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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

A presente programación preséntase como unha declaración de intencións a través dunha 

planificación pensada, estruturada e consensuada polo departamento de educación física. A súa 

confección levouse a cabo ao inicio do curso, tendo en conta as observacións realizadas referentes á 

programación e memoria do curso anterior. 

 

Toda programación didáctica debe responder a un intento de racionalizar a práctica 

pedagóxica de tal maneira que esta non discorra de forma arbitraria. 

 

Programar é, polo tanto, realizar un deseño de como queremos orientar a acción pedagóxica 

antes de que esta aconteza. 

 

A programación como axente de concreción do currículo ten, fundamentalmente, asignadas as 

seguintes funcións: 

 

• Planificar o proceso de ensino-aprendizaxe que se desenvolve na aula. 

• Asegurar a coherencia entre as intencións educativas do centro e a práctica docente. 

• Proporcionar elementos de análise, a revisión e a avaliación do Proxecto Educativo de 

Centro. 

• Promover a reflexión sobre a propia práctica docente. 

• Facilitar a progresiva implicación dos alumnos/ás no seu propio proceso de aprendizaxe. 

• Atender á diversidade de intereses, motivacións e características do alumnado. 
 
 

a. Lexislación vixente 
 
 
Xenérica nacional: 

 
 

ü Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) 

ü Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) 

ü Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación 

secundaria obrigatoria e o bacharelato 
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ü Real Decreto 132/2010 de 12 de Febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos 

centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación 

primaria e a educación secundaria. 

ü Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato 

 

Xenérica de Galicia: 
 
 

ü 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. 

ü DECRETO 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos 

institutos de educación secundaria. 

ü ORDE do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do 

Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación 

secundaria e se establece a súa organización e funcionamento. 

Avaliación: 
 
 

ü Real Decreto 310/2016, de 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de 

Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato 

ü Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación 

secundaria obrigatoria e o bacharelato 

 

Curso 2021-22 
 
 

ü 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. 

 

Atención á diversidade: 
 
 

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

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galiza nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na LOE 

ü Materias de libre configuración: 
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ü Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de ESO e 

bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

 

Plurilingüismo: 
 
 

ü Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 

Galicia. 

ü Convivencia: 

ü Estratexia galega de convivencia 2015 - 2020 

ü Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos 

seus contornos para o curso 2016/2017 

ü Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 

ü DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 

 

Autoprotección: 
 
 

ü Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais 

ü Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade 

Autónoma de Galicia 

 

Estilos de vida saudables: 
 
 

ü Orde ECD/2475/2015, de 19 de novembro, pola que se crea o distintivo de calidade de 

centros docentes “Sello Vida Saludable” 

ü Resolución de 23 de decembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional e Universidades (BOE do 31), polo que se establece o procedemento para a 

concesión do distintivo de calidade “Sello Vida Saludable” 

 

Requisitos mínimos dos centros: 
 
 

ü Real Decreto 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos 

centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación 

primaria e a educación secundaria. 
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ü Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da 

Edificación. 

 

Instrucións e normativa derivada da pandemia COVID-19: 
 
 

ü 2020/07/22 - Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de Ensino non 

Universitario de Galicia para o curso 2020-2021. 

ü Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 

académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que 

se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

ü ORDE do 28 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no 

Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de 

prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha 

vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, e se dispón 

a publicación da Orde comunicada do ministro de Sanidade, do 27 de agosto de 2020, me- 

diante a que se aproba a declaración de actuacións coordinadas en saúde pública fronte ao 

COVID-19 para centros educativos durante o curso 2020/21. 

ü Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de 

saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública 

(D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do 

Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos 

centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. 

 

b. Aspectos socioambientais 
 
 

O I.E.S. Pazo da Mercé atópase enclavado na parroquia de Tortoreos pertencente ao concello 

das Neves e acolle a alumnos tanto deste concello como do veciño de Arbo, onde o nivel 

socioeconómico xeral é medio-baixo, sendo a ocupación principal da poboación as labores propias 

do traballo agrícola, así coma o desenvolver o seu traballo como asalariados, non faltando algúns 

casos de pequenos empresarios das tendas e comercios que poboan a zona. 

 

No tocante a lugares de esparcemento, este concello está dotado das típicas instalacións 

deportivas como son campos de fútbol modesto nas distintas parroquias e un de herba artificial 



 

 
9 

nas instalacións municipais, conta cunha piscina municipal descuberta de uso restrinxido á época 

estival, nunhas moi boas condicións. A vila conta, así mesmo, cunha serie de lugares culturais 

como biblioteca, casa de cultura, auditorio…o que sen dúbida axuda a enriquecer a vida desta 

comarca. 

 

c. Características do centro 
 
 
Situación. 

 
 

Situado, coma xa adiantamos, na parroquia de Tortoreos (As Neves), na zona coñecida coma 

o Alto de Tortoreos, lugar dende o que se divisa gran parte da comarca do Condado e a vista pérdese 

nas terras das veciñas rexións portuguesas. 

 

Clase de edificio. 
 
 

O edificio data de principios de século XX, e ten coma sede o restaurado Pazo da Mercé, 

que retorna a funcionar como centro docente no ano 1990. 

 

Instalacións do centro 
 
 
O centro posúe as seguintes instalacións: 

- 16 aulas. 

- Aula de usos múltiples. 

- Laboratorios: química, física, ciencias naturais. 

- Aulas de Informática, ciclos, música, educación plástica e tecnoloxía. 

- Biblioteca. 

- Departamentos (18): Bioloxía e Xeoloxía, Economía, Educación Física, Educación Visual e 

Audiovisual, Filosofía, Francés, Física e Química, Informática, Inglés, Latín e Grego, Lingua 

Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Matemáticas, Xeografía e Historia, 

Música, Relixión, Tecnoloxía e Orientación Educativa. 

- Unha sala de profesores. 

- Secretaría. 

- Dirección. 

- Polideportivo. 

- Cafetería. 
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Aspectos de persoal 
 
 

- Persoal do centro. 

O corpo docente do I.E.S. Pazo da Mercé está formado por 39 profesores, adscritos a 16 

departamentos. 

 

O equipo directivo fórmano: 1 directora, 1 vicedirector, 1 secretario e 1 xefe de estudos. 

Existen tamén 1 administrativa, 2 conserxes e persoal de limpeza. 
 
 

d. Estudio do departamento 
 
 

i. Descrición do departamento 
 
 
Análise das instalacións e espazos deportivos. 

 
 

Para unha boa intervención didáctica a nivel de aula dentro da materia de Educación Física é 

convinte ter en conta os espazos físicos onde tal intervención vai ter lugar. 

 

Tal e como se dixo no apartado anterior, no que se fixo unha análise da situación física do 

centro, este atopase nun ámbito extraurbano, próximo ao centro da vila, rodeado de pequenos 

bosques; é unha zona natural, ampla e aberta. Iso, unido a que dentro do recinto escolar se conta con 

grandes espazos ao aire libre, converten a estas instalacións en aulas abertas ideais para impartir 

contidos vinculados coas actividades no medio natural, coa condición física e cos xogos populares e 

tradicionais. 

 

Ademais dos espazos abertos, o centro conta cun grande espazo pechado, un pavillón 

polideportivo, no que se van desenvolver a maior parte dos contidos programados na área. 

 

ii. Estrutura orgánica e funcional 
 
 

O departamento de E.F confórmao Eduardo León Carril Prego que exerce as funcións de Xefe 

de Departamento, e ao mesmo tempo, formará parte da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 

iii. Distribución do profesorado nos diferentes cursos 
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Eduardo León Carril Prego impartirá a materia de educación física a todos os cursos que a teñen 

como materia específica: 1º ESO A; 1º ESO B; 2º ESO A; 2º ESO B ; 3º ESO A; 3º ESO B + 3º 

PMAR; 4ºESO A; 4º ESO B; e 1º Bacharelato A. 

 

e. Características psicoevolutivas do alumnado 
 
 

A adolescencia, período que caracteriza a escolarización en educación secundaria, vén 

marcada por ser un período de transición entre a infancia e a idade adulta, etapa con profundos 

cambios onde a inestabilidade e a provisionalidade son elementos determinantes tanto para a 

aprendizaxe, coma para os procesos de relación social e individual da persoa. 

 

A adolescencia é o momento no que a persoa consolida as súas competencias específicas ou 

as súas capacidades xerais fronte ao mundo, á realidade, ao ámbito social, establecendo pautas de 

actuación, de adaptación e axustes. Ao tempo, consúmase o proceso de interiorización de pautas de 

cultura e de valores, así como consolídanse as adquisicións de habilidades técnicas, comunicativas, 

e en xeral, sociais. 

 

Todo iso provoca que o mozo se mova durante un tempo, non definido, entre procesos de 

independencia e outros de dependencia, de autonomía e heteronomía, de seguridade e inseguridade 

en si mesmo, todo iso con manifestacións de actitudes e comportamentos variables cos círculos 

próximos: familia, amigos, etc.. 

 

Esta transición, polo tanto, do mundo infante ao mundo do adulto non se presupón doado, 

senón máis ben, un arduo camiño de crise, de obstáculos, de conflito, de tensións, e de 

contradicións non doadas de resolver ou de asumir. 

 

O tratamento dos procesos evolutivos da persoa nesta idade debe ser unha labor tratada 

dende os prismas que nos ofrecen diferentes campos de estudio, tales como a psicoloxía, a medicina, 

a socioloxía, a antropoloxía, etc.. 

 

Desta forma, e dado que a extensión deste epígrafe non pode ser moi ampla, cinguiremos ou 

acoutaremos a información cara ao terreo dos cambios e evolucións sufridas polo alumnado no 

campo do desenvolvemento físico. 
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Neste terreo, debemos comezar mencionando que se o crecemento físico se produce ao 

longo de toda a vida da persoa, parece acertado dicir que o período da pubertade e o da adolescencia 

se converten en pedras angulares dentro da cadea evolutiva que representa todo o crecemento 

integral da persoa. 

 

Os cambios físicos máis relevantes ou destacables poderían ser os seguintes: 
 
 

• Rápido aumento de peso e tamaño corporal (IMC). 

• Rápido crecemento de órganos vitais como corazón, pulmóns, etc.. 

• Aumento de forza e resistencia física. 

• Aumento  da  liberación  de  hormonas  e  o  control  destas  sobre  diferentes  órganos  e 

aparatos corporais. 

 

Como cambios psicolóxicos máis destacables aparecen os seguintes: 
 
 

• Período de reestruturación psicomotriz da persoa que os leva a sufrir certa torpeza 

motora debido ao crecemento corporal. 

• Efectos destes cambios corporais sobre a identidade da persoa. 

• Mostran cambios de actitude, de desconcerto, de rebeldía. 

• Desequilibrio e variabilidade na autoestima persoal. 
 
 

Outros cambios importantes de mencionar son os referentes ao proceso de crecemento no 

terreo da moralidade, o ordenamento cognitivo, os procesos sociais ou de relación, os patróns de 

sexualidade, etc.. 

 

Como características propias do centro, predomina un alumnado procedente dun ámbito 

rural próximo a unha zona semiurbana con inquietudes, gustos, necesidades, motivacións e 

capacidades moi diferenciadas tanto a nivel intelectual, coma a nivel social e deportivo. Por isto, o 

plan de traballo ha de ter en conta esas individualidades e tratar de ofertar contidos que as poidan 

satisfacer na súa xusta medida. 

 

Iso será doado sempre e cando exista unha axeitada predisposición cara ao traballo dentro da 

aula por parte do alumnado. Tendo en conta que unha boa parte do alumnado se atopa ligado a 

algunha das asociacións deportivas municipais e que practican algún dos deportes que se están 

ofertando por parte dos clubs deportivos da zona, hai que dicir que a súa predisposición cara á 
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práctica da actividade física e deportiva é bastante boa, aceptando de bo grao calquera contido e 

actividade que se lles formule. Agora ben, se as actividades se lles formulan baixo un enfoque 

pedagóxico (a área de E.F. dentro das institucións escolares ten un enfoque plenamente pedagóxico), 

o grao de motivación non é o mesmo. O alumnado dáse conta que fai deporte, que realiza 

actividade física para aprender, e non vai a outra finalidade: mellorar o seu estado de saúde, 

divertirse... 

 

Por iso, a presente programación da área pretende formular aqueles obxectivos, contidos, 

actividades de ensino-aprendizaxe, etc.. dende unha perspectiva que permita ao alumnado "aprender 

autonomamente a coidar e que mellorar a súa saúde, a divertirse realizando actividade física e 

deportiva". 
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2. CONTRIBUCIÓN DA E.F. AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
a. Descrición do modelo competencial 

 
 

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no 

que aparecen os contidos reconfigurados dende un enfoque de aplicación que facilita o 

adestramento das competencias; recordemos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. 

