obser
v. 

CL 
EO
E 

CA 
TI
C 

EMP 
E
C 

PV 

Transversal 
 

B1.1. 

B1.1. 

EFB1.1.1. 
CSC/C
MCCT 

Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 40% 

25% 

          X X           

B1.2. 
EFB1.1.2. CSC 

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

40% 80% 20%       X X   X       

EFB1.1.3. CSC Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das propias dificultades. 40% 100%         X         X   

B1.3. 

B1.2. 

EFB1.2.1. CSC Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a. 40%         

100% 

          X X 

B1.4. EFB1.2.2. CSC 
Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas establecidas, e asumindo as 
súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

40%                   X X 

B1.5. EFB1.2.3. CSC Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 40%                   X X 

B1.8. 
B1.3. EFB1.3.3. CSC 

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. 

40%                   X X 
B1.9. 

B1.12. B1.4. EFB1.4.3. CSIEE 
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. 

40%                   X X 

B1.6. 

B1.3. 

EFB1.3.1. CSC Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización de actividades físico-deportivas. 40% 80% 20%       X         X   

B1.7. EFB1.3.2. CSC Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización de actividades físico-deportivas. 40% 80%       20%           X X 

2. Introdución e 
Manexo da 

contorna da Aula 
Virtual 

B1.13. B1.5. EFB1.5.1. 
CD/CC

L 
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. 

40%   

20% 80% 

    X   X X       

B1.14.  EFB1.5.2. 
CD/CC

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

40%         X X X       

12 Iniciación á 
organización 

ataque-defensa 
nos deportes de 

equipo. 13 O 
baloncesto 

B4.4. 
B4.5. 

B4.2. 

EFB4.2.1. 
CAA/C
SIEE 

Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou 
de colaboración-oposición propostas. 

40% 

25% 

80% 20%         X       X X 

EFB4.2.2. 
CAA/C
SIEE 

Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición seleccionadas. 

40%     
100
% 

      X       X   

EFB4.2.3. 
CAA/C
SIEE 

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

40% 80% 20%       X X           

EFB4.2.4. 
CAA/C
SIEE 

Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a 
situacións similares. 

40% 80%       20% X         X X 

14 As pas coma 
deporte de 
Raqueta 

B4.4. 

B4.2. 

EFB4.2.1. 
CAA/C
SIEE 

Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou 
de colaboración-oposición propostas. 

40% 

25% 

80% 20% 

      X         X   

EFB4.2.2. 
CAA/C
SIEE 

Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición seleccionadas. 

40%         X       X   

B4.5. 

EFB4.2.3. 
CAA/C
SIEE 

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

40%       X X           

EFB4.2.4. 
CAA/C
SIEE 

Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a 
situacións similares. 

40%         100%   X       X X 

15 O Atletismo B4.3. B4.1. 

EFB4.1.1. 
CAA/C
SIEE 

Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, respectando as regras e 
normas establecidas. 

40% 

25% 80% 

20%         X       X X 

EFB4.1.4. 
CAA/C
SIEE 

Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de 
esforzo, autoesixencia e superación. 

80%       20% X         X X 
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Plan de continxencia fronte a Covid-19: Transición ao ensino non presencial: 

1. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

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

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 

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

CSC 

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 

CCEC 

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

CSC 

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

CSC 

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. 

EFB1.5.1. 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 

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e 
os mecanismos de control da intensidade da actividade física, 
aplicándoos á propia práctica, en relación coa saúde e a 
alimentación. 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 
correspondente ás marxes de mellora de diferentes factores da condición física. 

CMCCT 

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

CMCCT 

CSC 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas 
posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando 
unha actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

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

CAA 

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

CAA 

CSIEE 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a 
mellora da propia condición física, relacionando o efecto desta práctica coa mellora 
da calidade de vida. 

CAA 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Control do traballo desenvolvido mediante a revisión periódica dos seguintes 
ítem: 

1. Conectividade: Consulta periódica en Edixgal,  da materia EDUCACIÓN 
FÍSICA 3º ESO, e dos materiais incluídos nos temas. 

2. Asistencia ás videoconferencias: participación e atención prestada. 
3. Tarefas propostas: Entrega en prazo das tarefas propostas, corrección e 

retroalimentación das mesmas. 
4. Comunicación: mensaxería a través de Edixgal, videoconferencias,  e 

correo electrónico. 
5. Observación en directo: atención durante as videoconferencias, 

participación na explicación das tarefas propostas. 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación que utilizaremos serán  todos dixitais, 

nesta fase non presencial, agás casos excepcionais, na que o material se lle 
faga chegar ao alumnado en formato papel coas pertinentes medidas sanitarias 
establecidas. 

1. Videoconferencias: Plataforma a determinar pola Consellería de 
Educación 

2. Recursos e actividades na  plataforma Edixgal 

 Tarefas 

 Etiquetas  

 Ficheiros 

 Cuestionarios 

 Mensaxería 
3. Correo electrónico 

 Tarefas 

 Ficheiros 

 Cuestionarios 

Cualificación 
final 

A cualificación, realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante 
o curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación 
de aprendizaxes realizadas. Para a concreción da cualificación teranse en 
conta os criterios de avaliación, estándares de aprendizaxes e competencias 
clave imprescindibles anteriormente  expostos. 

A cualificación final da avaliación ordinaria de xuño será a media 
aritmética, entre os resultados das tres avaliacións, do presente curso tendo en 
conta os decimais redondeando a partires de 0,6 puntos. Sempre e cando o 
alumno teña superado positivamente cada avaliación, ao menos, cunha 
cualificación de 5 puntos. 

Naqueles casos nos que isto non suceda, adoptaranse as medidas 
correspondentes e realizaranse as tarefas e actividades de recuperación 
oportunas, que lles faciliten a recuperación da materia. 
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Proba 
extraordinaria de 

xuño 

Os alumnos avaliados negativamente ó finalizar o proceso de avaliación 
ordinario, gozarán da convocatoria que lles ofrece a lexislación vixente, por 
medio da cal poderán superar a materia na proba extraordinaria que se 
realizará por primeira vez en xuño, segundo a ORDE do 19 de maio de 2021 pola 
que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A proba extraordinaria, constará dunha parte teórico-práctica  e unha 
parte práctica.   

A parte teórico-práctica  suporá o 40% da cualificación final, consistirá 
nunha proba escrita de preguntas curtas sobre os estándares e  descricións de 
elementos técnicos e progresións de habilidades técnicas, tácticas, etc. vistas 
durante o curso. 

A parte práctica suporá o 60% da nota final, consistirá na realización 
práctica dun conxunto de probas para a avaliación dos estándares traballados 
durante o curso.  O alumno acudirá á proba con roupa e calzado deportivo 
aseitado, material deportivo solicitado, utensilios de aseo e camiseta limpa para 
cambiarse e asearse despois da proba práctica. O non cumprimento destes 
requisitos,  suporá non poder realizar dita proba e por conseguinte non poder 
superar a materia pendente.  

A cualificación final da proba extraordinaria de xuño, resultara da suma 
das cualificacións ponderadas, obtidas na parte teórico-práctica e práctica sen 
ter en conta os decimais. 

Para superar positivamente a proba extraordinaria de xuño, o alumno 
deberá acadar una puntuación igual ou superior a cinco puntos, resultado da 
suma das puntuacións obtidas na parte teórico-práctica e práctica sen ter en 
conta os decimais. 

Se o alumno que non puidese realizar a parte práctica da proba, deberá 
presentar un certificado médico oficial que o acredite, no que se especifique as 
actividades físicas que non pode desenvolver. Neste caso a proba 
extraordinaria de setembro constará dunha única proba teórica que suporá o 
100% da cualificación final. 

Se non se puidese acudir ao centro, para realizar, as citadas probas, a 
proba extraordinaria so constará dunha proba teórica que avaliará os 
estándares e competencias clave imprescindibles. Esta suporía o 100% da 
cualificación final, e faríase a través da plataforma Edixgal. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnos coa materia pendente de cursos anteriores 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnos coa materia pendente de cursos anteriores 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnos coa materia pendente de cursos anteriores 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
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3. Metodoloxía e actividades de recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación 

Actividades  

1. Videoconferencias: Plataforma a determinar pola Consellería de 
Educación 

2. Recursos e actividades en Edixgal: Planificación, publicación, 
seguimento, consulta de dúbidas, corrección e retroalimentación das, 
tarefas, etiquetas, ficheiros, cuestionarios e mensaxería 

3. Correo electrónico: Envío, recepción, consulta de dúbidas, corrección 
e retroalimentación de tarefas e ficheiros 

4. Recuperacións: asígnanse actividades específicas de repaso para o 
alumnado que non acadase avaliación positiva, a través da plataforma 
Edixgal e correo electrónico. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado participa na explicación e realización de actividades de 
xeito oral e dixital co apoio de dispositivos electrónicos,  durante as 
sesións de videoconferencias. 

O alumnado consulta os foros coas rutinas de traballo semanal, os 
materiais e as tarefas propostas, prantexa as dúbidas, sube as tarefas que 
son corrixidas e retroalimentadas empregando a plataforma Edixgal. 
Tamén se atenden consultas por correo electrónico. 

Nos casos excepcionais, do alumnado sen conectividade, o material 
se lle fará chegar en formato papel coas pertinentes medidas sanitarias 
establecidas. Posteriormente, recollerase todo a material para a súa 
corrección e cualificación, empregando as medidas sanitarias establecidas 
no momento. 

Materiais e recursos 

Os materias e recursos dixitais empregados son os seguintes: 
1- Plataforma a determinar pola Consellería de Educación: 

videoconferencias 
2- Edixgal: para a publicación dos materiais de elaboración propia: 

 Apuntamentos 

 Ficheiros 

 Etiquetas 

 Tarefas 

 Cuestionarios 
3- Correo electrónico: Para o envío dos materiais de elaboración 

propia: 

 Apuntamentos 

 Ficheiros 

 Etiquetas 

 Tarefas 

 Cuestionarios  
Nos casos excepcionais, do alumnado sen conectividade, o material 

e recursos, se lle fará chegar en formato papel (apuntamentos, ficheiros, 
actividades, tarefas e cuestionarios) coas pertinentes medidas sanitarias 
establecidas. Posteriormente, recollerase todos os materiais para a súa 
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corrección e cualificación, empregando as medidas sanitarias establecidas 
no momento. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado: 

 Informaremos ás familias e ao alumnado, da 
publicación na páxina web do IES Monte Carrasco, vía 
mensaxería Abalar e Aula Virtual respectivamente. 

Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/
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EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 

Obxectivos adaptados ao contexto 

Como referencia para os alumnos e para as decisións do profesor necesarias para dar 
por superada a materia, establécense os seguintes criterios mínimos a alcanzar polos 
alumnos para cada curso da ESO. Estes criterios mínimos representan, a súa vez os 
obxectivos mínimos relacionados directamente cos estándares de aprendizaxe e as 
competencias básicas, que deberán acadar os alumnos, aínda que, para os alumnos con 
necesidades educativas específicas de apoio educativo deberán ser considerados e 
aplicados individualmente (ver epígrafe: medidas de atención á diversidade). 

