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1. Introdución e contextualización 

Introdución xeral 

A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o conxunto de obxectivos, competencias, 
contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables de cada unha das ensinanzas e etapas 
educativas reguladas pola citada Lei. O Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece o currículo básico da 
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Segundo a Lei 8/2013, corresponde ao Goberno o deseño básico, en relación cos obxectivos, competencias, contidos 
e criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, co fin de asegurar unha formación común e o 
carácter oficial e a validez en todo o territorio nacional das titulacións ás que se refiere esta Lei Orgánica. Non obstante, 
dentro dos límites establecidos polas Administracións, os centros docentes desenvolverán e complementarán, no seu caso, 
o currículo e as medidas de atención á diversidade establecidas polas Administracións educativas, adaptándoos ás 
características do alumnado e á súa realidade educativa co fin de atander a todo o alumnado. 

De acordo co artigo 24 do RD 1105/2014, o Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, 
madurez intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse 
á vida activa con responsabilidade e competencia. Asi mesmo, capacitará ao alumnado para acceder á educación superior. 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

Competencias clave do currículo de Bacharelato 

Segundo o Artigo 6.2 da Lei Orgánica 8/2013, as competencias son “capacidades para aplicar de forma integrada os 
contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de acadar a realización axeitada de actividades e a resolución 
eficaz de problemas complexos”. 

O RD 1105/2014 precisa que as competencias do currículo serán as seguintes: 
o Comunicación lingüística (CCL). 
o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
o Competencia dixital (CD). 
o Aprender a aprender (CAA). 
o Competencias sociais e cívicas (CSC). 
o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
o Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

O Decreto autonómico 86/2015, que establece o currículo para a ESO e o bacharelato no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia precisa a relación entre as competencias clave e os criterios de avaliación. Deste xeito, facilítase a 
integración das competencias no currículo.  

Na materia de Educación Física é de gran importancia a Competencia Motriz (CM), unha oitava competencia clave que 
engade o Decreto 86/2015, que se traballará de maneira transversal coa realización de todo tipo de actividades físicas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

1.4.1, 1.4.2 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E DAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DIXITAL 

1.4.1, 1.4.2 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DAS COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.2.3 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 
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Competencias clave do currículo de Bacharelato 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 

3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso  

Obxectivos de etapa 

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros que o estudantes debe acadar ao finalizar cada 
etapa, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 26 do Decreto 86/2015 
precísanse os obxectivos da ensinanza secundaria obrigatoria, que a seguir se concretan para este curso e materia, establecendo a súa correspondencia 
cos contidos e criterios de avaliación. 

Concreción dos obxectivos para o curso. Relación entre os obxectivos de etapa, os criterios de avaliación e os contidos. 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores 
da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Respecto polas normas, o material e o entorno; tolerancia e colaboración 
cos compañeiros/as nas actividades cooperativas que se darán o longo do 
curso. 

Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Traballos e actividades en grupo nos que deberán colaborar, resolver diferenzas 
e aportar o seu punto de vista para a correcta realización dos mesmos. 

Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Colaboración cos seus compañeiros e compañeiras sen importancia do sexo; 
respecto polas diferenzas motrices e outras que xorden na práctica de actividade 
física; resolución pacífica de conflitos. 

Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Lectura e estudo dalgún aspecto teórico que sustenta a parte práctica; procura 
e análise de información para a realización de traballos.  

Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Realización e exposición de traballos individuais e cooperativos. 
Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Procura de información en fontes estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Realización de traballos empregando as TIC; manexo de plataformas de 
aprendizaxe dixital. 

Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da 
súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Actividades no medio natural, nas que o respecto polo entorno é básico para un 
adecuado desenvolvemento persoal e social. 

Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Traballos de análise e procura de información; manexo de compoñentes da 
carga para unha adecuada dosificación de actividade física. 

Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma 
crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 
medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Actividades no medio natural; manexo de recursos artificiais e programas 
informáticos que permiten a realización desas actividades. 

Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 
sentido crítico. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Traballos e actividades en grupo nos que deberán colaborar, resolver diferenzas 
e aportar o seu punto de vista para a correcta realización dos mesmos; práctica 
autónoma en actividades propostas no aula. 

Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Actividades relativas a expresión corporal como forma de comunicación. 
Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Todas as actividades físicas desenvoltas no curso, entendendo actividade física 
como calquera movemento corporal voluntario que resulta nun gasto enerxético 
superior ao de reposo. 

Acadar grao mínimo de consecución nos EFB do curso avaliados en cada 
Unidade Didáctica. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Resolución pacífica de conflitos. 
Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 
mundo globalizado. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Actividades no medio natural e valoración do mesmo coma un entorno válido 
para a realización de actividade física; creación e aplicación de rutas de 
sendeirismo aproveitando o contorno próximo. 

Acadar grao mínimo de consecución nos EFB relativos ao mencionado no 
apartado de contidos. 
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4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

 Segundo o RD 1105/2014,  no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como especificacións dos criterios de avaliación que 
permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser 
observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas 
comparables. 

 O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán concretar, para cada estándar de aprendizaxe, 
a temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a materia e o procedemento e os instrumentos de avaliación. 

Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos 
e instrumentos de avaliación. 
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A maiores, inclúese unha táboa na que se especifica os contidos que forman parte da programación didáctica, relacionándose coa táboa 
anterior.  

 

5. Concrecións metodolóxicas 

Concrecións metodolóxicas 

O Decreto 86/2015 establece unha serie de pautas relativas á metodoloxía que se empregará en Bacharelato, podendo ser aplicadas 
na EF: carácter eminentemente práctico e vivencial; é recomendable distribuílas 2 sesións semanais de EF en días distintos; o proceso 
de ensinanza-aprendizaxe debe orientarse á consecución de competencias clave; se favorecerá o aprendizaxe cooperativo, potenciando 
a inclusión do alumnado; se deseñaran diferentes tarefas de modo que se adapten aos diferentes niveis, co obxectivo de atender á 
diversidade; se potenciará o emprego e integración das TIC no aprendizaxe; se favorecerá o emprego de metodoloxías baseadas no 
descubrimento guiado, resolución de problemas, traballo por retos e proxectos e/ou aprendizaxes cooperativos; se procurará a inclusión 
das familias como un factor clave na xestión autónoma e comprometida da saúde dos alumnos/as; é necesaria unha adecuada 
coordinación entre o equipo docente. 

Ao longo das sesións que conforman a PD alternarase o emprego de metodoloxías directivas e non directivas, incluso dentro de unha 
mesma sesión en función das actividades propostas. Dentro das metodoloxías de instrución directa, se destacará i uso do mando directo 
e a asignación de tarefas. Estas estratexias se empregarán fundamentalmente nas UUDD de condición física, na realización de circuítos 
con diversas estacións e en certas tarefas relativas ao aprendizaxe ou introdución a habilidades motrices específicas. Respecto ás 
metodoloxías non directivas, se empregarán o descubrimento guiado e a resolución de problemas, por exemplo, a través da presentación 
de situacións motrices con consigna ou de xogos semidefinidos. Tamén se poden incluír neste tipo de estratexias de aprendizaxe as 
metodoloxías activas, as cales, segundo a Orde ECD/65/2015, téñense que apoiar en estruturas de aprendizaxe cooperativo, co fin de 
compartir e construír colectivamente o coñecemento. As principais metodoloxías activas son o aprendizaxe cooperativo, o aprendizaxe 
por proxectos ou o aprendizaxe servizo, entre outras, as cales poderán ser aplicadas no transcurso das diversas UUDD que compoñen 
esta PD. 

Por outro lado, con respecto ás formas de condución da clase, estas tamén se adaptarán, ao igual que as metodoloxías de ensinanza, 
aos diferentes contidos e actividades que os desenrolen. Así, se aplicarán principalmente estratexias instrutivas (a maior parte das 
decisións son tomadas polo docente) e participativas (fomentase a participación do alumnado no seu propio aprendizaxe). As sesións se 
estruturaran en 5 partes, que son as seguintes: fase de información, quecemento, parte principal, volta á calma e avaliación ou reflexión 
final. 