Para elo, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita o alumnado a aplicación do 

coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

 

Abordar cada competencia de maneira global en cada unidade didáctica e imposible; debido 

a elo, cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por 

competencia), grandes pilares que permiten describila dunha maneira máis precisa; dado que o 

carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que ditos indicadores 

divídanse,  á  súa  vez,  no  que  se  denominan  descritores  da  competencia,  que  serán  os  que 

«describan» o grado competencial do alumnado. Por cada indicador de seguimento encontraremos 

entre dous e catro descritores, cos verbos en infinitivo. 

 

En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños 

competenciais, redactados en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é 

o aspecto específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de maneira explícita; é, polo 

tanto, concreto e obxetivable. Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores 

competenciais definido para o proxecto e aplicable a tódalas materias e cursos da etapa. 

 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales 

como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías 

da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional, 

traballaranse dende toda as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensinanza- 

aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

 

Doutra banda, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas, 

axudarán a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben 

consolidada na que todos poidamos vivir, e na que colaboren á súa construción. 
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A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, 

conduciranos a traballar dende as diferentes potencialidades de cada un deles, sempre 

baseándonos nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 

 

b. Contribución da E.F. á adquisición das competencias clave 
 
 

Na área de Educación Física incidiremos no adestramento de todas las competencias de 

xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á nosa área. 

 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 
 

A aprendizaxe da Educación Física vai a contribuír o desenvolvemento desta competencia na 

medida en que contextualiza a resolución de problemas en situacións cotiás. As situacións que 

prantexa, poden desenvolverse coa realización de cálculos, a utilización de números, interpretando 

informacións, datos, argumentacións e realizando razoamentos de lóxica matemática sobre orde, 

secuencias, cantidades, distancias… Ademais, a adquisición de hábitos saudables por medio da 

práctica física e a posibilidade da súa realización no entorno natural, fan da Educación Física un 

elemento fundamental para o tratamento desta competencia. 

 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 
 
 

• Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto a alimentación e o 

exercicio físico. 

• Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte 

ao cidadán saudable. 

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

• Interactuar co entorno natural de maneira respectuosa. 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que ocorre ao noso arredor e responder preguntas. 

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
 
 

• Comunicación lingüística 
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A aprendizaxe e práctica da Educación Física precisa de intercambios comunicativos que 

favorezan a transmisión de información de maneira eficaz, contribuíndo a súa vez a adquisición do 

vocabulario propio da área. 

Adestrar os descritores indicados garántenos unha maior comprensión por parte do alumnado, isto 

lévanos a un coñecemento profundo e a adquirir con grade destreza aquelo que nos propoñemos. 

 

Os descritores que priorizaremos serán: 
 
 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor… 

• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes  rexistros  nas 

diversas situacións comunicativas. 

 

• Competencia dixital 
 
 

A Educación Física favorece o desenvolvemento dunha actitude crítica cara os mensaxes e 

estereotipos referidos ao corpo e á súa imaxe, procedentes dos medios de comunicación de masas e 

das redes sociais. 

Á súa vez, o uso de aparatos tecnolóxicos para medir diferentes variables asociadas á 

práctica deportiva e á busca de información a través de medios dixitais, permitirá o desenvolvemento 

dos seguintes descritores competenciais: 

 

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

• Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

• Utilizar   as   distintas   canles   de   comunicación   audiovisual   para   transmitir 

informacións diversas. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o  traballo e facilitar a vida 

diaria. 
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• Conciencia e expresións culturais 
 
 

Por medio da Educación Física o alumnado achegase, pode explorar e utilizar o seu propio 

corpo e o seu movemento como medio para a expresión de ideas ou sentimentos de maneira 

creativa. 

 

Ademais, aprende a apreciar manifestacións culturais e artísticas en xeneral e a visión que se 

teñen delas ou de conceptos como a estética ou a beleza a través das diferentes culturas e relixións. 

 

Para elo, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 
 
 

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e 

gusto pola estética no ámbito cotiá. 

• Elaborar traballos e presentacións con senso estético. 

• Mostrar respecto cara o patrimonio cultural mundial nos seus distintos vértices 

(artístico-literario, etnográfico, científico-técnico…), e cara as persoas que 

contribúen ao seu desenvolvemento. 

 

• Competencia social e cívica 
 
 

As actividades físicas, fundamentalmente as que se realizan de forma colectiva, contribúen 

ao desenvolvemento de actitudes de integración e respecto, así como a xerar situacións de 

convivencia, cooperación e solidariedade. 

 

O respecto ás normas e regras de xogo terán unha transferencia directa cara o 

recoñecemento dos códigos de conduta que rexen a convivencia cidadá. 

Así mesmo, a resolución de conflitos propios de situacións competitivas axudará a 

desenvolver aspectos como a negociación e o diálogo. 

 

Esta área contribuirá a reflexión crítica acerca de fenómenos sociais como o deporte- 

espectáculo que, en ocasións pode xerar situacións de violencia ou contrarias á dignidade humana 

así como o achegamento ao deporte popular como medio para desenvolver o asociacionismo e as 

iniciativas cidadás. 
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Os descritores que adestraremos son os seguintes: 
 
 

• Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

• Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflitos. 

• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

• Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Evidenciar  preocupación  polos  máis  desfavorecidos  e  respecto  aos  distintos 

ritmos e potencialidades. 

• Involucrarse ou promover accións con un fin social. 
 
 

• Sentido de iniciativa y espírito emprendedor 
 
 

Esta materia contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal na medida en que se 

utilizan procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. O 

liderado á hora de contaxiar entusiasmo ou delegar funcións nos compañeiros será a chave á hora 

de desenvolver actividades de equipo. As situacións deportivas levarán ao alumnado a tomar 

decisións nas que a asunción de riscos e a aceptación de responsabilidades serán inevitables. 

 

Os descritores que adestraremos son: 
 
 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

• Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais. 

• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
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• Aprender a aprender 
 
 

A actividade física propia desta área favorece a construción do autoconcepto por medio da 

aceptación das propias posibilidades e carencias, partindo da aprendizaxe motora para a súa 

transferencia a actividades motrices máis complexas. 

 

O establecemento de metas alcanzables, cunha consecución, xerará autoconfianza, axudará a 

fortalecer un equilibrio emocional no alumno que favoreza o desenvolvemento de ferramentas para 

estimular o pensamento, a planificación e a avaliación das súas propias aprendizaxes por medio da 

metacognición. 

 

Os descritores que adestraremos son: 
 
 

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións executivas... os recursos e motivacións persoais 

a favor da aprendizaxe. 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente… 

• Seguir  os  pasos  establecidos  e  tomar  decisións  sobre  os  pasos  seguintes  en 

función dos resultados intermedios. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
 
 

c. Concreción da relación dos estándares que forman parte do perfil competencial 
 
 

1º E.S.O. 

CCL EFB1.5.1. EFB1.5.2. 

CMCCT EFB1.1.1.  EFB3.1.1 EFB3.1.2.  EFB3.1.3. EFB3.2.3. 

CD EFB1.5.1.  EFB1.5.2. 

CAA 
EFB1.1.2.  EFB3.1.2. EFB3.2.1. EFB3.2.2.EFB3.2.3.  EFB3.2.4.  EFB4.1.1.  EFB4.1.2. 

EFB4.1.3.  EFB4.1.4. EFB4.2.1. EFB4.2.2. EFB4.2.3. 

CSIEE 
EFB1.4.1.  EFB1.4.2.  EFB1.4.3. EFB3.2.3.  EFB4.1.1.  EFB4.1.2. EFB4.1.3. EFB4.1.4. 

EFB4.2.1. EFB4.2.2.  EFB4.2.3. 
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CSC 
EFB1.1.1.  EFB1.1.2.  EFB1.1.3.  EFB1.2.1. EFB1.2.2.  EFB1.2.3. EFB1.3.1. EFB1.3.2. 

EFB1.3.3. EFB1.4.1. 

CCEC EFB2.1.1.  EFB2.1.2.  EFB2.1.3. 
 
 

2º E.S.O. 

CCL EFB1.5.1.  EFB1.5.2. 

CMCCT EFB1.1.1.  EFB3.1.1.  EFB3.1.2.  EFB3.1.3.  EFB3.1.4.  EFB3.1.5.  EFB3.1.6. 

CD EFB1.5.1.  EFB1.5.2. 

CAA 
EFB1.1.1.  EFB3.2.1.  EFB3.2.2.  EFB3.2.3.  EFB3.2.4.  EFB4.1.1. EFB4.1.2. EFB4.1.3. 

EFB4.1.4.  EFB4.1.5.  EFB4.2.1.  EFB4.2.2.  EFB4.2.3.  EFB4.2.4. 

CSIEE 
EFB1.4.1.  EFB1.4.2.  EFB1.4.3. EFB3.2.3. EFB4.1.1. EFB4.1.2. EFB4.1.3. EFB4.1.4. 

EFB4.1.5.  EFB4.2.1.  EFB4.2.2.  EFB4.2.3.  EFB4.2.4. 

CSC 
EFB1.1.1.  EFB1.1.2.  EFB1.1.3.  EFB1.2.1.  EFB1.2.2.  EFB1.2.3.  EFB1.3.1.  EFB1.3.2. 

EFB1.3.3.  EFB1.4.1.  EFB3.1.6. 

CCEC EFB2.1.1.  EFB2.1.2.  EFB2.1.3.  EFB2.1.4. 
 
 

3º E.S.O. 

CCL EFB1.5.1. EFB1.5.2. 

CMCCT EFB1.1.1.  EFB3.1.1 EFB3.1.2.  EFB3.1.3. EFB3.1.4. EFB3.1.5. EFB3.1.6. 

CD EFB1.5.1.  EFB1.5.2. 

CAA 
EFB3.2.1. EFB3.2.2.EFB3.2.3.  EFB3.2.4.  EFB4.1.1. EFB4.1.2. EFB4.1.3. EFB4.1.4. 

EFB4.1.5. EFB4.2.1. EFB4.2.2. EFB4.2.3.  EFB4.2.4. 

CSIEE 
EFB1.4.1.  EFB1.4.2.  EFB1.4.3. EFB3.2.3.  EFB4.1.1.  EFB4.1.2. EFB4.1.3. EFB4.1.4. 

EFB4.1.5. EFB4.2.1. EFB4.2.2.  EFB4.2.3. EFB4.2.4. 

CSC 
EFB1.1.1.  EFB1.1.2.  EFB1.1.3.  EFB1.2.1. EFB1.2.2.  EFB1.2.3. EFB1.3.1. EFB1.3.2. 

EFB1.3.3. EFB1.4.1. EFB3.1.6. 

CCEC EFB2.1.1.  EFB2.1.2.  EFB2.1.3.  EFB2.1.4. 
 
 

4º E.S.O. 

CCL EFB1.5.1. EFB1.5.2. 

CMCCT EFB1.1.1.  FB3.1.1 EFB3.1.2.  EFB3.1.3. EFB3.1.4. EFB3.1.5. EFB3.1.6. 

CD EFB1.5.1.  EFB1.5.2. 

CAA 
EFB3.2.1. EFB3.2.2.EFB3.2.3.  EFB3.2.4.  EFB4.1.1. EFB4.1.2. EFB4.1.3. EFB4.1.4. 

EFB4.1.5. EFB4.2.1. EFB4.2.2. EFB4.2.3.  EFB4.2.4. 
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CSIEE 
EFB1.4.1.  EFB1.4.2.  EFB1.4.3. EFB3.2.3.  EFB4.1.1.  EFB4.1.2. EFB4.1.3. EFB4.1.4. 

EFB4.1.5. EFB4.2.1. EFB4.2.2.  EFB4.2.3. EFB4.2.4. 

CSC 
EFB1.1.1.  EFB1.1.2.  EFB1.1.3.  EFB1.2.1. EFB1.2.2.  EFB1.2.3. EFB1.3.1. EFB1.3.2. 

EFB1.3.3. EFB1.4.1. EFB3.1.6. 

CCEC EFB2.1.1.  EFB2.1.2.  EFB2.1.3.  EFB2.1.4. 
 
 

1º BACHARELATO 

CCL EFB1.4.1.  EFB1.4.2. 

CMCCT 
EFB3.1.1.  EFB3.1.2.  EFB3.1.3.  EFB3.1.4.  EFB3.2.1.  EFB3.2.2.  EFB3.2.3.  EFB3.2.4. 

EFB3.2.5.  EFB3.2.6. 
CD EFB1.4.1.  EFB1.4.2. 

CAA 
EFB4.1.1.  EFB4.1.2. EFB4.1.3. EFB4.1.4.  EFB4.2.1. EFB4.2.2.  EFB4.2.3. EFB4.2.4. 

EFB4.2.5. 

CSIEE 
EFB1.2.1.  EFB1.2.2.  EFB1.2.3. EFB1.3.1. EFB1.3.2. EFB4.1.1. EFB4.1.2. EFB4.1.3. 

EFB4.1.4.  EFB4.2.1. EFB4.2.2.  EFB4.2.3. EFB4.2.4.  EFB4.2.5. 

CSC EFB1.1.1.  EFB1.1.2.  EFB4.1.2.  EFB4.2.2.  EFB4.2.3. 