Os obxectivos adaptados o contexto que os alumnos deberán acadar para superar 
positivamente os estándares de aprendizaxe e as competencias clave, na materia de 
Educación Física: 

1. Coñecer os efectos do quecemento e as pautas para a súa elaboración. 
2. Elaborar e realizar autonomamente quecementos xerais e específicos. 
3. Valorar os efectos beneficiosos do quecemento. 
4. Identificar os hábitos hixiénicos e saudables relacionados coa actividade física. 
5. Atender á súa hixiene persoal logo da clase práctica. 
6. Valorar positiva determinados hábitos como usar a indumentaria axeitada, a hixiene 

persoal... 
7. Realizar actividades que lle permitan desenvolver as capacidades físicas relacionadas 

coa saúde. 
8. Deseñar un plan de traballo dunha capacidade física relacionada coa saúde. 
9. Desenvolver actitudes de autoesixencia e superación. 
10. Coñecer os aspectos técnicos e tácticos dos deportes seleccionados. 
11. Aplicar correctamente a técnica ás situacións de xogo dos deportes traballados. 
12. Amosar unha actitude cooperativa dentro dunha labor de equipo. 
13. Manter unha actitude de respecto cara os compañeiros, rivais, árbitros... 
14. Manter unha actitude deportiva por riba da busca de resultados. 
15. Coñecer, aceptar e respectar as normas básicas de comportamento e seguridade nas 

sesións de Educación Física e na práctica de actividades físicas e deportivas  
16. Aceptar as accións propias e as dos compañeiros na práctica deportiva. 
17. Aplicar correctamente a táctica individual para resolver problemas de decisión xurdidos 

durante a práctica deportiva. 
18. Aceptar as diferenzas de habilidade con respecto  aos seus compañeiros. 
19. Manter unha actitude de respecto e de non discriminación cara  aos seus compañeiros. 
20. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia, propios do contorno do 

centro. 
21. Coñecer formas de expresión e comunicación a través do corpo e do baile. 
22. Deseñar, ensaiar e realizar unha coreografía en grupo con soporte musical. 
23. Amosar respecto polos demais e superar o medo ao ridículo e inhibicións. 
24. Coñecer e utilizar técnicas desenvolvidas no medio natural. 
25. Amosar sensibilidade na conservación do medio natural. 
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Secuenciación e Temporalización 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Avaliacións 
CONTIDOS Referencia Temporalización Probas 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA Libro texto Meses Nº sesións Avaliación 

1ª, 2ª e 3ª 

B.1.1. Deseño e realización das fases de activación e recuperación, logo da análise da actividade física que se vaia realizar Sen libro 

09-06 60 X 

B.1.2. Fases de activación e recuperación como medio de prevención de lesións Sen libro 

B.1.3. 
Planificación e organización de eventos e campionatos nos que se utilicen sistemas que potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas, asumindo 
diferentes papeis e funcións 

Sen libro 

B.1.4. 
Valoración das actividades físicas, deportivas e tradicionais na sociedade actual, destacando os comportamentos axeitados tanto desde o papel de participante 
como desde o de espectador/a 

Sen libro 

2ª 

B.1.5. Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden manifestarse na práctica deportiva.  Sen libro 

03-04 4 X B.1.6. Protocolos básicos de primeiros auxilios. Sen libro 

B.1.7. Medidas preventivas sobre os riscos ou as lesións na realización de actividades físico-deportivas. Sen libro 

1ª, 2ª e 3ª 

B.1.8. Manexo e utilización do material e do equipamento deportivo Sen libro 

09-06 60 X 

B.1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en equipo Sen libro 

B.1.10. Técnicas de traballo en equipo Sen libro 

B.1.11. Técnicas de traballo colaborativo Sen libro 

B.1.12. Xogo limpo como actitude social responsable Sen libro 

B.1.13. 
Tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, seleccionar e valorar informacións relacionadas coas actividades 
físico-deportivas e as relacionas coa saúde 

Sen libro 

1ª 

BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS Sen libro 

11-12 8 X 
B.2.1. 

Creación de composicións artístico-expresivas individuais ou colectivas, con ou sen apoio dunha estrutura musical, incluíndo os elementos para a súa 
sistematización: espazo, tempo e intensidade 

Sen libro 

1ª, 2ª e 3ª 

BLOQUE 3. ACTIVIDAD FÍSICA E SAÚDE Sen libro 

09-06 60 X 

B.3.1. Efectos negativos que determinados hábitos de vida e consumo teñen sobre a condición física e a saúde. Sen libro 

B.3.2. Actividade física e saúde Sen libro 

B.3.3. Realización de exercicios para a consecución dunha óptima hixiene postural Sen libro 

B.3.4. Alimentación: repercusión na saúde e na actividade física Sen libro 

B.3.5. Valoración e toma de conciencia da propia condición física e da predisposición a mellorala Sen libro 

B.3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo que integre as capacidades físicas relacionadas coa saúde Sen libro 

B.3.7. Valoración e aplicación de técnicas e métodos de relaxación e respiración de xeito autónomo, co fin de mellorar as condicións de saúde e calidade de vida Sen libro 

B.3.8. Métodos de avaliación da condición física en relación coa saúde Sen libro 

1ª,2ª e 3ª 

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Sen libro 

04-06 18 X 

B.4.1. 
Traballo dos fundamentos técnicos das actividades físico-deportivas propostas, tendo en consideración diversos condicionantes xerados polos compañeiros e as 
compañeiras, as persoas adversarias, os regulamentos e o contorno da práctica 

Sen libro 

B.4.2. 
Traballo das situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición propostas, tendo en condicionantes xerados polos compañeiros e as 
compañeiras, as persoas adversarias, os regulamentos e o contorno da práctica 

Sen libro 

B.4.3. 
Coñecemento e práctica de xogos e de deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, así como do seu regulamento. Procura de información sobre variacións 
locais 

Sen libro 

2ª 

B.4.4. Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural Sen libro 

03-04 6 X B.4.5. Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas no medio natural Sen libro 

B.4.6. Realización de actividades deportivas e/ou recreativas, preferentemente desenvolvidas no medio natural Sen libro 
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Nas seguintes táboas amosamos as Unidades Didácticas temporalizadas por avaliacións,  
onde agrupamos os contidos a traballar. 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS PARA 4º ESO 

TRIMESTRE Nº TÍTULO DA UNIDADE DIDÁCTICA SESIÓNS 

PRIMEIRO 

1 Presentación 1/2 

2 Introdución e manexo da plataforma Edixgal 1/2 

3 O quecemento IV 4/8 

4 Capacidades físicas relacionadas coa saúde IV 4/8 

5 Sistemas para o desenvolvemento das capacidades físicas II 4/8 

6 As danzas 4/8 

SEGUNDO 

7 Hixiene postural 1 

8 As habilidades ximnásticas: o acrosport 6 

9 As técnicas e métodos de relaxación 1/2 

10 A orientación 6 

11 Os primeiros auxilios 4 

TERCEIRO 

12 A organización ataque-defensa nos deportes de equipo 2 

13 O balonmán/O baloncesto 4/8 

14 O bádminton 8 

15 Aerobic 8 

Relacións contidos-criterios-competencias-estándares 

Nas seguintes táboas facemos para cada curso, unha relación entre contidos-criterios-
competencias-estándares-temas transversais , e as porcentaxes de grao mínimo de 
consecución de cada estándar, o seu peso na cualificación da materia e os instrumentos de 
cualificación a empregar. 
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RELACIÓN CONTDOS-CRITERIOS-COMPETENCIAS-ESTÁNDARES 

1ª avaliación 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterio

s 

Identif. 
estándar 

Compet. 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 

consecuc
ión 

Peso na 
cualific
ación 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

UD Pr. 
práct 

Pr. 
escr. 

Tr. 
indiv 

Tr. 
grup

o Observ. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Transversal 

B1.1. 

B1.1. 

EFB1.1.1. CSC Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que deben ter as fases de activación e de volta á calma. 40% 

25% 

        100% X X           

B1.2. 

EFB1.1.2. CSC 
Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade das tarefas da 
parte principal. 

40% 70% 30%       X X   X       

EFB1.1.3. CSC Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de competencia motriz. 40% 
100
% 

        X         X   

B1.3. B1.2. 

EFB1.2.1. CSC Asume as funcións encomendadas na organización de actividades grupais. 40%         100%           X X 

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

40%         100%           X X 

EFB1.2.3. CSC Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. 40%         100%           X X 

B1.4. B1.3. 

EFB1.3.1. CSC 
Valora as actuacións e as intervencións das persoas participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e respectando os niveis de 
competencia motriz, e outras diferenzas. 

40%         100%           X X 

EFB1.3.2. 
CSC/CCE

C 
Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten desde o punto de vista cultural, para a satisfacción e o 
enriquecemento persoal, e para a relación coas demais persoas. 

40%         100%     X     X X 

EFB1.3.3. CSC Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto desde o papel de participante como desde o de espectador/a. 40%         100%     X     X X 

B1.8. B1.4. EFB1.4.1. CSIEE Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o equipamento persoal, e os materiais e os espazos de práctica. 40%         100%           X   

B1.9. 

B1.5. 
EFB1.5.1. CSC 

Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos de grupo, e admite a posibilidade de cambio fronte a outros argumentos 
válidos. 

40%         100%       X   X X B1.10. 

B1.11. 

B1.12. EFB1.5.2. CSC Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das compañeiras nos traballos en grupo. 40%         100%           X X 

2. Manexo da 
contorna da Aula 

Virtual 
B1.13. B1.6. 

EFB1.6.1. CD/CCL 
Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando 
recursos tecnolóxicos. 

40%   20% 80%     X   X X       

EFB1.6.2. CD/CCL 
Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do curso, realizando valoracións críticas e argumentando 
as súas conclusións. 

40%   20% 80%     X   X X       

EFB1.6.3. CD/CCL Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados. 40%   20%     80% X X X X       

3. Quecemento IV B1.2. B1.1. 

EFB1.1.2. CSC 
Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade das tarefas da 
parte principal. 

40% 

25% 

70% 30%       X X   X       

EFB1.1.3. CSC Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de competencia motriz. 40% 
100
% 

        X         X   

4. Capacidades 
Físicas Básicas 

relacionadas coa 
saúde. 5 Sistemas 

para o 
desenvolvemento 
das Capacidades 

Físicas II 
 

B3.1. 

B3.1. 

EFB3.1.1. CMCCT 
Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable e os beneficios que 
proporcionan á saúde individual e colectiva. 

40% 

25% 

70% 30%       X         X   

B3.2. EFB3.1.2. CMCCT 
Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos efectos provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis 
frecuentes. 