Teranse en conta diversos criterios e dimensións á hora de organizar e traballar cos grupos. Entre eles, preverase a forma de 
organización (en gran grupo, grupos reducidos, por parellas, individual, etc.), os tempos de traballo (libre, paralela, alternancia, 
competición, circuíto, por ondas, etc.), tipos de agrupamento (disperso, en filas, en círculo, etc.), criterios de formación dos grupos 
(grupos homoxéneos o heteroxéneos, libre, por peso e talla, nivel técnico, etc.), estratexia da práctica (global, analítica o mixta), formas 
de motivación, formas de control do alumnado, tipos de tarefa (aberta/pechada, definida, semidefinida ou non definida), canles de 
comunicación (visual, auditivo, kinestésico) ou a organización dos espazos, en cuanto á disposición dos materiais e optimización dos 
tempos de traballo. Sobre a actuación do docente, debese facer fincapé na importancia da interacción entre o profesor e el alumno dentro 
do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Durante a práctica, o feedback é fundamental, e será adaptado as tarefas propostas. Por exemplo, 
emitiranse feedbacks concorrentes durante a realización de circuítos de condición física, e retardados durante a práctica de situacións 
motrices para que o individuo experimente as consecuencias da súa propia decisión e as poida comparar coa realización correcta. Poderá 
ser, a súa vez, de diferentes tipos: descritivo, avaliativo, comparativo, explicativo ou afectivo, relacionándose coas situacións propostas, 
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os tipos de tarefa e obxectivos das mesmas, se repercuten sobre conductas, coñecementos, etc. Por outro lado, o docente debe procurar 
unha posición tal que facilite a accesibilidade visual e atención por parte do alumnado e para o alumnado, e as diversas situacións 
favorecerán un posicionamento máis estático, de observador (tarefas colectivas, deportes de equipo, etc.) ou máis dinámico (traballo en 
pequenos grupos, estacións ou postas, etc.). En relación a isto, determinará tamén o seu rol para co grupo, si é un participante máis, un 
elemento intermedio, actuando como xuíz ou árbitro, ou un elemento externo á práctica, sendo un instrutor, director ou mero observador. 

Para finalizar o apartado de Metodoloxía, hai que facer mención ao Plan de continxencias, relativo ás medidas que adoptaremos para 
a prevención de posibles accidentes e lesións. Seguiranse as normas establecidas polo propio departamento de EF, e outras como 
quecementos adecuados, material e instalacións en bo estado, uso de proteccións se son necesarias, normas de hixiene e realización de 
axudas en aqueles exercicios que se poidan aplicar. No caso de que suceda algún accidente deportivo durante as sesións, procederase 
seguindo o protocolo PAS, protexer (ao accidentado e para que non se produzan máis accidentes), alertar (ao 112 ou 061) e socorrer 
(aplicar primeiros auxilios). 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

Materiais e recursos didácticos 

Os materiais de que dispón o departamento de Educación Física serán os que se empreguen na clase, tendo en conta os 
contidos a traballar. Revisarase o seu estado para evitar posibles accidentes ou un mal funcionamento dos mesmos. Do 
mesmo modo, tamén se observará calquera dano ou mal estado das instalacións e do mobiliario do pavillón. O inventario do 
departamento de Educación Física estará subido no aula virtual e na páxina do centro. 

Por outra banda, en cada avaliación o alumnado levará a cabo un traballo con formato Webquest, para o que será necesario 
o manexo de fontes de información, das tecnoloxías da información e a comunicación e do aula virtual do IES O Ribeiro 
(https://www.edu.xunta.gal/centros/iesoribeiro/aulavirtual2/course/view.php?id=111).  

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a 
práctica docente. 

Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Programa  a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

  

  2.  Programa a materia tendo en conta o 
tempo dispoñible para o seu desenvolvemento. 

  

  3.  Selecciona e secuencia de xeito progresivo 
os contidos da programación de aula tendo en 
conta as particularidades de cada un dos 
grupos. 