CCEC EFB2.1.1.  EFB2.1.2.  EFB2.1.3. 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 
 
 

a. Obxectivos xerais da Educación Secundaria Obrigatoria 
 
 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá 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, co- 

mo condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como me- 

dio 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. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

 

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

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

literatura. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

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

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

 

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

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

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

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

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

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizan- 

do diversos medios de expresión e representación. 

 

n) 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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b. Obxectivos xerais do Bacharelato 
 
 
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. 

 

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. 

 

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 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
 
 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 
 
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. 

 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar  as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

 

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 
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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. 

 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico 

 

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

formación e enriquecemento cultural. 

 

n) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

c. Concreción dos obxectivos xerais da Educación Física 
 
 
- 1º ESO 

 
 
• Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, tendo en 

conta ademais as recomendacións de aseo persoal necesarias para esta. 

• 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. 

• Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 

lecer activo e de utilización responsable do contorno próximo. 

• 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. 

• 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. 
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• Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas sinxelas de expresión corporal en coreografías de acrosport. 

• 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. 

• Desenvolver as capacidades físicas básicas de resistencia, forza, velocidade e flexibillidade 

máis salientables dende a perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e 

dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

• Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboración-oposición 

facilitada do balonmán e dos xogos populares e tradicionais, utilizando as estratexias máis 

axeitadas en función dos estímulos relevantes. 

• Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as 

habilidades específicas, do atletismo, dos xogos populares e tradicionais, da orientación e da 

escalada. 

 

- 2º ESO 
 
 
• Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en 

relación coas súas características. 

• 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. 

• Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer 

activo e de utilización responsable do contorno 

• Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico- 

deportivas e artístico-expresivas, analizando as características destas e as interaccións moto- 

ras que levan consigo, e adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

• 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. 

• Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal e outros recursos en coreografías de acrosport. 
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• 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. 

• Desenvolver a resistencia, a forza, a velocidade e a flexibilidade dende a perspectiva da súa 

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

actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

• Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades 

específicas do atletismo. dos xogos populares e tradicionais, da orientación e da escalada, en 

condicións adaptadas. 

• Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición facilita- 

das do voleibol e dos xogos populares e tradicionais, utilizando as estratexias máis axeitadas 

en función dos estímulos máis relevantes. 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. 

 
 
- 3º ESO 

 
 
• Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en relación coas 

súas características. 

• 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. 

• Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 

lecer activo e de utilización responsable do contorno. 

• 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. 

• 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. 

• Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas e expresión corporal e outros recursos en coreografías de acrosport. 
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• 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. 

• Desenvolver a resistencia, a forza, a velocidade e a flexibilidade de acordo coas 

posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de auto 

esixencia no seu esforzo. 

• Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades 

específicas do atletismo e dos xogos populares e tradicionais, da orientación e da escalada 

en condicións reais ou adaptadas. 

• Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición do 

floorball e dos xogos populares e tradicionais, utilizando as estratexias máis axeitadas en 

función dos estímulos relevantes. 

 
 
- 4º ESO 

 
 

• Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na práctica de actividade física 

considerando a intensidade dos esforzos. 

• Colaborar na planificación e na organización de eventos, campionatos ou torneos 

deportivos, prevendo os medios e as actuacións necesarias para a súa celebración e 

relacionando as súas funcións coas do resto de implicados/as. 

• 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 

• 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. 

• Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo en equipo, superando as inseguridades 

e apoiando as demais persoas ante a resolución de situacións descoñecidas. 

• 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. 

• Compor e presentar montaxes individuais ou colectivas de acrosport, seleccionando e 

axustando os elementos da motricidade expresiva. 
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• Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos sobre a condición física, 

aplicando os coñecementos sobre actividade física e saúde. 

• 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. 

• Resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos no atletismo, os xogos po- 

pulares e tradicionais, na orientación e na escalada, con eficacia e precisión. 

• Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición no 

floorball, nos xogos populares e tradicionais, tomando a decisión máis eficaz en función 

dos obxectivos. 

• Recoñecer o impacto ambiental, económico e social da orientación e da escalada, 

reflexionando sobre a súa repercusión na forma devida no contorno. 

 
 
- 1º BAC 

 
 

• Valorar a actividade física desde a perspectiva da saúde, a satisfacción, a autosuperación 

e as posibilidades de interacción social e de perspectiva profesional, adoptando actitudes 

de interese, respecto, esforzo e cooperación na práctica da actividade física. 

• Controlar os riscos que pode xerar a utilización dos equipamentos, o contorno e as propias 

actuacións na realización do atletismo, do ultimate, do acrosport, da orientación, da 

escalada, dos xogos populares e tradicionais, e as actividades para o desenvolvemento da 

resistencia, a forza, a velocidade e a flexibilidade, actuando de forma responsable no seu 

desenvolvemento, tanto individualmente como en grupo. 

• Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para mellorar o seu proceso de 

aprendizaxe, aplicando criterios de fiabilidade e eficacia na utilización de fontes de in- 

formación e participando en ámbitos colaborativos con intereses comúns. 

• Crear e representar composicións corporais colectivas de acrosport con orixinalidade e 

expresividade, aplicando as técnicas máis apropiadas á intencionalidade da composición. 

• Mellorar ou manter os factores da condición física e as habilidades motoras cun enfoque 

cara á saúde, considerando o propio nivel e orientándoos cara ás súas motivacións e cara 

a posteriores estudos ou ocupacións. 

• Planificar, elaborar e pór en práctica un programa persoal de actividade física que incida 

na mellora e no mantemento da saúde, aplicando os sistemas de desenvolvemento das 
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capacidades físicas implicadas, tendo en conta as súas características e nivel inicial, e 

avaliando as melloras obtidas. 

• Resolver situacións motoras en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades 

motoras específicas do atletismo, do ultimate, do acrosport, da orientación, da escalada e 

dos xogos populares e tradicionais con fluidez, precisión e control, perfeccionando a 

adaptación e a execución dos elementos técnicos desenvolvidos no curso anterior. 
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4. CONCRECIÓN DOS CONTIDOS 
 

Os estándares de aprendizaxe veñen establecidos para a área de Educación Física no 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, publicado no DOGA do 29 de xuño de 2015. 

Aquí imos a temporalizalos, propoñer uns instrumentos e procedementos para a súa avaliación e 

determinar un grao mínimo de consecución nos distintos niveis educativos. 

 

a. Contidos a desenvolver na E.S.O. e no Bacharelato 
 
 

A Educación Física ten como finalidade principal desenvolver nas persoas a súa competencia 

motriz, entendida esta como a “integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e os 

sentimentos vinculados sobre todo a conducta motora”. Para a súa consecución non é suficiente coa 

mera práctica, senón que é necesario unha análise crítica que afiance actitudes, valores referenciados 

ao corpo, ao movemento e á relación co entorno. Deste modo, o alumnado logrará controlar e dar 

senso ás propias accións motrices, comprender os aspectos perceptivos, emotivos e cognitivos 

relacionados con ditas accións e xestionar os sentimentos vinculados ás mesmas, ademais de integrar 

coñecementos e habilidades transversais como o traballo en equipo, o xogo limpo, o respecto ás 

normas, e a seguridade entre outras. Así mesmo, a Educación Física está vinculada á adquisición de 

competencias relacionadas coa saúde, a través de accións que axuden á consolidación de hábitos 

responsables de actividade física regular e a adopción de actitudes críticas ante prácticas 

individuais, grupais e sociais non saudables, fundamentalmente no relacionado coas enfermidades de 

orixe cardiovascular. 

 

Na etapa da E.S.O., os estudantes experimentan importantes cambios persoais e sociais. Por 

unha parte, a Educación Física ten que axudar aos mozos desta idade a adquirir de novo referencias 

de si mesmos, dos demais, e da súa competencia motriz. Esta colabora na cimentación dunha 

autoimaxe positiva que, xunto a unha actitude crítica e responsable, lles axude a non sacrificar a 

súa saúde para adecuarse a uns modelos suxeitos ás modas do momento. 

 

Os deportes son, actualmente, a actividade física con maior repercusión sociocultural, polo 

que facilitan a integración social. Sen embargo, a Educación Física nesta etapa non debe aportar una 

visión restrinxida senón que débese axudar a que o alumnado adquira as destrezas, os coñecementos 

e as actitudes necesarias para desenvolver a súa conducta motriz en diferentes tipos de actividades, 

é dicir, ser competente en contextos variados. 
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i. Distribución para 1º E.S.O. 
 
 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 
 
 
B1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu significado como hábito saudable na práctica da 

actividade física. 

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

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

B1.4. Respecto e aceptación das regras das actividades de desenvolvemento da condición física, os 

xogos populares e tradicionais e os deportes do atletismo, o balonmán, a orientación, a escalada e o 

acrosport. 

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

social e cultural. 

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

súa mellora. 

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

recreativas. 

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

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

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

cara á súa mellora. 

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

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

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

B1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e seleccionar información 

relacionada coa actividade física e a saúde. 

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
 
 
B2.1. Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas básicas de expresión 

corporal, combinando espazo, tempo e intensidade en coreografías de acrosport. 

B2.2. Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. 
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Bloque 3. Actividade física e saúde 
 
 
B3.1. Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas  de resistencia, forza, 

velocidade e flexibilidade, incidindo principalmente nas relacionadas coa saúde. 

B3.2. Introdución aos principios sobre unha alimentación saudable 

B3.3. Identificación da frecuencia cardíaca de traballo. 

B3.4.  Métodos  básicos  para  o  desenvolvemento  das  capacidades  física  de  resistencia,  forza, 

velocidade e flexibilidade. 

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

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

físicas e na vida cotiá. 

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
 
 
B4.1.  Execución  de  habilidades  motrices  vinculadas  ás  accións  deportivas,  respectando  os 

regulamentos específicos. 

B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe do Atletismo. 

B4.3. Adquisición de técnicas básicas de progresión (escalada) e orientación no medio natural, e a 

súa aplicación en diferentes ámbitos. 

B4.4.  Execución  de  habilidades  motrices  técnico-tácticas  sinxelas  vinculadas  ao  balonmán 

respectando os regulamentos específicos. 

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe do balonmán. 
 
 

ii. Distribución para 2º E.S.O. 
 
 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 
 
 
B1.1.  Fases  de  activación  e  recuperación  na  práctica  da  actividade  física  de  carácter  xeral  e 

específica, en función da actividade que se realice. 

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

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

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

social e cultural. 

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

á súa mellora. 
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B1.6 Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividades físico deportivas e 

recreativas. 

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

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

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

B1.10 Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, baseada na 

análise previa das características destas. 

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

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

B1.13  Tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  procurar,  analizar  e  seleccionar 

información relacionada coa actividade física e a saúde. 

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

 
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 
 
B2.1 Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas de expresión corporal 

combinando espazo, tempo e intensidade. 

B2.2 Creatividade e improvisación nas actividades artístico-expresivas de xeito individual. 

B2.3 Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. 

 
 

Bloque 3. Actividade física e saúde 
 
 
B3.1. Condición física.  Capacidades  físicas  e coordinativas  nas  actividades  físico-deportivas  e 

artístico-expresivas, e a súa vinculación cos sistemas do organismo. 

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

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

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

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

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. 

B3.7. Métodos básicos de adestramento para a mellora das capacidades físicas básicas relacionadas 

coa saúde. 

B3.8 Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a mellora desta, 

tendo en conta as súas características individuais. 

B3.9 Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas. 
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B3.10 Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade 

de vida. 

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
 
 
B4.1 Execución e avaliación de habilidades motrices vinculadas ás actuacións deportivas, 

respectando os regulamentos específicos. 

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

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

diferentes contornos. 

B4.4 Execución de habilidades motrices técnico-tácticas facilitadas vinculadas aos deportes 

colectivos en distintas situacións, respectando os regulamentos específicos. 

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

iii. Distribución para 3º E.S.O. 
 
 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 
 
 
B1.1. Control da intensidade do esforzo adaptado a cada fase da sesión da actividade física. 

B1.2. Deseño e execución de forma autónoma de xogos e exercicios apropiados para cada fase da 

sesión, tendo en conta o seu nivel de partida. 

B1.3. Respecto e aceptación das regras das actividades para o desenvolvemento da condición física, 

os xogos populares e tradicionais e os deportes do atletismo, o acrosport, o floorball, a escalada e a 

orientación.. 

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

social e cultural. 

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

á súa mellora. 

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

recreativas. 

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

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

B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde. 
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B1.10. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, baseada na 

análise previa das características destas. 

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

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

B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e seleccionar información 

relacionada coa actividade física e a saúde. 

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

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
 
 
B2.1. Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas básicas de expresión 

corporal, combinando espazo, tempo e intensidade en coreografías de acrosport. 

B2.2.  Creatividade  e  improvisación  nas  actividades  artístico-expresivas  de  xeito  individual  e 

colectivo. 

B2.3. Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. 
 
 

Bloque 3. Actividade física e saúde 
 
 
B3.1. Condición física. Capacidades físicas de resistencia, forza, velocidade e flexibilidade e 

coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, e a súa vinculación cos 

sistemas do organismo. 