40%     
100
% 

    X             

B3.3. EFB3.1.3. CMCCT Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición física e a saúde. 40%     50%   50% X X       X   

B3.4. EFB3.1.4. CMCCT Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de diferentes tipos de actividade física. 40% 20% 80%       X         X   

B3.5. B3.2. EFB3.2.1. CMCCT Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos tipos de actividade física. 40% 80%   20%     X         X   

B3.8. B3.2. 
EFB3.2.4. CMCCT 

Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa saúde. 40% 80%   20%     X         X   

B3.6. B3.2. EFB3.2.3. CMCCT 
Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora das capacidades físicas básicas, cunha orientación 
saudable e nun nivel adecuado ás súas posibilidades. 

40% 50%         X X     X     

B3.7. B3.2. EFB3.2.2. CMCCT Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de mellorar as condicións de saúde e calidade de vida. 40%     50%   50% X X       X   

6. As Danzas B2.1. B2.1. 

EFB2.1.1. CCEC  Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo 
previsto, incidindo especialmente na creatividade e na desinhibición. 

40% 

25% 

80%     20%   X X       X   

EFB2.1.2. CCEC 
Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artístico-expresivas, combinando os compoñentes espaciais, temporais e, de ser o 
caso, de interacción coas demais persoas. 

40%       20%   X X       X   

EFB2.1.3. CCEC Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas, achegando e aceptando propostas 40% 80%     20%   X X       X   
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RELACIÓN CONTDOS-CRITERIOS-COMPETENCIAS-ESTÁNDARES 

2ª avaliación 
Identif. 

contidos 

Identif. 
criterio

s 

Identif. 
estándar 

Compet. 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 

consecuc
ión 

Peso na 
cualific
ación 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

Tema 
Pr. 

pract 
Pr. 

escr. 
Tr. 

indiv 

Tr. 
grup

o 
Observ. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Transversal 

B1.1. 

B1.1. 

EFB1.1.1. CSC Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que deben ter as fases de activación e de volta á calma. 40% 

25% 

        100% X X           

B1.2. 

EFB1.1.2. CSC 
Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade das tarefas da 
parte principal. 

100% 80% 20%       X X   X       

EFB1.1.3. CSC Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de competencia motriz. 100% 
100
% 

        X         X   

B1.3. B1.2. 

EFB1.2.1. CSC Asume as funcións encomendadas na organización de actividades grupais. 40%         100%           X X 

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

10%         100%           X X 

EFB1.2.3. CSC Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. 40%       
100
% 

            X X 

B1.4. B1.3. 

EFB1.3.1. CSC 
Valora as actuacións e as intervencións das persoas participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e respectando os niveis de 
competencia motriz, e outras diferenzas. 

10%         100%           X X 

EFB1.3.2. 
CSC/CCE

C 
Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten desde o punto de vista cultural, para a satisfacción e o 
enriquecemento persoal, e para a relación coas demais persoas. 

10%         100%     X     X X 

EFB1.3.3. CSC Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto desde o papel de participante como desde o de espectador/a. 10%         100%     X     X X 

B1.8. B1.4. EFB1.4.1. CSIEE Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o equipamento persoal, e os materiais e os espazos de práctica. 100%         100%           X   

B1.9. 

B1.5. 
EFB1.5.1. CSC 

Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos de grupo, e admite a posibilidade de cambio fronte a outros argumentos 
válidos. 

40%         100%       X   X X B1.10. 

B1.11. 

B1.12. EFB1.5.2. CSC Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das compañeiras nos traballos en grupo. 40%         100%           X X 

2. Manexo da 
contorna da Aula 

Virtual 
B1.13. B1.6. 

EFB1.6.1. CD/CCL 
Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando 
recursos tecnolóxicos. 

40%   20% 80%     X   X X       

EFB1.6.2. CD/CCL 
Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do curso, realizando valoracións críticas e argumentando 
as súas conclusións. 

40%   20% 80%     X   X X       

EFB1.6.3. CD/CCL Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados. 40%   20%   80%   X X X X       

7. Hixiene Postural B3.3 B3.1. EFB3.1.2. CMCCT 
Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos efectos provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis 
frecuentes. 

40% 

25% 

       100%  X             

8 As Habilidades 
Ximnásticas: O 

Acrosport 

B4.1. B4.1. 

EFB4.1.1. 
CAA/CSIE

E 
Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións motrices individuais, preservando a súa seguridade e 
tendo en conta as súas propias características. 

40% 80% 20%                 X X 

EFB4.1.2. 
CAA/CSIE

E 
Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, 
nas situacións colectivas. 

40% 80% 20%                 X X 

EFB4.1.3. 
CAA/CSIE

E 
Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio, priorizando a súa seguridade persoal e colectiva. 40% 80% 20%                 X X 

B2.1. B2.1. 

EFB2.1.1. CCEC  Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo 
previsto, incidindo especialmente na creatividade e na desinhibición. 

40% 80%     20%   X X       X   

EFB2.1.2. CCEC 
Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artístico-expresivas, combinando os compoñentes espaciais, temporais e, de ser o 
caso, de interacción coas demais persoas. 

40%       20%   X X       X   

EFB2.1.3. CCEC Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas, achegando e aceptando propostas 40% 80%     20%   X X       X   

9 Técnicas e 
Métodos de 
Relaxación 

B3.7 B3.2 EFB3.2.1. CMCCT Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos tipos de actividade física. 40%             

10 A Orientación 

B4.4. 

B4.3. 

EFB4.3.1 
CSC/CMC

CT 
Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no contorno en relación coa forma de vida nel. 40% 

25% 

80%      20%   X       X X 

B4.5. EFB4.3.2 
CSC/CMC

CT 
Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida. 40% 80%        20% X         X X 

B4.6. EFB4.3.3 
CSC/CMC

CT 
Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. 40% 80%      20% X X       X   

11 Os Primeiros 
Auxilios 

B1.5. 

B1.4. 

EFB1.4.2. CSIEE Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de actividade física. 40% 

25% 

80% 20%        X       X  

B1.6. EFB1.4.3.
  

CSIEE 
Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, os accidentes ou as situacións de emerxencia máis frecuentes producidas durante 
a práctica de actividades físico-deportivas. 

40% 80% 20%         X       X  
B1.7. 
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RELACIÓN CONTDOS-CRITERIOS-COMPETENCIAS-ESTÁNDARES 

3ª avaliación 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterio

s 

Identif. 
estándar 

Compet. 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 

consecuc
ión 

Peso na 
cualific
ación 

Instrumentos de cualificación Temas transversais 

Tema 
Pr. 

práct 
Pr. 

escr. 
Tr. 

indiv 

Tr. 
grup

o 
Observ. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Transversal 

B1.1. 

B1.1. 

EFB1.1.1. CSC Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que deben ter as fases de activación e de volta á calma. 40% 

25% 
  

        100% X X           

B1.2. 

EFB1.1.2. CSC 
Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade das tarefas da 
parte principal. 

100% 80% 20%       X X   X       

EFB1.1.3. CSC Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de competencia motriz. 100% 
100
% 

        X         X   

B1.3. B1.2. 

EFB1.2.1. CSC Asume as funcións encomendadas na organización de actividades grupais. 40%         100%           X X 

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

10%         100%           X X 

EFB1.2.3. CSC Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. 40%         100%           X X 

B1.4. B1.3. 

EFB1.3.1. CSC 
Valora as actuacións e as intervencións das persoas participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e respectando os niveis de 
competencia motriz, e outras diferenzas. 

10%         100%           X X 

EFB1.3.2. 
CSC/CCE

C 
Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten desde o punto de vista cultural, para a satisfacción e o 
enriquecemento persoal, e para a relación coas demais persoas. 

10%         100%     X     X X 

EFB1.3.3. CSC Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto desde o papel de participante como desde o de espectador/a. 10%         100%     X     X X 

B1.8. B1.4. EFB1.4.1. CSIEE Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o equipamento persoal, e os materiais e os espazos de práctica. 100%         100%           X   

B1.9. 

B1.5. 
EFB1.5.1. CSC 

Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos de grupo, e admite a posibilidade de cambio fronte a outros argumentos 
válidos. 

40%         100%       X   X X B1.10. 

B1.11. 

B1.12. EFB1.5.2. CSC Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das compañeiras nos traballos en grupo. 40%         100%           X X 

2. Manexo da 
contorna da Aula 

Virtual 
B1.13. B1.6. 

EFB1.6.1. CD/CCL 
Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando 
recursos tecnolóxicos. 

40%   20% 80%     X   X X       

EFB1.6.2. CD/CCL 
Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do curso, realizando valoracións críticas e argumentando 
as súas conclusións. 

40%   20% 80%     X   X X       

EFB1.6.3. CD/CCL Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados. 40%     20%     80% X X X X       

12 Organización 
ataque-defensa nos 
deportes de equipo 
13 O Balonmán/ O 

Baloncesto 

B4.2. 

B4.2. 

EFB4.2.1 
CAA/CSIE

E 
Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de oposición, contrarrestando ou anticipándose ás accións da 
persoa adversaria. Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os procesos que están implicados nelas. 

40% 

25% 

80%   20%         X       X 

EFB4.2.2. 
 

CAA/CSIE
E 
 

Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de cooperación, axustando as accións motrices aos factores 
presentes e ás intervencións do resto de participantes. 
 

40% 80% 
  
  

20% 
  
  

  
  

  
  

  
  

X 
  
  

  
  

  
  

X 

EFB4.2.3. 
CAA/CSIE

E 
Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de colaboración-oposición, intercambiando os papeis con 
continuidade e perseguindo o obxectivo colectivo de obter situacións vantaxosas sobre o equipo contrario. 

40% 80% 20% X X 

B.4.3 

EFB4.2.4. 
CAA/CSIE

E 
Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas posibilidades de éxito, en relación con outras situacións. 40% 80%   20%         X       X 

EFB4.2.5. 
CAA/CSIE

E 
Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os procesos que están implicados nelas. 40% 80%   20%         X       X 

B4.3. B4.2. EFB4.2.6. 
CAA/CSIE

E 
Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valorando as características de cada participante e os factores 
presentes no contorno. 

40% 80%   20%         X       X 

14 O Bádminton 

B4.1. B4.1. EFB4.1.1. 
CAA/CSIE

E 
Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións motrices individuais, preservando a súa seguridade e 
tendo en conta as súas propias características. 

40% 

25% 
80% 

 

20% 

                X X 

  EFB4.1.2. 
CAA/CSIE

E 
Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, 
nas situacións colectivas. 

40%                 X X 

B4.2. B4.2. EFB4.2.1 
CAA/CSIE

E 
Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de oposición, contrarrestando ou anticipándose ás accións da 
persoa adversaria. Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os procesos que están implicados nelas. 

40%   

20% 
 

        X       X 

  EFB4.2.2. 
CAA/CSIE

E 
Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de cooperación, axustando as accións motrices aos factores 
presentes e ás intervencións do resto de participantes. 