  

  4.  Programa actividades e estratexias en 
función dos estándares de aprendizaxe. 

  

  5.  Planifica as clases de xeito flexible, 
preparando actividades e recursos axeitados á 

  

Avaliacións parciais 

- A avaliación positiva na 1ª, 2ª e 3ª obtense facendo a media de todas as UUDD do trimestre, debendo ser ≥5. Os 
EFB nos que non se acade o grao mínimo de consecución deberán ser recuperados. 

Avaliación final 

- A nota obtida na avaliación final resulta da media aritmética das 3 avaliacións, debendo ser ≥5 para que a materia 
sexa considerada como superada. Os EFB nos que non se acade o grao mínimo de consecución deberán ser 
recuperados. 

Avaliación extraordinaria 

- A avaliación extraordinaria realizase naqueles caso nos que a media da avaliación final é inferior ao 5. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesoribeiro/aulavirtual2/course/view.php?id=111
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programación de aula e ás necesidades e os 
intereses do alumnado. 

  6.  Establece os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos seus alumnos. 

  

  7. Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que podan ter contidos afíns á 
súa disciplina. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao principio 
de cada unidade. 

  

  2.  Plantexa situacións que introduzan a 
unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

  

  3.  Relaciona as aprendizaxes con aplicacións 
reais eou coa súa funcionalidade.  

  

  4.  Informa sobre os progresos acadados e as 
dificultades atopadas.  

  

  5.  Relaciona os contidos e as actividades cos 
intereses do alumnado. 

  

  6.  Estimula a participación activa dos 
estudantes en clase. 

  

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas 
antes de pasar a unha nova unidade ou tema 
con mapas conceptuais, esquemas… 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para resolver dúbidas e 
ofrecer asesorías dentro e fóra das clases. 

  

 4.  Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo 
para apoiar os contidos na aula. 

  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén 
unha comunicación fluída cos estudantes. 

  

  7.  Desenvolve os contidos dun xeito ordenado 
e comprensible para os alumnos. 

  

  8.  Plantexa actividades que permitan acadar 
os estándares de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

  

  9.  Plantexa actividades grupais e individuais.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Realiza a avaliación inicial a principio de 
curso para axustar a programación ao nivel dos 
estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 

  

  3.  Revisa, a cotío, os traballos propostos na 
aula e fóra dela. 

  

  4.  Proporciona a información necesaria sobre 
a resolución das tarefas e o xeito de melloralas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os 
traballos e actividades dos alumnos e dá pautas 
para a mellora das súas aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza criterios de avaliación abondo, que 
atenda de xeito equilibrado a avaliación dos 
diferentes contidos. 
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  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

  8.  Propón novas actividades que facilites a 
adquisición de obxectivos cando estes non 
teñan sido acadados suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de máis nivel 
cando os obxectivos teñan sudo acadados con 
suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel dos estudantes, 
etc. 

  

11.  Emplea diferentes medios para informar 
dos resultados aos estudiantes e ás familias. 

  

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación 
e avaliación das materias pendentes  

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

Non hai alumnado con materia pendente de Educación Física. 

10. Organización dos procedementos que lle permitan ao 
alumnado acreditar os coñecementos necesarios en 
determinadas materias, no caso do bacharelato  

Procedementos para acreditar os coñecementos necesarios 

 

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 
colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 
seus resultados  

Deseño da avaliación inicial 

Realización de probas estandarizadas que permitan detectar problemas de desenrolo motor (Unidade Didáctica 0). 