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

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

B3.4. Adestramento: intensidade, volume e densidade do esforzo, e a súa relación cos sistemas 

metabólicos de obtención de enerxía. 

B3.5. Control da frecuencia cardíaca cara á mellora dos factores da condición física. 

B3.6. Procedementos para a avaliación dos factores da condición física relacionados coa saúde. 

B3.7. Elaboración e posta en práctica dun programa básico para a mellora da condición física 

saudable e a alimentación. 

B3.8.  Métodos  básicos  de  adestramento  para  a  mellora  das  capacidades  físicas  básicas  de 

resistencia, forza, velocidade e flexibilidade relacionadas coa saúde. 

B3.9. Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a mellora desta, 

tendo en conta as súas características individuais. 

B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas. 

B3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación. 
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B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade 

de vida. 

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
 
 
B4.1.  Execución  e  avaliación  de  habilidades  motrices  vinculadas  ás  accións  deportivas  das 

modalidades de paso de obstáculo do atletismo, respectando os regulamentos específicos. 

B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe das modalidades de paso de obstáculo do 

atletismo. 

B4.3. Adquisición de técnicas básicas de progresión (escalada e rápel) e orientación no medio 

natural, e a súa aplicación en diferentes ámbitos. 

B4.4.  Execución  e  avaliación  de  habilidades  motrices  técnico-tácticas  sinxelas  vinculadas, 

respectando o regulamento do floorball. 

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe do floorball e dos xogos populares e 

tradicionais. 

 

iv. Distribución en 4º  de E.S.O. 
 
 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 
 
 
B1.1. Deseña e realiza as fases de activación e recuperación, logo da análise da actividade física que 

se vaia realizar. 

B1.2. Fases de activación e recuperación como medio de prevención de lesións. 

B1.3. 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. 

B1.4. 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. 

B1.5. Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden manifestarse na práctica deportiva, 

especificamente no acrosport e na escalada 

B1.6. Protocolos básicos de primeiros auxilios. 

B1.7.  Medidas  preventivas  sobre os  riscos  ou  as  lesións  na  realización  de  actividades  físico- 

deportivas. 

B1.8. Manexo e utilización do material e do equipamento deportivo. 

B1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en equipo. 
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B1.10. Técnicas de traballo en equipo. 

B1.11. Técnicas de traballo colaborativo. 

B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable. 

B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, 

seleccionar e valorar informacións relacionadas coas actividades físico-deportivas e a súa relación 

coa saúde. 

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
 
 
B2.1. Creación de composicións artístico-expresivas individuais ou colectivas de acrosport, con ou 

apoio dunha estrutura musical, incluíndo os elementos para a súa sistematización: espazo, tempo e 

intensidade. 

 
 

Bloque 3. Actividade física e saúde 
 
 
B3.1. Efectos negativos que determinados hábitos de vida e consumo teñen sobre a condición física 

e a saúde. 

B3.2. Actividade física e saúde. 

B3.3. Realización de exercicios para a consecución dunha óptima hixiene postural. B3.4. 

Alimentación: repercusión na saúde e na actividade física. 

B3.5. Valoración e toma de conciencia da propia condición física e da predisposición a mellorala. 

B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo que integre as capacidades físicas de 

resistencia, forza, velocidade e flexibilidade relacionadas coa saúde. 

B3.7. 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. 

B3.8. Métodos de avaliación da condición física en relación coa saúde. 
 

 
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 
 
B4.1. Traballo dos fundamentos técnicos das modalidades de salto do atletismo e 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. 

B4.2. Traballo das situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición do 
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floorball e das actividades deportivas propostas, tendo en consideración diversos condicionantes 

xerados polos compañeiros e as compañeiras, as persoas adversarias, os regulamentos e o contorno 

da práctica. 

B4.3. Coñecemento e práctica de xogos populares e de deportes tradicionais de Galicia e da propia 

zona, así como do seu regulamento. Procura de información sobre variacións locais. 

B4.4. Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural. 

B4.5. Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas (escalada, 

rápel e orientación) no medio natural. 

B4.6. Realización de actividades deportivas e/ou recreativas, preferentemente desenvolvidas no 

medio natural (escalada, rápel e orientación). 

 
 

v. Distribución en 1º de Bacharelato 
 
 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 
 
 
B1.1. Actividade física como recurso de lecer activo: efectos sobre a saúde e como fenómeno 

sociocultural. 

B1.2. Saídas profesionais. 

B1.3. Prevención dos elementos de risco asociados ás actividades físico-deportivas e artístico- 

expresivas, ao contorno, á fatiga e aos materiais e os equipamentos. 

B1.4. Actividades físico-deportivas: regras sociais e contorno. 

B1.5. Integración social nas actividades físico-deportivas. 

B1.6. Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo e de cooperación. 

B1.7. Xogo limpo como actitude social responsable. 

B1.8. Emprego das tecnoloxías axeitadas para a obtención e o tratamento de datos, para a procura, a 

selección e a crítica de información sobre a materia, e para a comunicación de proxectos, resultados 

e conclusión de traballos. 

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
 
 
B2.1. Composicións individuais e colectivas nunha coreografía de acrosport. 

 
 

Bloque 3. Actividade física e saúde 



 

 
40 

B3.1. Beneficios da práctica regular de actividade física e valoración da súa incidencia sobre a 

saúde. 

B3.2. Hixiene postural na actividade física e en distintos campos profesionais. 

B3.3. Alimentación e actividade física. 

B3.4. Metodoloxía específicas de recuperación tras o exercicio físico. 

B3.5. Aceptación da responsabilidade no mantemento e na mellora da condición física. 

B3.6. Criterios fundamentais e métodos básicos para a planificación e o desenvolvemento da 

actividade física para a saúde. 

B3.7. Manexo e control dos compoñentes fundamentais da carga na práctica da actividade física: o 

volume, a intensidade e a densidade do esforzo. 

B3.8. Probas da avaliación das capacidades físicas. 

B3.9. Plan persoal de acondicionamento físico orientado á saúde. 

B3.10. Análise da influencia dos hábitos sociais cara a un estilo de vida activo. 
 
 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
 
 
B4.1. Xogos populares e tradicionais, actividades deportivas individuais como o salto de altura do 

atletismos e de adversario como voleibol, e actividades físicas no medio natural como a escalada, o 

rápel e a orientación. 

B4.2. Perfeccionamento técnico e aplicación de normas tácticas fundamentais para a realización de 

xogos populares e tradicionais, actividades deportivas individuais (salto de altura) e de adversario/a 

(voleibol), e deporte alternativo practicadas nas etapas anteriores. 

B4.3. Planificación e realización de actividades físicas en contornos non estables (escalada, rápel e 

orientación). 

B4.4. Aplicación do coñecemento dos fundamentos básicos técnicos, tácticos e regulamentarios dos 

xogos populares e tradicionais, das actividades deportivas (ultimate) e do deporte alternativo 

(floorball). 
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b. Temporalización das Unidades Didácticas 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
 
 
 

1º E.S.O. 

UD 1: VALORACIÓNS 

INICIAIS 

UD 5: ADESTRAMENTO 

FUNCIONAL 
 
UD 8: A VISTA DE PAXARO 

UD 2: O CORPO FALA 
UD 6: OBXETO VOADOR 

IDENTIFICADO 

UD 3: NON TE OXIDES! 

(CFB) 
UD 7: EN FORMA COAS 

CORDAS 

UD 9: CON MENOS TIÑAN 

MAIS 
UD 4: PREATLETISMO 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
 
 
 

2º E.S.O. 

UD 1: VALORACIÓNS 

INICIAIS 

UD 5: ADESTRAMENTO 

FUNCIONAL II 
UD 8: A VISTA DE PAXARO 

UD 2: O CORPO FALA II UD 6: OBXETO VOADOR 

IDENTIFICADO 

 
 
UD 9: CON MENOS TIÑAN 

MAIS 
UD 3: NON TE OXIDES (CFB)  

UD 7: COMBAS UD 4: ATLETISMO DEPORTE 

REI 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
 
 
 
 

3º E.S.O. 

UD 1: TESTAXES FÍSICOS 
UD 5: ADESTRAMENTO 

FUNCIONAL AVANZADO 

UD 8: PIRÁMIDES 

HUMANAS 

UD 2: ORIENTACIÓN 

BÁSICA 
UD 6: FLOORBALL 

 
 
 
UD 9: VALORACIÓNS 

FINAIS 

UD 3: CAPACIDADES 

FÍSICAS BÁSICAS 

 
 
UD 7: CADA UN NO SEU 
CAMPO UD 4: PALAS 

 
 
 
 

 



 

 
42 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
 
 
 

4º E.S.O. 

UD 1: TESTAXES FÍSICOS UD 5: MALABARES 
UD 8: CON MENOS TIÑAN 

MAIS 

UD 2: ORIENTACIÓN II UD 6: ULTIMATE  
 
UD 9: VALORACIÓNS 

FINAIS 

UD 3: CAPACIDADES 

FÍSICAS BÁSICAS 

 
 
UD 7: BADMINTON I 

UD 4: CADA UN NO SEU 

CAMPO 

 
 
 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 

1º BACH 

 
UD 1: TESTAXES FÍSICOS 

UD 5: MALABARES 

AVANZADOS 

UD 8: ADESTRAMENTO 

FUNCIONAL  

UD 2: ORIENTACIÓN 

AVANZADA 
UD 6: ULTIMATE II 

 
 
 
UD 9: VALORACIÓNS 

FINAIS 

UD 3: PROGRAMAS DE 

ACONDICIONAMENTO 

FÍSICO 

 
 
UD 7: VOLEIBOL 

UD 4: BADMINTON II 

 
 

c. Contidos mínimos esixibles para a superación do nivel 
 
 

Entendemos os mínimos esixibles como capacidades e habilidades nas que o alumnado 

deberá amosar a súa competencia. 

En cada unidade didáctica aparecen reflectidos os instrumentos de avaliación que utilizaremos 

para garantir e comprobar a consecución destes contidos mínimos. 

 

i. Contidos mínimos para 1º E.S.O.: 
 
 

• Coñecerán un repertorio de exercicios de quecemento. 
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• Valorarán  a importancia  do quecemento  como  fase previa  a calquera  actividade 

física. 

• Coñecerán as capacidades físicas básicas, e saberán cal delas predomina sobre as 

outras nunha actividade concreta. 

• Mellorarán o seu nivel inicial de condición física. 

• Amosarán   certa   destreza   en   habilidades   motrices   relacionadas   con   accións 

deportivas, tanto individuais como colectivas. 

• Recoñecerán os aspectos comúns nos deportes de equipo. 

• Amosarán coñecementos sobre xogos populares e deportes tradicionais galegos. 

• Valorarán as actividades deportivas como unha forma de mellorar a saúde. 

• Aceptarán e respectarán as regras das actividades, xogos e deportes practicados. 

• Deberán amosar desinhibición nas actividades de expresión corporal. 

• Realizarán danzas sinxelas de carácter recreativo popular. 

• Amosarán interese polo respecto e conservación do medio ambiente. 

• Coñecerán o material necesario para unha marcha por un medio natural. 

• Farán un percorrido de curta duración por un entorno preferentemente natural con 

recoñecemento de sinais de rastrexo. 

• Amosarán  interese  pola  materia  chegando  puntuais,  traendo  a  roupa  axeitada  e 

participando de forma activa sen entorpecer o normal transcurso das sesións. 

• Amosarán hábitos de hixiene persoal aseándose ao rematar as sesións. 

• Amosarán  respecto  polo  material  e  as  instalacións,  facendo  un  correcto  uso  e 

colaborando no seu mantemento. 

 

ii. Contidos mínimos para 2º E.S.O.: 
 
 

• Realizarán  normalmente  un  quecemento  axeitado  á  actividade  física  a  realizar 

posteriormente así como os estiramentos tras a súa realización. 

• Desenvolverán  as  capacidades  físicas  básicas,  mellorarán  o  seu  nivel  inicial  de 

condición física. 

• Saberán realizar sen perxudicar a espalda as seguintes accións: levantarse da ca- 

ma/chan, levantarse/sentarse na cadeira, manipular pesos, manipular a mochila en 

bipedestación prolongada. 

• Identificarán as cualidades físicas básicas: resistencia, resistencia, forza, velocidade e 

flexibilidade. 
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• Executarán habilidades motrices técnico-tácticas vinculadas ao voleibol en distintas 

situacións, respectando os regulamentos específicos. Modelos técnicos e adaptación 

as características propias. 

• Aplicarán os diferentes recursos técnicos e tácticos do baloncesto. 

• Xogos populares e tradicionais: aspectos regulamentarios e aspectos técnico-tácticos. 

• Cumprimento dos criterios mínimos da materia. 
 
 

 
iii. Contidos mínimos para 3ºE.S.O.: 

 
 

• Realizarán quecementos específicos con certa autonomía. 

• Coñecerán o concepto de resistencia, os tipos e os principais métodos para mellorala. 