40%           X       X 

  EFB4.2.3. 
CAA/CSIE

E 
Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de colaboración-oposición, intercambiando os papeis con 
continuidade e perseguindo o obxectivo colectivo de obter situacións vantaxosas sobre o equipo contrario. 

40%           X       X 

15 Aerobic B2.1. B2.1. 

EFB2.1.1. CCEC  Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo 
previsto, incidindo especialmente na creatividade e na desinhibición. 

40% 

25% 80% 

    

20% 

  X X       X   

EFB2.1.2. CCEC 
Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artístico-expresivas, combinando os compoñentes espaciais, temporais e, de ser o 
caso, de interacción coas demais persoas. 

40%       X X       X   

EFB2.1.3. CCEC Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas, achegando e aceptando propostas 40%       X X       X   
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Plan de continxencia fronte a Covid-19: Transición ao ensino non presencial: 

1. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 

B1.1. Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na 
práctica de actividade física considerando a intensidade dos esforzos. 

EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de algunha 
sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de competencia motriz. 

CSC 

B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da 
comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, seleccionar 
e valorar informacións relacionadas cos contidos do curso, 
comunicando os resultados e as conclusións no soporte máis 
adecuado. 

EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre 
temáticas vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos.  

CD/CCL/CAA 

EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar 
sobre contidos do curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas 
conclusións.  

CD/CCL 

EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos 
contornos apropiados. 

CD/CCL/CSIEE 

B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus 
efectos sobre a condición física, aplicando os coñecementos sobre 
actividade física e saúde. 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir 
as actividades físicas cun enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á 
saúde individual e colectiva. 

CMCCT/CCEC 

EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa 
compensación dos efectos provocados polas actitudes posturais inadecuadas 
máis frecuentes.  

CMCCT 

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e 
de bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición física e a saúde.  

CMCCT 

B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas ao seu nivel e identificando 
as adaptacións orgánicas e a súa relación coa saúde. 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Control do traballo desenvolvido mediante a revisión periódica dos 
seguintes ítems: 

11. Conectividade: Consulta periódica en Edixgal,  da materia 
EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO e dos materiais incluídos nos temas. 

12. Asistencia ás videoconferencias: participación e atención 
prestada. 

13. Tarefas propostas: Entrega en prazo das tarefas propostas, 
corrección e retroalimentación das mesmas. 

14. Comunicación: mensaxería a través da plataforma Edixgal, 
videoconferencias e correo electrónico. 

15. Observación en directo: atención durante as videoconferencias, 
participación na explicación das tarefas propostas. 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación que utilizaremos serán  todos 

dixitais, nesta fase non presencial, agás casos excepcionais, na que o 
material se lle faga chegar ao alumnado en formato papel coas 
pertinentes medidas sanitarias establecidas. 

7. Videoconferencias: Plataforma a determinar pola Consellería de 
Educación 

8. Recursos e actividades en Edixgal 

 Tarefas 

 Etiquetas  

 Ficheiros 

 Cuestionarios 

 Mensaxería 
9. Correo electrónico 

 Tarefas 

 Ficheiros 

 Cuestionarios 

Cualificación 
final 

A cualificación, realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas 
durante o curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación 
ou ampliación de aprendizaxes realizadas. Para a concreción da 
cualificación teranse en conta os criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxes e competencias clave imprescindibles anteriormente  
expostos. 

A cualificación final da avaliación ordinaria de xuño será a media 
aritmética, entre os resultados das avaliacións, do presente curso tendo 
en conta os decimais redondeando a partires de 0,6 puntos. Sempre e 
cando o alumno teña superado positivamente cada avaliación, ao 
menos, cunha cualificación de 5 puntos. 

Naqueles casos nos que isto non suceda, adoptaranse as 
medidas correspondentes e realizaranse as tarefas e actividades de 
recuperación oportunas, que lles faciliten a recuperación da materia. 
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Proba 
extraordinaria 

de xuño 

Os alumnos avaliados negativamente ó finalizar o proceso de 
avaliación ordinario, gozarán da convocatoria que lles ofrece a 
lexislación vixente, por medio da cal poderán superar a materia na proba 
extraordinaria que se realizará por primeira vez en xuño, segundo a 
ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o 
curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

A proba extraordinaria, constará dunha parte teórico-práctica  e 
unha parte práctica.   

A parte teórico-práctica  suporá o 40% da cualificación final, 
consistirá nunha proba escrita de preguntas curtas sobre os estándares 
e  descricións de elementos técnicos e progresións de habilidades 
técnicas, tácticas, etc. vistas durante o curso. 

A parte práctica suporá o 60% da nota final, consistirá na 
realización práctica dun conxunto de probas para a avaliación dos 
estándares traballados durante o curso. O alumno acudirá á proba con 
roupa e calzado deportivo aseitado, material deportivo solicitado, 
utensilios de aseo e camiseta limpa para cambiarse e asearse despois 
da proba práctica. O non cumprimento destes requisitos,  suporá non 
poder realizar dita proba e por conseguinte non poder superar a materia 
pendente.  

A cualificación final da proba extraordinaria de xuño, resultara da 
suma das cualificacións ponderadas, obtidas na parte teórico-práctica e 
práctica sen ter en conta os decimais. 

Para superar positivamente a proba extraordinaria de xuño, o 
alumno deberá acadar una puntuación igual ou superior a cinco puntos, 
resultado da suma das puntuacións obtidas na parte teórico-práctica e 
práctica sen ter en conta os decimais. 

Se o alumno que non puidese realizar a parte práctica da proba, 
deberá presentar un certificado médico oficial que o acredite, no que se 
especifique as actividades físicas que non pode desenvolver. Neste caso 
a proba extraordinaria de xuño constará dunha única proba teórica que 
suporá o 100% da cualificación final. 

Se non se puidese acudir ao centro, para realizar, as citadas 
probas, a proba extraordinaria so constará dunha proba teórica que 
avaliará os estándares e competencias clave imprescindibles. Esta 
suporía o 100% da cualificación final, e faríase a través da plataforma 
Edixgal. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnos coa materia pendente de cursos anteriores 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnos coa materia pendente de cursos anteriores 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnos coa materia pendente de cursos anteriores 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
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3. Metodoloxía e actividades de recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación 

Actividades  

1. Videoconferencias: Plataforma a determinar pola Consellería de 
Educación 

2. Recursos e actividades en Edixgal: Planificación, publicación, 
seguimento, consulta de dúbidas, corrección e retroalimentación das, 
tarefas, etiquetas, ficheiros, cuestionarios e mensaxería 

3. Correo electrónico: Envío, recepción, consulta de dúbidas, corrección 
e retroalimentación de tarefas e ficheiros 

4. Recuperacións: asígnanse actividades específicas de repaso para o 
alumnado que non acadase avaliación positiva, a través de Edixgal e 
correo electrónico. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado participa na explicación e realización de actividades de 
xeito oral e dixital co apoio de dispositivos electrónicos,  durante as 
sesións de videoconferencias. 

O alumnado consulta os foros coas rutinas de traballo semanal, os 
materiais e as tarefas propostas, prantexa as dúbidas, sube as tarefas que 
son corrixidas e retroalimentadas empregando a plataforma Edixgal. 
Tamén se atenden consultas por correo electrónico. 

Nos casos excepcionais, do alumnado sen conectividade, o material 
se lle fará chegar en formato papel coas pertinentes medidas sanitarias 
establecidas. Posteriormente, recollerase todo a material para a súa 
corrección e cualificación, empregando as medidas sanitarias establecidas 
no momento. 

Materiais e recursos 

Os materias e recursos dixitais empregados son os seguintes: 
1- Plataforma a determinar pola Consellería de Educación: 

videoconferencias 
2- Aula Virtual: para a publicación dos materiais de elaboración propia: 

 Apuntamentos 

 Ficheiros 

 Etiquetas 

 Tarefas 

 Cuestionarios 
3- Correo electrónico: Para o envío dos materiais de elaboración 

propia: 

 Apuntamentos 

 Ficheiros 

 Etiquetas 

 Tarefas 

 Cuestionarios  
Nos casos excepcionais, do alumnado sen conectividade, o material 

e recursos, se lle fará chegar en formato papel (apuntamentos, ficheiros, 
actividades, tarefas e cuestionarios) coas pertinentes medidas sanitarias 
establecidas. Posteriormente, recollerase todos os materiais para a súa 
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corrección e cualificación, empregando as medidas sanitarias establecidas 
no momento. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado: 

 Informaremos ás familias e ao alumnado, da 
publicación na páxina web do IES Monte Carrasco, vía 
mensaxería Abalar e Aula Virtual respectivamente. 

Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/
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6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

Os principios metodolóxicos xerais constitúen a fonte pedagóxica da programación. A idea 
fundamental que sustenta estes principios é que o alumno é o principal artífice do seu propio 
aprendizaxe e que o profesor convértese en mediador ou guía neste proceso, permitindo 
establecer relacións entre os coñecementos e experiencias previas e os novos contidos. 

 Non existe unha metodoloxía única e válida para tódalas situacións, polo tanto, nós 
utilizaremos aquela que nos axude a alcanzar a progresiva autonomía e educación integral do 
alumno como obxectivo de final de etapa. Para isto, nos baseamos nos principios que 
establece o currículo, destacando que o alumno realice aprendizaxes significativos por si, é 
dicir, que aprenda a aprender. 

    Como técnica de ensinanza empregaremos: a instrución directa naquelas unidades nas 
que o aprendizaxe precise dun rendemento mecánico como factor vital para que o estándar 
proposto se poida acadar de forma eficaz, e a técnica mediante a busca nas unidades 
didácticas que nos interese que o alumno desenvolva os procesos dedutivos e de 
enriquecemento. 

    En canto ó estilo de ensinanza empregaremos aquel máis axeitado a cada situación desde 
os máis directivos como o mando directo modificado, ata os máis produtivos e creativos 
como o descubrimento guiado. 

    Como estratexia na práctica utilizaremos tarefas globais,  sempre que sexa posible e 
acudiremos ás analíticas cando sexa necesario en función da natureza do traballo a realizar. 

    Os recursos ocupan un papel importantísimo dado o carácter procedimental da materia, 
por iso, unha boa selección do material favorece notablemente a práctica en Educación Física. 
Nesta selección do material teremos en conta os seguintes criterios: a súa utilidade, facilidade 
de acceso para os alumnos, polivalencia, variedade en canto a forma e contido, carácter 
multifuncional e que non sexan perigosos. 

    En canto os criterios para os agrupamentos debemos ter en conta que todo grupo é 
heteroxéneo por natureza, o que implica a existencia de alumnos con diferencias no seu 
propio proceso de aprendizaxe. Todo isto ofrece múltiples posibilidades de acción en torno á 
creación de grupos de traballo: de nivel, cooperativos, homoxéneos, cun colaborador, 
heteroxéneos, etc.; de maneira que, esta organización debe estar motivada polo coñecemento 
dos alumnos, polo obxectivos, polas características das actividades, e as veces, aínda que 
non é desexable pola existencia ou non de material axeitado. 