Medidas individuais e colectivas 

En caso de atoparse dificultades para a aplicación dos contidos propostos, ben sexa trala realización das probas 
estandarizadas (sobre todo as referidas ás capacidades coordinativas) ou no transcurso das sesións de Educación Física, 
proporanse tarefas ou adaptacións das actividades de aula para adecualas ao nivel dos alumnos/as, permitindo ou mesmo 
facilitando o proceso de ensinanza-aprendizaxe de cada individuo. Do mesmo xeito, para aqueles que presenten un 
desenrolo motor superior ao nivel medio da clase, pódense presentar actividades de ampliación dos contidos ou mesmo 
outras funcións dentro do grupo, como a de alumno/a colaborador, axudando aos seus compañeiros/as e mellorando así 
na esfera socio-afectiva. 

12. Medidas de atención á diversidade 

Medidas de atención á diversidade 

En colaboración co departamento de orientación se procurará detectar os casos dos alumnos que precisen medidas de 
atención especiais e elaboraranse actividades ó seu nivel para conseguir que poidan avanzar na súa aprendizaxe, 
manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

Tódalas medidas que se correspondan con este importante apartado da ensinanza han de supor, tal e como pretenden 
os principios de normalización, non discriminación e integración, a inclusión de todo o alumnado ao proceso de ensinanza-
aprendizaxe, sen que elo supoña discriminación senón integración. 
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A continuación, inclúense unha serie de orientacións xerais con respecto á atención á diversidade: 

• Tratamento personalizado a través de estilos de ensinanza individualizados. 

• Evitar actitude paternalista sobre este alumnado, tratándoo como un máis en clase. 

• Respectar a iniciativa persoal, valorando a súa independencia e liberdade de acción. 

• Modificación nas regras das actividades para a integración de todo o alumnado. 

• Enfoque lúdico e cooperativo en clase. 

• Reforzar os pequenos logros: empregar de forma especial o feedback afectivo. 

• Propor distintos niveis de dificultade nas actividades. 

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán 
no curso que corresponda  

Elementos transversais que se traballarán 

O Decreto 86/2015 indica unha serie de aspectos que se han de traballar de forma transversal en tódalas materias, sen 
prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. No caso concreto de esta PD, para o curso 
que nos ocupa, teranse en conta os seguintes: comprensión lectora, por medio de actividades tales como os Webquest, a 
resolución de tarefas do aula virtual ou a lectura de apuntes e artigos e posta en común sobre os mesmos; expresión oral e 
escrita, a través da realización de quecementos, facer algunha ficha ou representación de tarefas de expresión corporal; 
comunicación audiovisual: visionado de vídeos, imaxes, etc.; TICs: relacionado co elemento transversal anterior, tamén se 
pode desenrolar por medio dos recursos web mencionados previamente (Webquest, aula virtual); emprendemento: 
favorecido polas tarefas nas que se requira tomar decisións, iniciativa, ou levar a cabo actividades físicas de forma autónoma; 
educación cívica e constitucional: a través de conductas e comportamentos que favorezan o coidado do entorno, do material, 
o respecto por compañeiros e adversarios, as súas aportacións, etc. 

Outros aspectos aos que se debe facer referencia son a prevención da violencia de xénero, violencia contra as persoas con 
discapacidade, e calquera outra forma de violencia, racismo ou xenofobia. Todos eles se dan de forma transversal durante 
a vida no centro, rexeitando todo tipo de agresión e violencia física ou verbal e favorecendo o desenrolo da dimensión afectiva 
do individuo. 

14. Actividades complementarias e extraescolares 

Actividades complementarias e extraescolares 

- Realización dunha ruta de sendeirismo/carreira de orientación no medio natural. 

Unha vez feito o traballo da UD 10, na que o alumnado terá que preparar unha ruta de sendeirismo polo entorno do IES O 
Ribeiro, poderase propoñer a realización dunha saída na que se faga unha delas, xunto cunha carreira de orientación a modo 
de resumo e práctica dos contidos vistos na clase.  

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

Unha vez finalizada cada avaliación, farase unha análise de resultados, e a partires do mesmo se propoñen, se así se 
considera, propostas de mellora tanto a corto como a medio prazo de cara á aplicación de avaliacións posteriores. Engádese 
a continuación unha ferramenta deseñada a tal efecto, con indicadores referidos ao grado de realización das sesións e acerca 
da avaliación das UUDD. 
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