• Coñecerán os efectos do traballo da resistencia aeróbica, sobre o organismo. 

• Serán quen de controlar o seu ritmo de traballo en base ás pulsacións. 

• Coñecerán o concepto de forza, os tipos e os principais sistemas de adestramento. 

• Coñecerán os principais músculos e saberán como mellorar o seu nivel de forza 

resistencia. 

• Amosarán hábitos posturais sans. 

• Coñecerán o concepto de flexibilidade e os principais métodos para mellorala. 

• Coñecerán  os  principais  músculos  e  saberán  como  mellorar  o  seu  nivel  de 

flexibilidade. 

• Analizarán os seus hábitos de nutrición e chegarán a conclusións sobre aspectos 

como horarios das comidas, cantidades, calidades, gasto calórico dos alimentos e 

actividade física. 

• Elaborarán unha representación escénica de acrosport utilizando os elementos 

corporais da linguaxe corporal. 

• Amosarán coñecementos técnicos, tácticos e regulamentarios básicos do floorball, da 

orientación, da escalada e dos xogos populares e tradicionais. 

• Amosarán dominio sobre os principais instrumentos de orientación, o plano e o 

compás, e participarán de xeito activo en actividades de orientación. 

• Aprenderán  os  conceptos  básicos  da  escalada:  presas,  apoios,  paredes  e  vías, 

ataduras… 

• Serán capaces de detectar as rutas e vías de escalada mais sinxelas e seguras, así 

como de asegurar aos compañeiros e compañeiras dende o comezo da vía. 
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• Amosarán  interese  pola  materia  chegando  puntuais,  traendo  a  roupa  axeitada  e 

participando de forma activa sen entorpecer o normal transcurso das sesións. 

• Amosarán hábitos de hixiene persoal aseándose ao rematar as sesións. 

• Amosarán  respecto  polo  material  e  as  instalacións,  facendo  un  correcto  uso  e 

colaborando no seu mantemento. 

 

iv. Contidos mínimos para 4º E.S.O.: 
 
 

• Quecemento, estiramentos: Elaboración e execución de forma axeitada. 

• Educación Postural: saber como levar a cabo hábitos axeitados, músculos posturais e 

fásicos (fortalecemento e estiramento). 

• Execución de habilidades motrices técnico-tácticas vinculadas ao bádminton en dis- 

tintas situacións, respectando os regulamentos específicos. Modelos técnicos e 

adaptación ás características propias. 

• Propoñerán e participarán no desenvolvemento de xogos populares e tradicionais. 

• Amosarán dominio sobre os principais instrumentos de orientación, o plano e o 

compás, e participarán de xeito activo en actividades de orientación. 

• Aprenderán  os  conceptos  básicos  da  escalada:  presas,  apoios,  paredes, vías,... 

• Serán capaces de detectar as rutas e vías de escalada máis sinxelas e seguras, así co- 

mo de asegurar aos compañeiros e compañeiras dende o comezo da vía. 

• Serán quen de adaptar os seus movementos a unha secuencia musical e coñecerán 

secuencias de pasos simples do aeróbic. 

• Coordinarán  os  seus  movementos  cos  da  súa  parella  e  co  ritmo  da  música,  e 

amosarán desinhibición ao facelo. 

• Cumprimento dos criterios mínimos da materia. 

 
v. Contidos mínimos para 1º BACHARELATO: 

 
 

• Elaboración de sinxelas planificacións para a mellora das capacidades físicas 

relacionadas coa saúde. 

• Coñecemento e aplicación dos primeiros auxilios máis habituais 

• Entenderán a lóxica do xogo do ultimate e practicarano de forma fluída. 
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• Recoñecerán e reproducirán unha coreografía de acrosport introducindo pasos de 

baile, de aeróbic e elementos ximnásticos. 

• Coñecemento do entorno natural por medio de saídas organizadas polo centro 

para realizar actividades de orientación, escalada e rapel. 

• Organizarán un torneo interdisciplinar ao que virán convidados varios centros 

da contorna. 

 
 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 
 

Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; 

o docente pasa a ser un xestor de coñecementos do alumnado e o alumno ou alumna adquire un 

maior grao de protagonismo. 

 

a. Implicacións metodolóxicas na área de E.F. 
 

 
Entendemos por metod olox ía a “acción educativa en si mesma, o camiño que se leva a cabo 

para acadar determinados obxectivos” (Sacristán, G. 1991). 

Na nosa práctica partimos dunha concep ción co nstructivista da aprendizaxe escolar. Deste 

xeito, atenderemos ó nivel de desenvolvemento psico-motor de cada alumno/a, teremos en 

conta os coñecementos previos dos alumnos/as (mediante as avaliacións iniciais), 

estableceremos relacións entre os coñecementos previos e os novos (aprendizaxe 

significativo) e integraremos diferentes tipos de coñecemento (nas nosas unidades intégranse 

contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais). 

Nas nosas sesións non empregaremos estilos de ensinanza puros senón que en todas as 

unidades didácticas combinaremos varios estilos (“modificación do mando directo”, “asignación 

de tarefas”, “traballos por grupos”, “microensinanza”…) mais tomando como referencia 

fundamental a aprendizaxe competencial usaremos de xeito prioritario o “descubrimento 

guiado” e a “resolución de problemas” de xeito que poidamos integrar os elementos do 

currículo con situacións que se producen na vida real dos nosos alumnos. 

 
 
 ESPAZOS: Usaremos como espazos principais o ximnasio do centro, a pista polideportiva 

exterior e os xardíns do IES aínda que ó longo do curso faremos uso en numerosas ocasións da 

biblioteca e das propias aulas de cada grupo. Tamén faremos actividades polo entorno do 

centro (rastrexos, orientacións…) e por contextos mais afastados do mesmo (actividades 
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organizadas polo departamento). Por outra banda, usaremos as novas tecnoloxías facendo un 

uso recorrente da aula virtual do centro para colgar materiais e instrucións ao alumnado e 

estableceremos un protocolo  de estudo semipresencial ou virtual (clases online...) en caso de que 

as condicións sociais así o determinen. 

 
 
 TEMPOS : Tentaremos que o tempo de compromiso motor sexa o maior posible e para iso é 

fundamental deixar claro dende o principio de curso os aspectos organizativos básicos (como se fan 

as entradas ó ximnasio, zonas de reunión, encargados de material, sinais para reunirse, formas de 

intervención verbal, protocolo da rutina de aseo…). 

En función da natureza da sesión imos usar un modelo ou outro de distribución temporal aínda que 

na maior parte dos casos partiremos do proposto polo profesor Santos Berrocal que distingue as 

fases de “información”, “animación”, “logro de obxectivos”, “volta a calma” e “análise dos 

resultados” aínda que nos engadiremos unha “fase de aseo”, unha “fase de lectura de novas 

deportivas” e unha fase final de “volta á aula”. Ademais modificaremos o nome da “fase de logro de 

obxectivos” por “fase central” xa que entendemos que á consecución dos obxectivos contribúen 

todas e cada unha das diferentes partes da sesión. 

 
 
Cos T IPOS DE AGRUPAMENTOS realizados imos tentar dar resposta a diversidade entendida 

como a variedade de capacidades, gustos e preferencias dos alumnos/as. 

Tomando como referencia a teoría da aprendizaxe sociocultural de Vigotsky temos que dicir que 

faremos un uso predominante das actividades grupais, especialmente cando abordemos novos 

contidos, xa que estas son un dos potenciadores mais importantes para adquirir aprendizaxe. 

Buscaremos un punto intermedio entre os grupos estables-permanentes e os grupos inestables- 

variables (van cambiando as persoas). 

No caso de detectar que algún alumno/a é obxecto dalgún tipo de isolamento por parte dos seus 

compañeiros interviremos inmediatamente organizando os agrupamentos da mellor forma posible 

para evitar que este alumno/a sexa consciente de tal discriminación. 

 
 
TIPOS DE ACTIVIDADES. Actividades de ampliación e reforzo. 

o Actividades psicomotrices de desenvolvemento e aplicación do coñecemento: 

Realizar quecementos de forma autónoma, practicar exercicios propostos, crear actividades 

motrices novas, empregar as súas habilidades en contextos con incertidume alta, trazar estratexias 

nos xogos e deportes, cooperar cos compañeiros nos xogos... 

o Actividades conceptuais e actitudinais de desenvolvemento e aplicación do coñecemento: 

Lectura   de  textos   formulándose  e   respondendo  preguntas,   visualizar  imaxes,   documentos 
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audiovisuais  e presentacións,  participar en debates, analizar datos previamente atopados, crear 

presentacións e proxectos, avaliar o seu propio comportamento e desempeño motriz e o dos seus 

compañeiros. 

Da combinación de ámbolos dous tipos de actividades xunto co análise dos intereses do alumnado 

xurdirán as ta ref as de a prendizaxe in tegradas que empregaremos de xeito recorrente en base a un 

modelo de aprendizaxe competencial obtendo un produto final significativo (exemplo: organización 

e participación en campionatos deportivos sendo xestores de todo o proceso). 

Por último, entendemos por actividades de ampliación, refo rzo e modificación aquelas que 

serven para atendelas necesidades dun membro/s do grupo ou do grupo-clase en conxunto. Son de 

“ampliación” cando a necesidade é positiva, é dicir, demándase mais cantidade e necesidade. Son 

de “reforzo” cando a necesidade é negativa, é dicir, non se supera a proposta inicial. Son de 

“modificación” cando se adapta un aspecto do contexto para conseguir normalizar a participación 

dalgunha persoa con algún límite temporal. Todas estas actividades serán tidas en conta nas sesións 

que compoñen as nosas unidades didácticas ó longo de todo o curso. 

 
 

b. COVID-19. Metodoloxía en caso de ensino a distancia. 
 
 
Os eixos principais nos que vai xirar o traballo nunha hipotética volta á educación a distancia van 

ser descritos e teñen que quedar claros para todo o alumnado dende o inicio do curso académico 

2020-2021. Estes eixos centrais serán: 

- Clases online de asistencia obrigatoria usando os programas ou ferramentas informáticas 

habilitadas pola Consellería de Educación a tal efecto. Estas clases terán un carácter teórico- 

práctico e se intentará cubrir a maior parte dos contidos que o Decreto 86/2015 de 25 de xuño 

estableza para cada curso en cuestión. 

- Documentación, informacións, apuntamentos...colgada puntualmente na Aula Virtual do 

centro. 

- 2 traballos teórico-prácticos trimestrais que versarán sobre contidos vistos nas clases online. 

- Exame online trimestral. 

- Comunicación fluída e bidireccional por medio da mensaxería da Aula Virtual, 

videoconferencia e/ou por correo electrónico. 

 

 Modo de provee r o dereito á educación daquel alumnado que non poida seguir o ensino telemático. 
 
 
No inicio do curso escolar faremos unha exhaustiva revisión da dispoñibilidade de medios cos que 

conta o alumnado (tipo de equipo informático, calidade da rede wifi, dispoñibilidade  do  
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equipo...).  En caso de detectar alumnado con carencias dalgún tipo pasarémoslle a información o 

antes posible ao equipo directivo do centro para que se poidan tomar as medidas necesarias para 

garantir unha dotación óptima a todo o alumnado. 

 

 Mecanismos que adopta r á o profesorado pa ra o seguimento continuo do curso por parte do alumnado.  
 
 
Nos primeiros compases do curso asegurarémonos de que todo o alumnado manexe con soltura a 

Aula Virtual, que estean habilitados para entrar nos cursos de Educación Física correspondentes e 

que poden descargar e enviarnos material de xeito telemático. 

Por outra banda sentaremos as bases do mecanismo de traballo dunha hipotética volta a educación a 

distancia deixando claro o tipo de traballo que se lles vai esixir así como os criterios de calificación. 

Usaremos mecanismos de comunicación e transmisión de información oficiais (Aula Virtual, Abalar, 

plataforma Cisco Webex, correo electrónico corporativo...) intentando todo o profesorado do centro 

usarmos protocolos semellantes mediante as mesmas canles co obxecto de facilitar o traballo ó 

alumnado. 

 
 
 

6. MATERIAIS E RECURSOS 
 
 

a. Instalacións e espazos deportivos. 
 
 

As instalacións das que se dispoñen para o desenvolvemento das clases son varias, e con 

características moi diversas que influirán de forma directa nos contidos a traballar ao longo do 

curso: 

 

• Destaca o pavillón polideportivo (40x20m) con pequeno graderío, co que contamos para 

impartir clases da área de Educación Física, que á súa vez podería aproveitarse para 

actividades complementarias e extraescolares de distinto tipo. É de destacar as súas 

deficiencias de climatización e de seguridade para alumnos e profesorado, onde destacan a 

escasa distancia entre as liñas laterais e os elementos verticais, así como o curso dun regato 

de auga que pasa polo interior da instalación 

• Contamos tamén cunha pista polideportiva exterior. 
 
 

O departamento de Educación Física está situado nun edificio anexo ao pavillón onde tamén 

están os vestiarios que utilizan os alumnos e o profesorado. 
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b. Recursos materiais. 
 