    O aproveitamento, o uso e a organización do tempo e do espazo de clase resulta 
fundamental para a consecución dos estándares de aprendizaxe evitando perdas de tempo 
nos vestiarios, establecendo rutinas  que favorezan o aproveitamento dese tempo (onde 
colocarse durante a información inicial, como coller e recoller o material ...), propoñendo 
actividades significativas para os alumnos, etc. 
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    Tamén teremos en conta que información damos ós alumnos e como e cando a 
comunicamos, reforzando de esta forma o feedback interno do alumno co feedback externo 
que lle proporcionemos. 

    A elaboración ou deseño de actividades é un elemento fundamental para todo o proceso de 
ensinanza e aprendizaxe. As actividades de ensinanza serán, entre outras: deseño de 
unidades didácticas, deseño de actividades das unidades didácticas (serán de coñecementos 
previos, motivación, desenvolvemento de contidos, reforzo, ampliación e avaliación), 
elaboración e organización dos materiais didácticos do alumno e de apoio, explicación aos 
alumnos acerca dos contidos e obxectivos da unidade didáctica, dirixir as actividades que o 
requiran, organizar o aula, avaliar todo o proceso, etc. As actividades de aprendizaxe serán, 
entre outras: participación nas actividades e xogos, fabricación de materiais, propostas de 
actividades, colaboración cos compañeiros e co profesor, avaliación dos contidos 
desenvolvidos, etc. 

    A estrutura da sesión de Educación Física dependerá do tipo de actividades que se vaian 
desenvolver. A división da sesión en información inicial, quecemento, parte principal e 
volta á calma e aseo persoal , utilizarase para fomentar nos alumnos o hábito de preparar ao 
organismo antes de realizar actividades de certa intensidade e o transito progresivo cara a 
situación de repouso ou baixa actividade. Esta estrutura serviranos tamén para introducir 
aqueles contidos relativos ao quecemento, técnicas de relaxación, respiración, conceptos de 
volume, intensidade, dinámicas de carga de esforzo, etc… 

    Unha vez atinxidos estes puntos, será necesario introducir a idea de que as partes están ao 
servizo da actividade central e en consecuencia, a análise de esta determinará as 
características do quecemento e a volta á calma. 

    Procurarase que as sesións de clase sexan activas, non só no que a movemento se refire, 
se non en cuestións organizativas, toma de decisións, reflexión sobre obxectivos 
alcanzados…, de forma que ao final da etapa se consiga a maior participación, 
responsabilidade e autonomía dos alumnos. 

    Outro elemento importante, será o aproveitamento do espazo ao máximo compaxinándoo 
con aquela localización do profesor que permita un acceso fácil á información por parte dos 
alumnos e dificultando a automarxinación daqueles mais inseguros ou que se senten menos 
capaces.  

    O tratamento dos contidos referidos a conceptos terá distintas formas en función dos 
obxectivos, material dispoñible e instalacións. 

    A explicación ao comezo e ao final da sesión aproveitarase, cando sexa necesario para 
expor determinados contidos conceptuais. En outras ocasións, esta exposición cadrará co 
traballo procedimental para relacionar in situ, teoría e práctica. Aquelas contidos conceptuais 
que pola súa importancia ou interese así o requiran, se tratarán na aula. Ademais, utilizaranse 
medios audiovisuais de apoio ás explicacións do profesor, sempre que o considere oportuno. 

    O profesor poderá solicitar aos alumnos que elaboren un diario de clase  onde vaian 
anotando por escrito contidos conceptuais e as tarefas realizadas nas sesións prácticas, isto 
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supón que os alumnos deben lembralos , reflexionando sobre eles, e sintetizalos , e o profesor 
ao revisar pode avaliar tanto os aprendizaxes dos alumnos, como o propio ensino. Tamén 
xunto co diario, os alumnos deberán incorporar pequenos traballos relativos á materia vista ata 
o momento, cando o profesor así o indique. 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

A continuación pasamos a relacionar e describir as instalacións e materiais que posúe o 
departamento para impartir as súas clases. 

O Departamento de Educación Física dispón das seguintes instalacións, materiais e 
recursos: 

 INFRAESTRUTURAS E ESPAZOS. 

Este apartado ten, no presente curso,  unha especial relevancia, polo Protocolo de 
Adaptación ao Contexto da COVID-19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia para o 
curso 2021-2022 

O centro conta coas seguintes instalacións para o desenvolvemento dos contidos do área 
de Educación Física: 

o PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR DESCUBERTA.  

O uso desta instalación será prioritario na adaptación ao contexto da COVID19, no 
presente curso 2021-2022. O uso desta instalación está condicionado ás condicións 
climatolóxicas.  

 Actuacións nesta instalación:  
- Organízase o acceso a instalación de forma ordenada.  
- Hixiene de mans na entrada e saída.  
- O material común de uso individual empregado desinfectarase ao inicio e ao 
remate do seu uso.  
- Retíranse as porterías para aproveitar o espazo dispoñible ao máximo.  
- Colócanse colgadoiros numerados para os obxectos persoais.  
- Para axilizar a ocupación de espazos, por parte do alumnado durante as 
sesións de Educación Física, e sempre adaptados as esixencias das instrucións 
do versión 06/07/2021, sinalízanse no chan da instalación:  

 Liñas separadas a mais de dous metros, dun lado a outro da pista. Se 
foxen suficientes, polo incremento da ratio en tódolos grupos, buscaranse 
espazos próximos alternativos para garantir que tódolos alumnos 
dispoñan dun espazo digno e saudable para o desenvolvemento das 
actividades e tarefas propostas.  

 Sinais separadas a tres metros e distribuídas proporcionadamente por 
toda a pista.  
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Este espazo é unha das zoas utilizadas durante o tempo de lecer, o profesorado de 
garda de lecer procurará, na medida do posible, que o alumnado non coma nin beba 
enriba dela, senón na zoa cuberta ao seu carón.  

 PISTA EXTERIOR DE VOLEIBOL. No patio exterior contamos cunha rede de 
voleibol para a utilización do alumnado tanto no tempo de lecer coma no 
desenvolvemento da programación didáctica, dentro do bloque de actividades 
deportivas. 
 

o XIMNASIO.  

Instalación cuberta de 24 x12 metros, provisto de vestiario feminino e 
masculino e un despacho e un vestiario individual para o profesorado de Educación 
Física. O vestiario do profesorado utilízase tamén coma almacén, así coma os 
corredoiros laterais anexos as liñas de banda do ximnasio. Este ximnasio ten 
marcadas as pistas de balonmán, fútbol sala, baloncesto e voleibol. Ademais de 
xeito artesanal o Departamento de Educación Física marcou catro pistas de 
Bádminton. 

O uso desta instalación está condicionado ás condicións climatolóxicas 
adversas que impidan a práctica na Pista Polideportiva Exterior Descuberta.  

 Actuacións nesta instalación:  

- Organízase o acceso e saída da instalación de forma ordenada.  
- O alumnado accederá á instalación pola porta de entrada e sairá pola de 
emerxencia para evitar coincidir co seguinte grupo de clase.  
- Desinfección do calzado na entrada.  
- Hixiene de mans na entrada e saída  
- O alumnado non terá acceso aos vestiarios mentres dure a situación actual.  
- O material común de uso individual empregado desinfectarase ao inicio e ao 
remate do seu uso.  
- Retíranse as porterías para aproveitar o espazo dispoñible ao máximo.  
- Colócanse colgadoiros numerados para os obxectos persoais.  
- Ventilación: o Durante as sesións prácticas, sempre que a climatoloxía o 
permita, manteranse abertas as portas de entrada e saída, as portas e xanelas 
dos vestiarios, a porta e xanelas do departamento e as dúas xanelas propias do 
ximnasio. o Ao rematar a sesión, sempre que a climatoloxía o permita, 
manteranse abertas as portas de entrada e saída, as portas e xanelas dos 
vestiarios, a porta e as xanelas do departamento e as dúas xanelas propias do 
ximnasio.  
- Para axilizar a ocupación de espazos, por parte do alumnado durante as 
sesións de Educación Física, e sempre adaptados as esixencias das instrucións 
do versión 06/07/2021, sinalízanse no chan da instalación:  

 Sinais separadas a tres metros e distribuídas proporcionadamente por 
toda a pista  

o ALMACÉN. De uso compartido entre o Departamento de Educación Física e o resto 
do centro, onde gardamos a maior parte do material didáctico. 
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 OUTROS ESPAZOS. 
 

o CAMPO DE FÚTBOL EXTERIOR. No exterior do peche do nosos centro e a beira 
do ximnasio  contamos cun campo de fútbol propiedade da Comunidade de Montes 
de Darbo. O IES Monte Carrasco cursará unha petición escrita á devandita 
comunidade para dispoñer do uso e desfrute desta instalación durante o horario 
lectivo.  

o ENTORNO DO I.E.S. MONTE CARRASCO. O IES Monte Carrasco conta cun 
entorno privilexiado para a práctica de actividades deportivas na natureza. Nos 
arredores do centro contamos cun sendeiro (G.R.) na actualidade descatalogado 
pola federación pero que supón unha oportunidade para o desenvolvemento de 
actividades coma o sendeirismo, as carreiras de orientación ou as saídas en 
bicicleta de montaña. Dende este departamento téntase fortalecer o fomento da 
utilización do entorno coma un medio de práctica deportiva e ocupación do tempo 
de lecer do alumnado.  

o AULARIO DO CENTRO. 
 

 RECURSOS MATERIAIS. 

    Os recursos materiais cos que contamos, son os que aparecen no inventario do 
departamento, pendente de actualización, que podemos atopar no seguinte enlace:  
..\..\INVENTARIO REVISADO A 28-01-2021.docx 

A revisión deste inventario quedara reflectido nas actas do departamento do presente 
curso escolar. 

 MATERIAIS CURRICULARES E RECURSOS DIDÁCTICOS 

     Empregaranse coma materiais curriculares apuntes elaborados polo profesor, artigos de 
prensa e revistas deportivas e de Educación Física. 

    Tamén faremos uso das TICs coma ferramenta de traballo e instrumento didáctico, que 
complementa os contidos educativos desenvolvidos na aula. Neste sentido, propiciarase o uso 
e manexo de páxinas web relacionadas con la Educación Física, coma o uso do portal 
educativo edu.xunta.es da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da 
Comunidade Autónoma de Galicia; A plataforma Edixgal. Ademais dende o departamento de 
Educación Física fomentaremos a consulta a páxina web do centro e aula virtual do IES Monte 
Carrasco  

    Durante o presente curso, os alumnos matriculados nos catro cursos de educación 
secundaria obrigatoria participaran no Edixgal, dentro do proxecto abalar. 

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN , CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

../../INVENTARIO%20REVISADO%20A%2028-01-2021.docx
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     Os criterios de avaliación establecen o grado e tipo de aprendizaxe que se espera acaden 
os alumnos/as e sempre con respecto ás capacidades indicadas nos obxectivos xerais da 
materia. Servirannos de referente para a avaliación, e como posteriormente veremos tamén 
para elaborar os mínimos esixidos para superar esta materia. 

    O Decreto 86/2015, do 25 de xullo, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece os 
seguintes criterios de avaliación para Educación Física: 

1º ESO 

o 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. 
o 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. 
o B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas 
de lecer activo e de utilización responsable do contorno próximo. 
o 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. 
o  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. 
o B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas sinxelas de expresión corporal. 
o 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. 
o 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 autoesixencia no seu esforzo. 
o B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos 
e as habilidades específicas, das actividades físico-deportivas adaptadas propostas. 
o B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboración-
oposición facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos 
relevantes. 

2º ESO 

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

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

 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. 

 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. 

 B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal e outros recursos. 

 B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción motora e os mecanismos de 
control da intensidade da actividade física, e aplicalos á propia práctica, en relación coa 
saúde e a alimentación. 

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

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

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

3º ESO 

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

 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. 

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

 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. 

 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. 

 B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal e outros recursos. 

 B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos de control 
da intensidade da actividade física, aplicándoos á propia práctica, en relación coa saúde e 
a alimentación. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL                              CURSO 2021-2022 
  

 

Páx. 67 

 B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro 
das marxes da saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

 B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e 
habilidades específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou 
adaptadas. 

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

4º ESO 

 B1.1. Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na práctica de actividade 
física considerando a intensidade dos esforzos. 

 B1.2. Colaborar na planificación e na organización de eventos, campionatos ou torneos 
deportivos, previndo os medios e as actuacións necesarias para a súa celebración e 
relacionando as súas funcións coas do resto de implicados/as. 

 B1.3. Analizar criticamente o fenómeno deportivo discriminando os aspectos culturais, 
educativos, integradores e saudables dos que fomentan a violencia, a discriminación ou a 
competitividade mal entendida. 

 B1.4. Asumir a responsabilidade da propia seguridade na práctica de actividade física, tendo 
en conta os factores inherentes á actividade e prevendo as consecuencias que poidan ter 
as actuacións pouco coidadosas sobre a seguridade das persoas participantes. 

 B1.5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo en equipo, superando as 
inseguridades e apoiando as demais persoas ante a resolución de situacións descoñecidas. 

 B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 
aprendizaxe, para procurar, seleccionar e valorar informacións relacionadas cos contidos do 
curso, comunicando os resultados e as conclusións no soporte máis adecuado. 

 B2.1. Compor e presentar montaxes individuais ou colectivas, seleccionando e axustando 
os elementos da motricidade expresiva. 

 B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos sobre a condición 
física, aplicando os coñecementos sobre actividade física e saúde. 

 B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, practicando actividades físico-
deportivas adecuadas ao seu nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa relación 
coa saúde.  

 B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos nas actividades físico-
deportivas propostas, con eficacia e precisión. 

 B4.2. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición 
nas actividades físico deportivas propostas, tomando a decisión máis eficaz en función dos 
obxectivos. 

 B4.3. Recoñecer o impacto ambiental, económico e social das actividades físicas e 
deportivas, reflexionando sobre a súa repercusión na forma de vida no contorno. 

 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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Coa intención de que a avaliación sexa o máis obxectiva posible, con carácter xeral nos 
criterios de cualificación ponderaremos a adquisición das aprendizaxes conceptuais, 
procedimentais e actitudinais. 

Os contidos conceptuais, “parte teórica”, terán unha consideración do 30% (3 puntos 
do total da nota) na cualificación dos alumnos. A nota será a media entre os traballos 
solicitados ao longo da avaliación (obrigatorios y/ou voluntarios) e unha proba escrita que se 
realizarán cada trimestre (un por trimestre). Se nunha avaliación non se solicita ningún 
traballo, toda a puntuación deste apartado (3 puntos do total da nota) recae na proba escrita. 
A materia será acumulativa. No segundo trimestre avaliarase tamén da materia impartida no 
primeiro trimestre, e no terceiro trimestre a avaliarase tamén materia impartida no primeiro e 
segundo trimestre. EXCEPCIÓN: se un alumno supera a proba escrita cunha cualificación 
igual ou superior a 7 puntos, elimina materia, e dicir na seguinte proba escrita non terá que 
volver a examinarse desa materia. Para os traballos escritos proporcionarase un guión que 
fixará os contidos a desenvolver e a forma de valoralos. Se o alumno copia na proba teórica 
suporá a non superación dos estándares de aprendizaxe ligados aos contidos avaliados. Se o 
alumno copia ou deixa que lle copien un traballo (voluntario ou obrigatorio) suporá a non 
superación dos estándares de aprendizaxe ligados os contidos avaliados.  

Cada día de retraso na entrega dun traballo ou ficha práctica restará 1 punto sobre 10 no 
valor do traballo solicitado. 

A non presentación a proba escrita da parte teórica, suporá a non superación dos 
estándares de aprendizaxe ligados aos contidos avaliados. 

A non presentación dalgúns dos traballos teóricos da parte teórica, a non superación dos 
estándares de aprendizaxe ligados aos contidos avaliados. 

Os contidos procedimentais , “parte práctica”, terán unha consideración do 40% (4 
puntos do total da nota) na cualificación dos alumnos. A nota será a media de tódalas probas 
prácticas que se realicen cada trimestre (ata 2 puntos do total da nota) e da nota do traballo 
diario realizado polo alumno (ata 2 puntos do total da nota divididos entre tódolos días que 
haxa clase práctica ou a parte proporcional, anótase diariamente no caderno do profesor se 
traballa ou non).  

A non presentación a algunha das probas prácticas da parte práctica, suporá a non 
superación dos estándares de aprendizaxe ligados aos contidos avaliados. 

Os contidos actitudinais terán unha consideración do 30%  (3 puntos do total da nota) na 
cualificación dos alumnos. A nota será a media da hixiene persoal (1 puntos do total da nota), 
a participación (faltas  non xustificadas, non realizar as tarefas propostas, non xustificar 
incapacidades temporais ou permanente, ser amoestado)(1 punto do total da nota) e o 
comportamento (o cumprimento das normas, o interese,  o esforzo, a vestimenta axeitada, a 
cooperación, ...) (1 punto do total da nota).  

IMPORTANTE: 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL                              CURSO 2021-2022 
  

 

Páx. 69 

A cualificación de cada avaliación calcúlase sumando os puntos obtidos en cada un dos 
tres tipos de contidos. O seu valor será o número enteiro acadado polo alumno non tendo en 
conta os decimais. 

A nota final do curso será a media entre os resultados das tres avaliacións tendo en conta 
os decimais redondeando a partires de 0,6 puntos. 

Cada falta de asistencia inxustificada afectará as puntuacións da parte actitudinal, e do 
traballo diario.  

Cando un alumno chegue tarde a clase por un motivo non xustificado, estes retrasos 
afectarán as puntuacións, cada tres retrasos coma unha falta de asistencia da parte 
actitudinal. 

Cada falta de asistencia debidamente xustificada (xustificante médico ou paterno) , 
amosando o xustificante o primeiro día que volva a ter Educación Física despois da ausencia,  
(prazo máximo de presentación, unha semana despois da falta) non afectará as puntuacións. 
Non e xustificable: quedarse durmido, quedarse estudando para un exame, na casa ou na 
biblioteca do centro, irse de compras...  

Se o alumno non se presenta a algunha das probas escritas o prácticas, precisa 
xustificante médico para poder facerlle a proba noutra data. Se non é así, suporá a non 
superación dos estándares de aprendizaxe ligados aos contidos avaliados. 

Cando un alumno teña faltas de asistencia, por causa xustificada, durante ó menos a 
metade das sesións dunha unidade didáctica, presentará un traballo teórico-práctico a 
proposta do profesor sobre aspectos tratados no desenvolvemento da mesma. Este traballo 
pasará a avaliarse coma unha das probas procedimentais. 

Cando un alumno non faga a clase práctica, por causa xustificada, este terá que copiar 
tódolos exercicios e tarefas que realicen os seus compañeiros durante a sesión práctica, nun 
caderno ou no ordenador propio, seguindo o guión aloxado no seu curso de Edixgal 
“Educación Física (curso do alumno)º ESO” (Clica aquí para ver o guión), e o entregará ao 
profesor no transcurso de este día vía Edixgal, ou realizará o traballo práctico físico axeitado o 
seu tipo de doenza o lesión, tanto si esta e de carácter temporal ou permanente, neste punto 
pódese incluír calquera traballo de rehabilitación de doenza ou lesión que o alumno teña 
diagnosticada. A cualificación deste traballo suporá para el a nota do traballo diario de ese día. 
Se non fai o traballo ou o traballo non se adecúa o solicitado afectará as puntuacións da parte 
actitudinal, e do traballo diario. 

Cando un alumno non faga a clase práctica, por causa non xustificada, será penalizado 
cun negativo, e terá que copiar tódolos exercicios e tarefas que realicen os seus compañeiros 
durante a sesión práctica nun caderno ou no ordenador propio, seguindo o guión aloxado no 
seu curso de Edixgal “Educación Física (curso do alumno)º ESO” (Clica aquí para ver o 
guión), e o entregará ao profesor no transcurso de este día vía Edixgal. A cualificación deste 
traballo suporá para el a nota do traballo diario de ese día. Se non fai o traballo ou o traballo 
non se adecúa o solicitado afectará as puntuacións da parte actitudinal, e do traballo diario.  

../../../TRABAJOS/GUIÓN%20SESIÓN%20PARA%20LESIONADOS.doc
../../../TRABAJOS/GUIÓN%20SESIÓN%20PARA%20LESIONADOS.doc
../../../TRABAJOS/GUIÓN%20SESIÓN%20PARA%20LESIONADOS.doc
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Cando un alumno non faga a clase práctica, por causa xustificada, durante ó menos a 
metade das sesións dunha unidade didáctica, ademais do dito no paragrafo anterior, 
presentará un traballo teórico-práctico a proposta do profesor sobre aspectos tratados no 
desenvolvemento da mesma.  

Este traballo pasará a avaliarse coma unha das probas procedimentais. 

O punto da hixiene (ver apartado ADAPTACIÓN SITUACIÓN COVID) repártese entre 
tódolos días que haxa sesión práctica, restando a parte proporcional ata un máximo de 1 
puntos, por cada día que non se cumpran os requisitos mínimos de hixiene ( asearse con 
auga e xabón e cambiarse a camiseta usada por unha limpa). OPCIONAL: Ducha 
(precisase chancletas, ducharse con auga e xabón e cambiarse a roupa interior, 
calcetíns e camiseta por roupa limpa) repartíndose entre tódolos días que haxa sesión 
práctica. Cando un alumno minta neste punto, non so non se lle sumará a puntuación 
proporcional, se non que afectará as puntuacións da parte actitudinal. 