 

A continuación achegamos un listado do material didáctico dispoñible: 
 
 

CANTIDAD 

E 

 
DESCRICIÓN DO MATERIAL 

CANTIDAD 

E 

 
DESCRICIÓN DO MATERIAL 

4 Canastras móbiles de baloncesto. 

R
EC

U
R

SO
S 

M
A

TE
R

IA
IS

 

5 Cordas de ximnasia. 

8 Porterías de fútbol sala. 10 Combas de salto. 

6 Postes de voleibol móbiles.   

2 Redes polideportivas. 3 Bates de sóftbol. 

2 Redes de voleibol. 3 Pelotas de béisbol de goma. 

1 Plinton completo. 15 Frisbees. 

1 Potro. 12 Indiacas. 

2 Minitrampolín de madeira. 16 Pelotas de goma. 

1 Bomba de inflado de pé 10 Balóns de balonmán (2 mal estado). 

1 Bomba de inflado eléctrica 2 Balóns de fútbol sala (mal estado). 

8 Obstáculos de atletismo. 20 Balóns de baloncesto (7 mal estado) 

2 Colchonetas grandes 30 Raquetas de bádminton. 

20 Colchonetas. 20 Plumas de bádminton. 

8 Bancos suecos. 4 Palas de tenis de mesa. 

10 Aros de ximnasia. 4 Arneses Junior 

6 Picas. 5 Mosquetóns de rosca 

6 Balóns medicinais de 3kg. 2 Aseguradores Tubik 

6 Palas. 2 Cordas escalada 30m 

2 Discos de lanzamentos (atletismo). 2 Cascos escalada 

 
 

c. Recursos económicos 
 
 

O departamento de Educación Física recibirá no mes de xaneiro unha aportación económica 

de 250 €, que se destinarán á reposición de materias deportivos: balóns de fútbol sala, material de 

escalada, presas para mellorar o rocódromo… 
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7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 

Entendida como “proceso rigoroso e sistemático de recollida e análise da información, a 

través de diferentes procedementos e instrumentos, de todos os elementos que inflúen no proceso de 

ensino aprendizaxe; co fin de reflexionar sobre a práctica educativa e tomar decisións para a 

mellora das estratexias de ensino-aprendizaxe”. A normativa legal que fai referencia á avaliación é a 

Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na Educación Secundaria Obrigatoria 

na Comunidade Autónoma de Galicia. A avaliación que vou a levar a cabo vai a cumprir coas 

seguintes tres características básicas: Continua, Diferenciadora e Integradora. Os elementos do 

proceso de ensino-aprendizaxe que se van a someter a avaliación ao longo do curso van a ser: 

alumnado, profesor e PD. Ditos procedementos avaliativos terán tres momentos: Avaliación 

Inicial: levareina a termo ao inicio de cada UD para coñecer e valorar o grao de 

desenvolvemento do alumnado, tanto a nivel conceptual como nas competencias clave. Grazas a 

este diagnóstico, poderei orientar a metodoloxía e a organización de espazos e recursos que vou ter 

que empregar en cada sesión do curso//Avaliación Procesual ou Continua: é a avaliación que 

realizarei ao longo de todo o ano para controlar a evolución de cada alumno e que me permitirá 

facer as modificacións necesarias para que o alumnado non sufra atrasos no seu desenvolvemento, e 

así poida alcanzar os obxectivos fixados nesta PD//Avaliación Final: esta avaliación realizareina ao 

final de cada trimestre. Serame de grande utilidade para coñecer se os alumnos e alumnas lograron 

alcanzar os obxectivos, e darame o resultado de se o proceso foi o correcto. 

 

a. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
 
 

i. 1º E.S.O. 
 
 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 
 
 
B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, tendo en 

conta ademais as recomendacións de aseo persoal necesarias para esta. 

• EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa 

intensidade dos esforzos realizados. 

• EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de acordo cos contidos que 

se vaian realizar, seguindo as orientacións dadas. 

• EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física. 
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• EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de 

espectador ou espectadora. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, e a participación doutras persoas independentemente das súas 

características, colaborando con elas e aceptando as súas achegas. 

• EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as 

normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos. 

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

nivel de destreza. 

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. 

• EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como un lugar común para a realización 

de actividades físico-deportivas. 

• EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co 

tratamento do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto 

social actual. 

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. 

• EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia 

e de protección no seu contorno. 

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.), co- mo 

resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 
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• EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos 

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
 
 
B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas sinxelas de expresión corporal. 

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

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

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

Bloque 3. Actividade física e saúde 
 
 
B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade física saudable, e recoñecer 

os mecanismos básicos de control da intensidade da actividade física para a mellora da súa saúde. 

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

vida saudable. 

• EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca corresponden- 

te ás marxes de mellora da condición física 

• EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas 

para ser consideradas saudables, e lévaas á práctica. 

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. Iníciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades 

físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 

desenvolvemento. 

• EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

• EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas co- 

mo medio de prevención de lesións. 

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
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B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboración-oposición 

facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 

• EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas 

máis sinxelas, respectando as regras e as normas establecidas. 

• EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos 

adaptados máis sinxelos. 

• EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao 

seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e superación, adecuado á súa idade. 

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

e técnicas básicas de orientación. 

 
 
 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
 
 
B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as 

habilidades específicas, das actividades físico-deportivas adaptadas propostas. 

• EFB4.2.1. 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. 

• EFB4.2.2. Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades 

físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. 

• EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas 

situacións facilitadas de colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe 

ou cumprir o obxectivo da acción. 

 
 

ii. 2º E.S.O. 
 
 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 
 
 
B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en relación 

coas súas características. 

• EFB1.1.1.Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos 

esforzos realizados. 
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• EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en 

conta os contidos que se vaian realizar. 

• EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en 

función das propias dificultades, baixo a dirección do/da docente. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como for- 

mas de inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras persoas 

independentemente das súas características, colaborando elas e aceptando as súas achegas. 

• EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de 

espectador/a. 

• EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as 

normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos. 

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

nivel de destreza 

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. 

• EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización de 

actividades físico-deportivas 

• EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento 

do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

 
 
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. 

• EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de 

protección do contorno. 

• EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas 

durante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun contorno non estable. 
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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.), co- mo 

resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

• EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sinxelos sobre temas vixentes no contexto 

social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
 
 
B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal e outros recursos. 

• EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, combinando espazo, tempo 

e intensidade. 

• EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un 

ritmo prefixado de baixa dificultade. 

• EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas sinxelas, adaptando a súa 

execución á dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

• EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito individual como medio de comunicación 

espontánea. 

 

Bloque 3. Actividade física e saúde 
 
 
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. 

• EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas 

nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

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

súa saúde 
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• 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. 

• EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 

correspondente ás marxes de mellora dos principais factores da condición física 

• EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores da condición física. 

• 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. 

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 

autoexixencia 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 

• EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

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

como medio de prevención de lesións. 

• 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. 

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
 
 
B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades 

específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións adaptadas. 

• EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico 

formulado. 

• EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos 

adaptados. 

• EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao 

seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e superación. 

• EFB4.1.5. 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. 
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B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición facilitadas, 

utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos máis relevantes. 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. 

• EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das 

actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas 

• EFB4.2.2. Describe simplificadamente 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 facilitadas 

• EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas 

situacións de colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter vantaxe 

ou cumprir o obxectivo da acción 

• EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas valorando a oportunidade das 

solucións achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

 
 

iii. 3º E.S.O. 
 
 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 
 
 
B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en relación coas 

súas características. 

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

realizados. 

• 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. 

• EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en 

función das propias dificultades. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras persoas 

independentemente das súas características, colaborando con elas e aceptando as súas achegas. 

• EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de 

espectador ou espectadora. 

 



 

 
59 

• EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as 

normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos. 

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

de destreza. 

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. 

• EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización de 

actividades físico-deportivas. 

• EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento 

do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

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. 

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

contorno. 

• EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades 

desenvolvidas durante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun 

contorno non estable. 

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. 

• EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
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B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal e outros recursos. 

• EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

• EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un 

ritmo prefixado. 

• EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, adaptando a súa execución 

á dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

• EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea en parellas ou 

grupos. 

 

Bloque 3. Actividade física e saúde 
 
 
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. 

• EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

• EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade 

física, a alimentación e a saúde. 

• EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como 

coa saúde e os riscos e contraindicacións da práctica deportiva. 

• EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca corresponden- 

te ás marxes de mellora de diferentes factores da condición física. 

• EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da 

condición física. 

• 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. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes 

da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no seu esforzo. 
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• EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

• EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento 

motor e ás súas posibilidades. 

• EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas co- 

mo medio de prevención de lesións. 

• 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. 

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
 
 
B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades 

específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

• EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades 

propostas, respectando as regras e normas establecidas. 

• EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 

• EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos. 

• EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao 

seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, autoexixencia e superación. 

• EFB4.1.5. 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 

es- forzo en función das súas posibilidades. 

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición, utilizando 

as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 

• EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das 

actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 

• EFB4.2.2. 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. 

• EFB4.2.3. 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. 
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• EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións 

achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

 
 

iv. 4º E.S.O. 
 
 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 
 
 
B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en relación coas 

súas características. 

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

realizados. 

• 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. 

• EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en 

función das propias dificultades. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras persoas 

independentemente das súas características, colaborando con elas e aceptando as súas achegas. 

• EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de 

espectador ou espectadora. 

• EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as 

normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos. 

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

de destreza. 

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. 

• EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización de 

actividades físico-deportivas. 

• EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento 

do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 
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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. 

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

contorno. 

• EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades 

desenvolvidas durante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun 

contorno non estable. 

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. 

• EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
 
 
B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal e outros recursos. 

• EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

• EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un 

ritmo prefixado. 

• EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, adaptando a súa 

execución á dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

• EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea en parellas ou 

grupos. 
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Bloque 3. Actividade física e saúde 
 
 
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. 

• EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

• EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade 

física, a alimentación e a saúde. 

• EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como 

coa saúde e os riscos e contraindicacións da práctica deportiva. 

• EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca corresponden- 

te ás marxes de mellora de diferentes factores da condición física. 

• EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da 

condición física. 

• 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. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes 

da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia 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. 

• EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento 

motor e ás súas posibilidades. 

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

medio de prevención de lesións. 

• 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. 

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
 
 
B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades 

específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 
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• EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades 

propostas, respectando as regras e normas establecidas. 

• EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 

• EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos. 

• EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao 

seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, autoexixencia e superación. 

• EFB4.1.5. 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 

es- forzo en función das súas posibilidades. 

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición, utilizando 

as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 

• EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das 

actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 

• EFB4.2.2. 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. 

• EFB4.2.3. 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. 

• EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións 

achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

 
 

v. 1º BACHARELATO 
 
 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 
 
 
B1.1. Valorar a actividade física desde a perspectiva da saúde, a satisfacción, a autosuperación e as 

posibilidades de interacción social e de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interese, 

respecto, esforzo e cooperación na práctica da actividade física. 

• EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como recurso de lecer activo, 

valorando os aspectos sociais e culturais que levan asociadas e as súas posibilidades 

profesionais futuras, e identificando os aspectos organizativos e os materiais necesarios. 
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• EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade física que teñen efectos 

negativos para a saúde individual ou colectiva, e ante os fenómenos socioculturais 

relacionados coa corporalidade e os derivados das manifestacións deportivas. 

B1.2. Controlar os riscos que pode xerar a utilización dos equipamentos, o contorno e as propias 

actuacións na realización das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, actuando de forma 

responsable no seu desenvolvemento, tanto individualmente como en grupo. 

• EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados da propia actuación e da 

do grupo. 

• EFB1.2.2. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas especificacións técnicas. 

• B1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na realización de 

actividades que requiren atención ou esforzo. 

B1.3. Amosar un comportamento persoal e social responsable respectándose a si mesmo/a, ás outras 

persoas e o contorno, no marco da actividade física. 

• EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as actividades físico- 

deportivas 

• EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas nas actividades de grupo, animando á súa 

participación e respectando as diferenzas 

 
 
B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para mellorar o seu proceso de 

aprendizaxe, aplicando criterios de fiabilidade e eficacia na utilización de fontes de información e 

participando en ámbitos colaborativos con intereses comúns. 

• EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de información que garantan o acceso a fontes 

actualizadas e rigorosas na materia. 

• EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica axeitada, para a 

súa discusión ou a súa difusión. 

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
 
 
B2.1. Crear e representar composicións corporais individuais ou colectivas con orixinalidade e 

expresividade, aplicando as técnicas máis apropiadas á intencionalidade da composición. 

• EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das composicións ou 

montaxes artísticas expresivas. 
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• EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes de expresión corporal individuais ou 

colectivas, axustándose a unha intencionalidade de carácter estética ou expresiva. 

• EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras ao sentido do proxecto artístico expresivo. 
 

 
Bloque 3. Actividade física e saúde 

 
 
B3.1. Mellorar ou manter os factores da condición física e as habilidades motoras cun enfoque cara 

á saúde, considerando o propio nivel e orientándoos cara ás súas motivacións e cara a posteriores 

estudos ou ocupacións. 

• EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético nos programas de 

actividade física para a mellora da condición física e saúde. 

• EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e funcionais que promoven a 

saúde. 

• EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de recuperación na 

actividade física. 

• EFB3.1.4. Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición física dentro das marxes 

saudables, asumindo a responsabilidade da posta en práctica do seu programa de actividades. 

B3.2. Planificar, elaborar e pór en práctica un programa persoal de actividade física que incida na 

mellora e no mantemento da saúde, aplicando os sistemas de desenvolvemento das capacidades 

físicas implicadas, tendo en conta as súas características e nivel inicial, e avaliando as melloras 

obtidas. 

• EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos sobre as características que deben cumprir as 

actividades físicas cun enfoque saudable á elaboración de deseños de prácticas en función 

das súas características e dos seus intereses persoais. 

• EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos sobre as características que deben cumprir as 

actividades físicas cun enfoque saudable á elaboración de deseños de prácticas en función 

das súas características e dos seus intereses persoais. 

• EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas considerando as súas necesidades 

e motivacións, e como requisito previo para a planificación da súa mellora. 

• EFB3.2.3. Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu programa de actividade. 

• EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade física, conxugando 

as variables de frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade. 
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• EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de actividade física, 

reorientando as actividades nos aspectos que non chegan ao esperado. 

• EFB3.2.6. Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida activo e para 

cubrir as súas expectativas 

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
 
 
B4.1. Resolver situacións motoras en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motoras 

específicas individuais ou de adversario/a con fluidez, precisión e control, perfeccionando a 

adaptación e a execución dos elementos técnicos desenvolvidos no curso anterior. 

• EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que respondan 

aos seus intereses. 

• EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos 

compañeiros e as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas situacións colectivas. 

• EFB4.1.3. Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo 

• EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos non estables, 

analizando os aspectos organizativos necesarios. 

B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións de oposición, colaboración ou colaboración-oposición 

en contextos deportivos ou recreativos, adaptando as estratexias ás condicións cambiantes que se 

producen na práctica. 

• EFB4.2.1. Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con respecto á persoa 

adversaria, nas actividades de oposición 

• EFB4.2.2. Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas nas que se produce 

colaboración ou colaboración-oposición, e explica a achega de cadaquen. 

• EFB4.2.3. Desempeña as funcións que lle corresponden, nos procedementos ou nos sistemas 

postos en práctica para conseguir os obxectivos do equipo. 

• EFB4.2.4. Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas actividades físico-deportivas 

desenvolvidas. 

 
 

b. Concreción dos estándares de aprendizaxe 
 
 

A continuación preséntase o peso que se lle outorga a cada estándar de aprendizaxe na nota 

final do curso, así como o seu valor dentro de cada unha das unidades didácticas nas que se avalían, 



 

 
69 

ademais do grao mínimo de cumprimento que debe alcanzar o alumnado para superar cada estándar 

de aprendizaxe e o instrumento de avaliación empregado. 

 

i. 1º E.S.O. 
 
 

13.b.1: Temporalización dos estándares de aprendizaxe en UUDD. 

13.b.2: Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

13.b. 3: Procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe. 

13.b.4: Peso dos estándares de aprendizaxe na nota final. 

 
 

 

13.b.1 

 

13.b.2 

 

13.B.3 

 

13.b.4 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª AVAL 2ª AVAL 3ª AVAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EFB1.1.1. 50% EXA 5,6% 3 1 1       

EFB1.1.2. 50% RUB 1,1%     1     

EFB1.1.3. 50% RUB 10,0%    3   3  3 

EFB1.2.1. 50% RUB 2,2%      2    

EFB1.2.2. 50% RUB 2,2%     2     

EFB1.2.3. 50% RUB 2,2%      2    

EFB1.3.1. 50% ENQ 2,2%  2        

EFB1.3.2. 50% RUB 4,4%        4  

EFB1.3.3. 50% TRA 2,2%   2       

EFB1.4.1. 50% EXA 4,4%     1  3   

EFB1.4.2. 50% SIM 6,7%        6  

EFB1.5.1. 50% TRA 1,1%   1       

EFB1.5.2. 50% TRA 1,1%   1       

EFB2.1.1. 50% RUB / COR 1,1%     1     

EFB2.1.2. 50% RUB / COR 2,2%     2     

EFB2.1.3. 50% RUB / COR 1,1%     1     

EFB3.1.1. 50% ENQ 2,2%  2        

EFB3.1.2. 50% RUB 3,3%  3        

EFB3.1.3. 50% RUB 2,2%   2       

EFB3.2.1. 50% RUB 3,3%  2 1       
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EFB3.2.2. 50% TES 16,7% 7     1   7 

EFB3.2.3. 50% RUB / EXA 4,4%   2  2     

EFB4.1.1. 50% RUB 2,2%    2      

EFB4.1.2. 50% EXA 2,2%    2      

EFB4.1.3. 50% RUB 3,3%    3      

EFB4.1.4. 50% RUB 3,3%       4   

EFB4.2.1. 50% RUB 2,2%      1    

EFB4.2.2. 50% RUB 2,2%      2    

EFB4.2.3. 50% RUB 2,2%      2    

 
2º E.S.O. 

 
 

 
 

13.b.1 

 
 
13.b.2 

 
 

13.B.3 

 
 

13.b.4 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª AVAL 2ª AVAL 3ª AVAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EFB1.1.1. 50% EXA 4,4% 2 1 1       

EFB1.1.2. 50% RUB 1,1%     1     

EFB1.1.3. 50% LC 1,1%   1       

EFB1.2.1. 50% RUB 1,1%      1    

EFB1.2.2. 50% RUB 2,2%     2     

EFB1.2.3. 50% RUB 1,1%      1    

EFB1.3.1. 50% ENQ 1,1%  1        

EFB1.3.2. 50% RUB 2,2%        2  

EFB1.3.3. 50% TRA 1,1%   1       

EFB1.4.1. 50% EXA 3,3%     1  2   

EFB1.4.2. 50% SIM 2,2%        2  

EFB1.4.3. 50% EXA 3,3%     1  2   

EFB1.5.1. 50% TRA 1,1%   1       

EFB1.5.2. 50% TRA 1,1%   1       

EFB2.1.1. 50% RUB / COR 1,1%     1     

EFB2.1.2. 50% RUB / COR 1,1%     1     

EFB2.1.3. 50% RUB / COR 1,1%     1     

EFB2.1.4. 50% RUB / COR 1,1%     1     
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EFB3.1.1. 50% EXA 1,1%       2   

EFB3.1.2. 50% EXA 4,4% 2 1 1       

EFB3.1.3. 50% RUB 1,1%   1       

EFB3.1.4. 50% RUB 3,3%  3        

EFB3.1.5. 50% TES 6,7% 2     1   3 

EFB3.1.6. 50% RUB 1,1%   1       

EFB3.2.1. 50% RUB 6,7% 2 3 1       

EFB3.2.2. 50% RUB 2,2% 2         

EFB3.2.3. 50% RUB / EXA 2,2%   1  1     

EFB3.2.4. 50% ENQ 1,1%  1        

EFB4.1.1. 50% RUB 7,8%    4     3 

EFB4.1.2. 50% LC 3,3%    3      

EFB4.1.3. 50% LC 3,3%    3      

EFB4.1.4. 50% RUB 5,6%       2 3  

EFB4.1.5. 50% RUB 5,6%       2 3  

EFB4.2.1. 50% RUB 6,7%      1   4 

EFB4.2.2. 50% LC 2,2%      2    

EFB4.2.3. 50% LC 2,2%      2    

EFB4.2.4. 50% LC 2,2%      2    

 
 

ii. 3º E.S.O. 
 
 

 

13.b.1 

 

13.b.2 

 

13.B.3 

 

13.b.4 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª AVAL 2ª AVAL 3ª AVAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EFB1.1.1. 50% EXA 4,4% 2 1 1       

EFB1.1.2. 50% RUB 1,1%     1     

EFB1.1.3. 50% LC 1,1%   1       

EFB1.2.1. 50% RUB 1,1%      1    

EFB1.2.2. 50% RUB 2,2%     2     

EFB1.2.3. 50% RUB 1,1%      1    

EFB1.3.1. 50% ENQ 1,1%  1        

EFB1.3.2. 50% RUB 2,2%        2  
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EFB1.3.3. 50% TRA 1,1%   1       

EFB1.4.1. 50% EXA 3,3%     1  2   

EFB1.4.2. 50% SIM 2,2%        2  

EFB1.4.3. 50% EXA 3,3%     1  2   

EFB1.5.1. 50% RUB 1,1%   1       

EFB1.5.2. 50% RUB 1,1%   1       

EFB2.1.1. 50% RUB / COR 1,1%     1     

EFB2.1.2. 50% RUB / COR 1,1%     1     

EFB2.1.3. 50% RUB / COR 1,1%     1     

EFB2.1.4. 50% RUB / COR 1,1%     1     

EFB3.1.1. 50% EXA 1,1%       2   

EFB3.1.2. 50% EXA 4,4% 2 1 1       

EFB3.1.3. 50% ENQ 1,1%   1       

EFB3.1.4. 50% RUB 3,3%  3        

EFB3.1.5. 50% TES 6,7% 2     1   3 

EFB3.1.6. 50% RUB 1,1%   1       

EFB3.2.1. 50% RUB 6,7% 2 3 1       

EFB3.2.2. 50% RUB 2,2% 2         

EFB3.2.3. 50% RUB 2,2%   1  1     

EFB3.2.4. 50% ENQ 1,1%  1        

EFB4.1.1. 50% RUB 7,8%    4     3 

EFB4.1.2. 50% LC 3,3%    3      

EFB4.1.3. 50% LC 3,3%    3      

EFB4.1.4. 50% RUB 5,6%       2 3  

EFB4.1.5. 50% RUB 5,6%       2 3  

EFB4.2.1. 50% RUB 6,7%      1   4 

EFB4.2.2. 50% LC 2,2%      2    

EFB4.2.3. 50% LC 2,2%      2    

EFB4.2.4. 50% LC 2,2%      2    
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iii. 4º E.S.O. 
 
 

 

13.b.1 

 

13.b.2 

 

13.B.3 

 

13.b.4 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª AVAL 2ª AVAL 3ª AVAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EFB1.1.1. 50% EXA 1,1%   1       

EFB1.1.2. 50% RUB 1,1%   1       

EFB1.1.3. 50% RUB 5,6%  2 1    2   

EFB1.2.1. 50% TRA 1,1%      1    

EFB1.2.2. 50% TRA 1,1%      1    

EFB1.2.3. 50% TRA 1,1%      1    

EFB1.3.1. 50% RUB 2,2%     2     

EFB1.3.2. 50% RUB 1,1%     1     

EFB1.3.3. 50% RUB / TRA 4,4%    3      

EFB1.4.1. 50% RUB 2,2%       3   

EFB1.4.2. 50% EXA 1,1%        1  

EFB1.4.3. 50% SIM 2,2%        2  

EFB1.5.1. 50% RUB 1,1%   1       

EFB1.5.2. 50% RUB 1,1%     1     

EFB1.6.1. 50% TRA 1,1%   1       

EFB1.6.2. 50% TRA 1,1%   1       

EFB1.6.3. 50% TRA 1,1%   1       

EFB2.1.1. 50% RUB / COR 2,2%     2     

EFB2.1.2. 50% RUB / COR 2,2%     2     

EFB2.1.3. 50% RUB / COR 2,2%     2     

EFB3.1.1. 50% EXA 3,3%  2 1       

EFB3.1.2. 50% EXA 1,1%   1       

EFB3.1.3. 50% ENQ 1,1%  1        

EFB3.1.4. 50% EXA 2,2%  2        

EFB3.2.1. 50% EXA 5,6%    2  1 2   

EFB3.2.2. 50% TES 12,2% 5 2    1   2 

EFB3.2.3. 50% RUB 2,2%  1 1       

EFB3.2.4. 50% RUB 5,6% 5         
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EFB4.1.1. 50% RUB 7,8%    5 2 

EFB4.1.2. 50% RUB 4,4%    2 2 

EFB4.1.3. 50% RUB 2,2%    3  

EFB4.2.1. 50% RUB 1,1%    1  

EFB4.2.2. 50% RUB 3,3%    1 2 

EFB4.2.3. 50% RUB 1,1%    1  

EFB4.2.4. 50% RUB 2,2%     2 

EFB4.2.5. 50% RUB 1,1%    1  

EFB4.2.6. 50% RUB 1,1%    1  

EFB4.3.1. 50% EXA 1,1%    1  

EFB4.3.2. 50% EXA 2,2%    2  

EFB4.3.3. 50% RUB 2,2%    2  

 

iv. 1º Bacharelato 
 
 