O punto da participación repártese entre tódolos días que haxa sesión práctica, restando a 
parte proporcional ata un máximo de 1 puntos, por cada día que non se cumpran os requisitos 
(realizar tódalas tarefas propostas, cunha execución técnica axeitada e un nivel de esforzo alto 
con respecto ás características individuais de cada executante…). 

O punto do comportamento repártese entre tódolos días que haxa sesión práctica,(un + 
computa, en branco non computa, un negativo resta a parte proporcional ata un máximo de 1 
puntos). 

Negativo: falta de respecto cara o profesor o cara os alumnos, non realizar as tarefas 
propostas, maltratar as instalacións ou o material, non levar roupa e calzado deportivo 
axeitado ou levar accesorios perigosos: reloxos, cadeas, pendentes grandes ou longos, aneis, 
pulseiras metálicas...,  usar o teléfono móbil na clase fora das actividades propostas, non 
xustificar debidamente as faltas de asistencia, os retrasos e as prácticas non realizadas, 
comer ou mascar chicles durante as clases, non cumprir o protocolo COVID ... 

Se o alumno e amoestado con un PARTE DE INCIDENCIA durante as sesións de 
Educación Física se lle penalizará perdendo 1 punto por parte de incidencia ata un máximo de 
3 puntos no apartado de actitude. 

Cando un alumno non leva roupa e calzado deportivo axeitado perde o dereito a realizar a 
sesión práctica con as consecuencias de penalizacións na súa cualificación da materia 
(traballo diario, hixiene persoal, participación e comportamento) e traballos adicionais. 

Positivo: axudar aos compañeiros con dificultades, tratar de integrar os compañeiros, 
colaborar na posta e recollida do material, participar activamente nas clase, esforzarse na 
realización das tarefas propostas así coma a excelencia na súa execución, mostrar un 
comportamento exemplar. 

ADAPTACIÓN SITUACIÓN COVID 

Cumprirase a normativa vixente en cada momento, tanto a xeral do centro coma a particular para a 
materia e espazos de Educación Física.  
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Actualmente non empregaremos os vestiarios, pola imposibilidade de cumprir a normativa ao 
mesmo tempo que garantir unha organización adecuada do seu uso, polo que a cualificación do 
apartado “hixiene persoal” valórase en función do cumprimento do protocolo COVID, no referente a 
hixiene de mans, uso correcto da máscara, distancia de seguridade, desinfección do material común 
de uso individual. Tamén o cumprimento das normas específicas da materia, como empregar a 
indumentaria axeitada, levar o pelo recollido, e non levar accesorios coma reloxos*, cadeas, pendentes 
grandes ou longos, aneis, pulseiras metálicas... 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Para superar positivamente cada trimestre o alumno terá que obter, ao menos, unha 
cualificación de 5 puntos na suma dos puntos obtidos nos contidos conceptuais, 
procedimentais e actitudinais, tendo que ter un mínimo do 40% dos estándares para cada 
un dos tres tipos de contidos mencionados. Naqueles casos nos que isto non suceda, 
adoptaranse as medidas correspondentes e realizaranse as probas de recuperación 
oportunas, asignándoselles tarefas teórico-prácticas que lles faciliten a recuperación da 
materia. 

o Alumnos coa materia de Educación Física suspensa na convocatoria de xuño 

Os alumnos avaliados negativamente ó finalizar o proceso de avaliación ordinario, gozarán 
da convocatoria que lles ofrece a lexislación vixente, por medio da cal poderán superar a 
materia na proba extraordinaria que se realizará por primeira vez en xuño, segundo a ORDE do 
19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A proba extraordinaria que se realizará nos primeiros días de xuño constará dunha parte 
teórico-práctica  e unha parte práctica.  A parte teórico-práctica  suporá o 40% da nota final, 
consistirá nunha proba escrita de preguntas cortas sobre contidos conceptuais e sobre 
descricións de elementos técnicos e progresións de habilidades técnicas, tácticas, etc. vistas 
durante o curso. A parte práctica suporá o 60% da nota final, consistirá na realización práctica 
dun conxunto de probas para a avaliación dos contidos mínimos procedimentais do curso.  O 
alumno acudirá á proba con roupa e calzado deportivo aseitado, material deportivo solicitado, 
utensilios de aseo e camiseta limpa para cambiarse e asearse despois da proba práctica. O 
non cumprimento destes requisitos será sancionado con non poder realizar dita proba e por 
conseguinte non poder superar a materia pendente. Se a proba extraordinaria so constase 
dunha proba escrita, esta suporía o 100% da nota final. 

o Alumnos coa materia de Educación Física pendente de cursos anteriores 

Aqueles alumnos que promocionen de curso sen alcanzar os obxectivos nin superar 
os contidos de cursos anteriores, na materia de Educación Física, se lles fará un 
seguimento por parte deste departamento, sendo o encargado directo deste seguimento o 
profesor que lle imparta clase no presente curso. 

Dado o carácter continuo que ten a materia, para recuperala terá gran valor o nivel e 
desenvolvemento que o alumno mostre no curso presente. Ademais poderá verse 
reforzado coa realización doutras tarefas compensatorias, como traballos ou probas 
escritas e prácticas daqueles contidos que non se impartan no seu curso actual. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
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Os alumnos que superen as tres avaliacións no presente curso superarán a materia 
do curso pasado, sendo a cualificación da materia do curso anterior a mesma que a que 
obteñan no presente curso. 

Os alumnos avaliados negativamente ao finalizar o presente curso non superarán a 
materia do curso pasado. Sen embargo, gozarán da convocatoria que lles ofrece a 
lexislación vixente, por medio da cal poderán superar a materia na proba extraordinaria de 
recuperación de pendentes que se realizará en maio segundo o calendario que deberá 
fixar a xefatura de estudios do centro. 

Esta proba extraordinaria constará de dúas partes: unha parte teórica e unha parte 
práctica. A parte teórica, que supón o 40% da nota final, consistirá nun exame de 
preguntas cortas sobre contidos conceptuais e sobre descricións de elementos técnicos e 
progresións de habilidades técnicas, tácticas, etc. desenvolvidas no curso que o alumno 
non superou segundo se recolle na programación correspondente. A parte práctica, que 
supón o 60% da nota final, consistirá na realización práctica dun conxunto de probas para 
a avaliación dos contidos mínimos procedimentais desenvolvidos no curso que o alumno 
non superou segundo se recolle na programación correspondente. Para a realización da 
parte práctica da proba o alumno deberá asistir coa roupa e o calzado axeitados. 

Cando un alumno non poida realizar a parte práctica da proba, deberá xustificar 
obrigatoriamente o motivo mediante un certificado médico oficial no que se especifique 
as actividades físicas que non pode desenvolver e terá que presentar obrigatoriamente os 
traballos teórico-prácticos propostos polo profesor sobre o contidos procedimentais 
desenvolvidos ao longo do curso. Estes traballos se avaliarán dentro da parte práctica da 
proba. Se non presenta dito certificado non poderá superar a materia ao non acadar 
os contidos mínimos da mesma. 

Para superar positivamente a proba extraordinaria de recuperación de pendentes o 
alumno terá que obter, ao menos, unha cualificación de “cinco” puntos. A nota final da 
proba extraordinaria de recuperación de pendentes será a suma das notas ponderadas da 
parte teórica e da parte práctica sen ter en conta os decimais. 

9. DESEÑO DA AVALIACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 
E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DO 
RESULTADO 

A realización da avaliación inicial será durante as primeiras sesións do curso, entre a 
primeira e a segunda semana. Consistirá nun conxunto de probas teórico-prácticas, na que os 
alumnos deberán executar: 

o Un quecemento xeral de forma individualizada. 

o Unha práctica de carreira continua de 10 minutos 
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    Esta proba axudará a coñecer o nivel inicial dos alumnos propiciando que se poidan facer 
os axustes que fosen necesarios na programación do curso para tratar de que os alumnos 
acaden os obxectivos prantexados. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O Decreto 86/2015, do 25 de xullo, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia no seu artigo 
11. Principios metodolóxicos, no apartado 5,  menciona que a intervención educativa debe ter 
en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o 
desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada en 
función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en 
práctica tan pronto como se detecten diferenzas de aprendizaxe, poderán ser tanto 
organizativos como curriculares. 

En Educación Física os grupos son, xeralmente, moi heteroxéneos e nos atopamos con 
alumnos con grandes diferenzas en canto ás súas capacidades físicas, coordinación, 
axilidade, intereses, estado de saúde, aprendizaxes, biotipo, estilos e ritmos de aprendizaxe, 
etc. O prantexamento para atender ás grandes diferenzas individuais, tradúcese en 
adaptacións máis ou menos permanentes e máis ou menos significativas. 

Cando estas adaptacións se levan a cabo nos elementos de acceso ó currículo (espazos, 
materiais, metodoloxía e actividades fundamentalmente), estas carecen de significatividade, e 
se produce do seguinte modo: 

o Con modificacións de espazos, normas, agrupamentos e materiais. 
o Con cambios na metodoloxía. 
o Con traballo en función do nivel de partida. 
o Con adaptación individual da intensidade. 
o Coa práctica de situacións reais dependendo do nivel e do grupo. 

o Con diversificación das actividades. 

Nos exercicios de carreira se permiten e fomentan ritmos individuais, en función do estudio 
da táboa de pulsacións e intensidades individuais de cada alumno.  

Nos xogos e nos deportes a intensidade é variable e difícil de controlar, deixándolle ao 
alumno que regule a intensidade en función de síntomas subxectivos de cansazo físico. 

Nos exercicios de forza non se asignan un número de repeticións fixas, nin un ritmo de 
execución dos exercicios obrigatorio, indícase o número orientativo. Foméntase o emprego 
dun ritmo de traballo propio. 

Nos exercicios de flexibilidade o límite o marca o propio alumno e cada cal dentro da súa 
capacidade. 

Nos deportes de equipo, organízanse diferentes grupos de nivel que traballan nas tarefas 
adaptadas ás súas capacidades de xogo, facilitando a aprendizaxe e evitando de esta forma, 
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sobre todo, as lesións. Máis adiante, modifícanse os grupos buscando unha maior relación 
entre os alumnos. 

Utilizaranse xogos adaptados e modificados, cambiando as regras, o térreno de xogo e os 
materiais, para adaptar as tarefas ás posibilidades de cada grupo. 

Cando se trate de alumnos sen discapacidade, pero retrasados por causas diversas, estes 
seguirán o ritmo normal da programación de aula, participando segundo seu nivel de aptitude. 
Procederase con adaptacións nalgúns elementos de acceso ó currículo (organización de 
espazos e tempos, metodoloxía, actividades e materiais), e ademais, deberán realizar 
actividades de reforzo e ampliación, algunhas das cales poden levarse a cabo en horario 
extraescolar e referidas, fundamentalmente, á mellora e desenvolvemento das diferentes 
capacidades físicas e coordinativas, así como a mellora de diferentes habilidades e destrezas 
deportivas. 

Cando se trate de alumnos con necesidades educativas especiais o profesor determinará 
as adaptacións oportunas á vista dos certificados médicos, así coma do resultado da 
avaliación e o ditame emitido polo departamento de orientación. Estas adaptacións quedarán 
reflectidas na programación de aula e, con frecuencia, farán referencias ós elementos básicos 
do currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación). En Educación Física e dentro 
deste grupo de alumnos con necesidades educativas especiais, podemos contemplar os 
seguintes casos: 

 Alumnos exentos totais da práctica: aqueles que, con previa prescrición médica, deban 
quedar exentos totais da práctica, procederase coa adaptación curricular pertinente que se 
levará a cabo na programación de aula e que se realizará sobre os obxectivos, contidos, 
criterios e actividades relacionados coa práctica; compensando estes coa realización de 
traballos teórico-prácticos. Estes traballos levarán investigación e estarán relacionados cos 
contidos de cada avaliación. O alumno deberá realizar unha proba teórica sobre o traballo 
realizado que demostre a adquisición dos coñecementos expresados nos traballos. Estes 
alumnos deberán asistir a clase con normalidade e nelas realizar as tarefas de apoio ó 
profesor (arbitrar, organizar, informar e dirixir os seus compañeiros, ordenar e controlar o 
material, etc.) e seguimento do aprendizaxe dos seus compañeiros (observación, 
seguimento por escrito da clase, etc.). 

 Alumnos exentos parcialmente da práctica: aqueles que, tendo en conta a prescrición 
médica e en colaboración co departamento de orientación, procederase coa adaptación 
curricular pertinente que se levará a cabo na programación de aula e que se realizará 
sobre os materiais, actividades, metodoloxía e instrumentos de avaliación en relación cos 
contidos prácticos a desenvolver en cada avaliación. Incluiranse neste apartado os casos 
de asma, anorexia, diabetes, desviacións da columna, lesións crónicas, discapacidades 
físicas, motoras ou sensoriais, etc. Cando estes alumnos non poidan realizar algunha 
actividade, practicarán aquelas outras alternativas propostas polo profesor e que sexan 
compatibles coa prescrición médica. 

 Alumnos exentos temporalmente da práctica: aqueles que, por lesións temporais ou por 
problemas de enfermidade transitoria, non poidan realizar a práctica durante un período de 
tempo determinado. Si durante este período o alumno queda exento total, deberá 
compensar a práctica con traballos teóricos que versarán sobre os contidos tratados 
durante dito período cos mesmos criterios establecidos no apartado de alumnos exentos 
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totais. No caso de exención parcial, procederase igual que no apartado de alumnos 
exentos parciais. 

 Alumnos con discapacidade psíquica: aqueles nos que non se detectan problemas 
físicos, pero si carencias a nivel intelectual. A estes alumnos se lles practicará adaptacións 
do currículo nos elementos de acceso ó mesmo, sempre en relación cos contidos de tipo 
conceptual, coma por exemplo non ter que acadar unha porcentaxe mínima nos 
estándares de aprendizaxe conceptuais. Se a deficiencia psíquica vai acompañada de 
deficiencia física ou motora, procederase, ademais, do mesmo modo que para os alumnos 
exentos parciais da práctica. Se o alumno presenta unha deficiencia psíquica e psicomotriz 
profunda procederase cunha adaptación curricular individual e significativa a tódolos niveis. 

 Alumnos con altas capacidades: estes alumnos seguirán o ritmo da programación de 
aula, participando e traballando en ocasións coma condutores ou capitáns dos seus 
compañeiros. Respecto ó nivel de condición física e respecto ó nivel de coordinación e 
habilidade técnica, se lles proporán actividades compostas de tarefas con maior 
complexidade respecto ó nivel de execución e de decisión no momento da avaliación para 
que o aprendizaxe se adecúe as súas capacidades e os seus intereses. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES 

O Departamento de Educación Física, durante o presente curso, pretende, organizar 
autonomamente, e de forma puntual con outros departamentos diferentes saídas e actividades 
fora do centro, respectando o ANEXO VI Actividades extraescolares e complementarias, do 
Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19 nos centros de Ensino non Universitario de 
Galicia para o curso 2021-2022, versión 06/07/21. 

As actividades complementarias e extraescolares favorecerán o desenvolvemento dos 
contidos educativos propios da materia e impulsarán a utilización de espazos e recursos 
educativos diversos, tentando que estas actividades estean estreitamente relacionadas cos 
contidos das unidades didácticas e orientadas a facilitar o aprendizaxe dos mesmos. Ademais as 
actividades complementarias e extraescolares propostas ós alumnos reforzarán o 
desenvolvemento do conxunto das competencias básicas. 

Pasamos a expoñer, de modo global, as actividades que propoñemos para realizar neste 
curso, sen que sexan de ningún modo inamovibles na súa temporalización nin exclusivas na súa 
realización, xa que en función do desenvolvemento do curso poderán variarse no tempo, engadir 
algunha nova ou cancelar algunha prevista (sempre co visto bo da Dirección do centro). 

TRIMESTRE ACTIVIDADE CARÁCTER 

1º 
Actividade no contorno de Cangas de Morrazo ou no 
medio natural  

Complementaria 

2º 
Actividade no contorno de Cangas de Morrazo ou no 
medio natural  

Complementaria 

2º Viaxe a neve Extraescolar 

3º 
Actividade no contorno de Cangas de Morrazo ou no 
medio natural  

Complementaria 
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12. TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia menciona no 
punto 7 do seu artigo 11 que a lectura constitúe un factor primordial para o desenvolvemento 
das competencias básicas e que os centros garantirán na práctica docente de todas as materias 
un tempo dedicado á lectura en todos os cursos da etapa. Para dar resposta ao anterior, os 
alumnos van a dispoñer dunha hora de lectura obrigada á semana. Esta hora irase rotando de 
forma que coincidirá con algunha das sesións de Educación Física semanal ao longo o curso. 

Ademais, os alumnos inícianse no estudio e aprendizaxe de Educación Física, polo que o 
tratamento e fomento da lectura será a través de pequenos textos que se irán propoñendo de 
forma gradual e sistemática na materia. 

Tamén incidiremos na lectura de xornais e revistas especializadas en deportes e en 
Educación Física, tentando que fagan un seguimento do deporte como fenómeno social e 
elemento da nosa cultura. 

Aportación por parte da materia de Educación Física aos itinerarios lectores: 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA 

Lecturas.  
Modalidade
s e tipos. 

Lecturas 
complementarias de 
tipo informativo, 
relacionadas cos 
contidos de cada 
materia. 

Lecturas 
compartidas e 
comentadas, de 
tipo literario, 
recreativo ou 
informativo, 
entre varios 
alumnos/as. 

Lecturas 
guiadas: todo o 
alumnado do 
mesmo nivel o 
mesmo título. 

Educación 
literaria  
(específico para 
as áreas 
lingüísticas) 

Lectura 
extensiva: 
propostas de 
lecturas libres, 
que poden ser 
compartidas ou 
non. 

1º ESO 
Película: The Loneliest 
Runner 

  

Libro: Correr para 
vivir. Lopez 
Lomong, Mark 
Tabb. Colección 
Astor 

2º ESO 
Película: Invictus. El 
Factor Humano  

  

Libro: Correr para 
vivir. Lopez 
Lomong, Mark 
Tabb. Colección 
Astor 

3º ESO Película: Coach Carter   

Libro: Lágrimas 
por una medalla 
de Lamarca Tania 
/ Gallo Cristina 

4º ESO 
Película: Titanes, 
Hicieron Historia 

  
Libro: Correr para 
vivir. Lopez 
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Lomong,/Mark 
Tabb.  

Espazos 
Aula / Biblioteca / 
Casa 

Aula / Biblioteca 
/ Casa 

Aula / Biblioteca 
/ Casa 

Biblioteca / Casa 

 

13. TRATAMENTO E FOMENTO DAS TICS 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia menciona no punto 8 do seu 
artigo 11 a importancia de promover a integración e o uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e 
aprendizaxe. 

Debemos destacar a importancia do uso das tecnoloxías da información e da comunicación 
como ferramenta de traballo para profesores e alumnos e como instrumento didáctico. Así, 
utilizaranse programas informáticos como procesadores de texto, follas de cálculo, páxinas web 
relacionadas coa Educación Física, e exposición de contidos conceptuais a través de programas 
específicos para presentacións. 

O uso do ordenador e a súa conexión a Internet supoñen un importante instrumento didáctico 
para a área de Educación Física como ferramenta de procura de información que complementa 
os contidos educativos desenvolvidos na aula virtual do instituto e da plataforma Edixgal. De esta 
forma, propiciarase o uso e manexo de páxinas web relacionadas coa Educación Física, coma a 
aula virtual do instituto e o uso do portal educativo edu.xunta.es, da plataforma abalar, da plataforma 
Edixgal da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

Igualmente son recursos informáticos interesantes, tanto para o profesor, coma para os 
alumnos, as webs das distintas federacións deportivas. Nelas poderase atopar información sobre 
regulamentos. 

14. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O 
PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 
Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente    

Indicadores de logro Escala  

Proceso de ensino  1 2 3 4 Medidas a adoptar 
1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?      

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?       

3. Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?       

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?       

5. Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?       

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?       

7. Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?       

8. Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?       

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?       

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación?       
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11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula?       

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?       

 

Práctica docente  1 2 3 4 Medidas a adoptar 
1. Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado      

2. Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?      

3. Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade      

4. Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con 
NEAE? 

    
 

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?      

6. Intercálase o traballo individual e en equipo?      

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión 
oral? 

    
 

8. Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe      

9. Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?      

10. Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames, 
etc? 

    
 

11. Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?      

12. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?      

13. Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?      

14. Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?      

15. As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares?      

16. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... 
? 

    
 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E 
DE MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA  

Avaliación da programación didáctica   

Indicadores de logro Escala  

Mecanismo de avaliación e modificación de programación 
didáctica 

1 2 3 4 
Medidas a adoptar 

1. Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?      

2. Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?      

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
temporalización? 

    
 

4. Engadiuse algún contido non previsto á programación?      

5. Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?      

6. Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas      

7. Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?      

8. Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?      

9. Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?      

10.  Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?      

11. Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?       

12. Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?      

13. Son adecuados os materiais didácticos utilizados?      
14. Os materiais e recursos son adecuados, atractivos e de fácil manipulación para o 
alumnado? 

    
 

15. Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?      

16. Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?      

17. Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.?      

18. Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación?      

19. Fixáronse criterios para a avaliación final?      

20. Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?      

21. Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?      

22. Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?      

23. Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?      

24. Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?      

25. Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?      
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26. Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?      

27. Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?      

28. Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)      

29. Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso      

30. Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?      

31. Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?      

 