 

13.b.1 

 

13.b.2 

 

13.B.3 

 

13.b.4 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª AVAL 2ª AVAL 3ª AVAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EFB1.1.1. 50% RUB 5,6%        3 2 

EFB1.1.2. 50% TRA 1,1%   1       

EFB1.2.1. 50% RUB 3,3%     2  2   

EFB1.2.2. 50% RUB 2,2%       3   

EFB1.2.3. 50% EXA 12,2%  10 1       

EFB1.3.1. 50% RUB 2,2%        2  

EFB1.3.2. 50% EXA 3,3%   1      2 

EFB1.4.1. 50% RUB 1,1%         1 

EFB1.4.2. 50% RUB 3,3%   2      1 

EFB2.1.1. 50% RUB / COR 2,2%     2     

EFB2.1.2. 50% RUB / COR 2,2%     2     

EFB2.1.3. 50% RUB / COR 2,2%     2     

EFB3.1.1. 50% PROG 1,1%   1       

EFB3.1.2. 50% RUB 3,3%   1  2     

EFB3.1.3. 50% RUB 3,3%    2  1    
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EFB3.1.4. 50% TES 10,0% 5     1   2 

EFB3.2.1. 50% RUB / PROG 2,2%    2      

EFB3.2.2. 50% RUB 10,0% 5     1   2 

EFB3.2.3. 50% RUB / PROG 1,1%   1       

EFB3.2.4. 50% RUB / PROG 1,1%   1       

EFB3.2.5. 50% RUB 1,1%   1       

EFB3.2.6. 50% EXA 2,2%        2  

EFB4.1.1. 50% RUB 4,4%    3   2   

EFB4.1.2. 50% RUB 2,2%      2    

EFB4.1.3. 50% RUB 3,3%    3      

EFB4.1.4. 50% RUB 5,6%       3 3  

EFB4.2.1. 50% RUB 1,1%      1    

EFB4.2.2. 50% RUB 1,1%      1    

EFB4.2.3. 50% RUB 2,2%      1    

EFB4.2.4. 50% RUB 2,2%      1    

EFB4.2.5. 50% RUB 1,1%      1    
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c. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 
 

En xeral darase relevancia ao traballo diario (avaliación continua) en forma de práctica- 

execución de habilidades, respostas e cuestións sobre o tema tratado, achega de preguntas e ideas, 

respecto polos compañeiros, contidos, material, normas e regulamentos, contorno natural, hixiene 

corporal, autonomía progresiva no traballo diario, organización de actividades,.... 

 
 

TIPO DE CONTIDOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

 
 
 

Teóricos 

Resposta a cuestións durante a sesión 

Achega de ideas, cuestións,... 

Fichas de clase 

Exame por avaliación 

Elaboración de traballos de investigación 

 
Prácticos 

Observación directa 

Probas prácticas 

Exposición de traballos 

 
 

Evidencias dos estándares 

Observ. directa das actuacións diarias e 

puntuación mediante rúbricas 

Exame por avaliación 

Elaboración de traballos de investigación 

 

d. Criterios de cualificación 
 
 

Para que un alumno supere a materia, terá que alcanzar o grado mínimo de consecución de 

todos os estándares de aprendizaxe. No caso de non superar algún destes estándares, o alumno terá 

que superar unha proba en setembro sobre os contidos das UUDD nas que se avaliou dito estándar. 

No caso do grupo de PM AR teremos, igualmente, como referente fundamental as 

competencias, os obxectivos e os estándares avaliables propios da ESO. 

Este alumnado será avaliado en coordinación co profesorado titor. 
 
 

e. Criterios de cualificación para os alumnos que non fan práctica 
 
 

En primeiro lugar, subliñar a non existencia da exención total na nosa materia, calquera que 

sexa a discapacidade, deficiencia ou minusvalía, permanente ou temporal, física, intelectual ou 
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social do alumno, sempre haberá tarefas que poida realizar, coa adaptación curricular pertinente se é 

necesaria. 

 

Isto lévanos a outro punto que é a individualización dos criterios de cualificación tralo 

estudio de cada caso, así como dos instrumentos e procedementos que cómpre empregar. En xeral, 

propoñemos: 

 

Traballos teórico-prácticos para que poidan superar a materia, aínda que, ao empregar na 

maioría das UUDD metodoloxías activas, poderán participar moi a miúdo nas clases de xeito case 

normal, facilitando a súa avaliación. 
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8. INDICADORES DE LOGRO NA ENSINANZA E NA PRÁCTICA 

DOCENTE 

 
Ao longo do curso, terei que avaliar todos e cada un dos elementos do proceso de ensino- 

aprendizaxe. Ao Docente, á metodoloxía, aos obxectivos, aos contidos, aos recursos materiais…: 

avaliareinos mediante: 

 

• Cuestionarios que entregarei aos alumnos ao final de cada trimestre para que dean a súa 

opinión sobre as metodoloxías empregadas e as dificultades xurdidas durante o proceso de 

ensino-aprendizaxe: 

 
 

PROPOSICIÓNS 1 2 3 4 OBSERVACIÓNS 

1 O profesor expón de xeito claro e estruturado      

2 O profesor preocúpase por estimular o interese dos alumnos      

3 Móstrase competente nos contidos da materia      

4 O profesor prepara ben as clases      

5 A potenciación do diálogo profesor-alumno é boa      

6 O profesor é puntual      

7 A materia paréceme interesante      

8 O profesor sabe analizar e sintetizar os contidos da materia      

9 Nas explicacións queda reflexada a utilidade da materia      

10 O profesor atende con interese as dúbidas dos alumnos      

11 Os exercicios dos exames son similares aos da clase      

12 Os exames son, en xeral moi difíciles      

13 O profesor corrixe os exames con obxectividade      

14 O profesor valora correctamente o esforzo dos alumnos      

15 O profesor sabe manter correctamente a disciplina na aula      

16 O profesor sabe facer amena a materia      

17 Os contidos da materia van a servirme nos meus estudios posteriores      
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• Cuestionarios de autoavaliación propia da miña labor: 
 
 

PROPOSICIÓNS  

ACTIVIDADE DOCENTE 1 2 3 4 OBSERVACIÓNS 

1 Preparo reflexivamente a miña acción docente?      

2 Fago un seguimento persoal a cada alumno?      

3 Utilizo adecuadamente os recursos do centro?      

4 Emprego unha metodoloxía activa nas miñas clases?      

5 Propicio e motivo a autoavaliación dos meus alumnos?      

6 Respecto o ritmo de traballo de cada alumno?      

7 Comezo as clases puntualmente?      

8 Fago adaptacións curriculares?      

9 Reflexiono a diario sobre a miña actividade docente?      

INTERPELACIÓNS 1 2 3 4 OBSERVACIÓNS 

1 Son autoritario ou tolerante?      

2 Teño ideas previas negativas cara algún alumno ou alumna?      

3 Favorezo o diálogo e a formulación de novas alternativas na clase?      

4 Colaboro en actividades cos compañeiros?      

FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA      

1 Leo habitualmente revistas educativas e específicas da materia?      

2 Coñezo as actuais liñas didácticas?      

3 Acudo a actividades de formación científico-didáctica?      
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• Cuestionario de avaliación do alumnado para cubrir o profesor: 
 
 

PROPOSICIÓNS  

RESPECTO AO TRABALLO PERSOAL EN CLASE 
1 2 3 4 OBSERVACIÓN 

S 

1 É un alumno activo, participativo.      

2 Esfórzase para conseguir o proposto.      

3 Céntrase no traballo que se lle propón.      

4 Realiza outro traballo distinto ao que se lle propón.      

5 Aproveita ben o tempo de traballo, sen distraccións.      

6 Tarda en comezar a realizar a tarefa.      

7 Se lle chama frecuentemente a atención.      

8 Está atento ás explicacións.      

AUTONOMÍA RESPECTO Á ORGANIZACIÓN 
1 2 3 4 OBSERVACIÓN 

S 

1 Colócase no espazo sen molestar aos outros.      

2 É capaz de organizarse solo sen que llo diga o profesor.      

3 O profesor debe dicirlle onde, como y con quen situarse.      

AUTONOMÍA RESPECTO Á COLABORACIÓN 
1 2 3 4 OBSERVACIÓN 

S 

1 Axuda a sacar e recoller o material sen que llo pidan.      

2 Axuda soamente se se llo piden.      

3 Colabora de mala gana ou mal.      

4 Colle o material de calquera forma, o golpea ou tira      

TRABALLO PERSOAL FORA DA CLASE 
1 2 3 4 OBSERVACIÓN 

S 

1 É puntual na entrega dos traballos teóricos e fichas de control.      

2 Presenta os traballos limpos, ordenados e completos.      

3 Practica os exercicios recomendados para mellorar.      

4 Participa en competicións, equipos, clubs…      

5 Practica pola súa conta, con amigos ou familia, algunha actividade física.      
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• Contestación por parte do alumnado dun autocuestionario: 
 
 

DEBO OBSERVAR / REFLEXIONAR 

DURANTE LAS CLASES: 1 2 3 4 OBSERVACIÓN 

S 

 
1 

Son un alumno activo, participativo e céntrome no traballo que se me 

propón. 

     

2 Aproveito ben o tempo de traballo, sen distraccións.      

3 Chámanme frecuentemente a atención.      

4 Estou atento ás explicacións.      

ORGANIZACIÓN: 1 2 3 4 OBSERVACIÓN 

S 

1 Colócome no espazo sen molestar aos outros.      

2 Son capaz de organizarme solo/a sen que mo diga o profesor.      

3 O profesor debe dicirme onde, como y con quen poñerme.      

COLABORACIÓN: 1 2 3 4 OBSERVACIÓN 

S 

1 Axudo a sacar e recoller o material sen que mo pidan.      

2 Axudo soamente se mo pide o profesor.      

3 Trato de "escapulirme" cando me piden que recolla o material.      

4 Colaboro de mala gana.      

TRABALLO PERSONAL FORA DE CLASE: 
1 2 3 4 OBSERVACIÓN 

S 

1 Son puntual na entrega dos traballos e do caderno de clase.      

2 Presento os traballos limpos, ordenados e completos.      

3 Practico os exercicios recomendados para mellorar.      

4 Participo en competicións, equipos, clubs,...      

5 Practico pola miña conta, con amigos ou familia, algunha actividade 

física. 
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• Seguimento semanal do cumprimento da programación cubrindo a seguinte ficha : 
 

Seguimento da programación 
 

 

 

Profesor/a: MATERIA: CURSO Grupo: Período: 

     

 
 

 
Temporaliza- 

ción 

 
Actividades previs- 

tas 

 
Actividades realiza- 

das 

Unidade/s Didácti- 

ca/s 

relacionada/s 

Observacións E PROCESSOS DE MELLORA 

(causas do incumprimento da programación, no seu ca- 
so) 

 
1ª semana 

    

 
2ª semana 

    

 
3ª semana 

    

 
4ª semana 

    

 
5ª semana 

    



 

 

83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grao de cumprimento  da programación 

(calculado  como  actividades  realizadas 
con respecto as previstas no mes) 

% 
En a de 

  de 20   

Sinatura do 

Profesor/a 
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En función dos resultados obtidos coa utilización destes instrumentos, proporei as medidas 

de mellora que considere necesarias respecto ás motivacións do alumnado, ás metodoloxías de 

ensino e de avaliación, ao trato cara  ao alumnado, á utilización dos espazos e materiais… 
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9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DOS ALUMNOS COA MATERIA 

PENDENTE 

 
Trataremos de facer un traballo de reforzo e seguimento durante o curso escolar para aqueles 

rapaces que por calquera motivo tiveran problemas coa materia en cursos precedentes. 

 

a. Programa de reforzo das materias. 
 
 

Proporanse actividades de reforzo e apoio partindo dun tratamento variado e flexible dos 

contidos a través dunha selección e adaptación metodolóxica, dos recursos materiais, segundo os 

contidos pendentes de cada alumno e que terá que recuperar na proba extraordinaria do mes de 

maio. 

 

b. Probas extraordinarias. 
 
 

O alumnado que promociona coa materia suspensa do curso anterior, ten por lei unha 

convocatoria ordinaria no mes de maio e outra extraordinaria no mes de xuño. As porcentaxes nesta 

valoración en función dos tipos de contidos serían: 

 

• Contidos teórico-conceptuais: 50% 

• Contidos práctico-procedimentais: 50% 
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10. AVALIACIÓN INICIAL INDIVIDUAL E COLECTIVA 
 
 

a. Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
 
 

Á hora de expor as medidas de atención a diversidade e inclusión habemos de recabar, en 

primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe 

coñecerse a relativa a: 

 

• Número de alumnos e alumnas. 

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto o desenvolvemento de curriculares. 

• As necesidades identificadas; convén pensar nesta fase en como se poden abordar 

(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da 

eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto os aspectos competenciais. 

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos ou ás alumnas para os traballos 

cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesita adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 

 

b. Necesidades individuais trala avaliación inicial 
 
 

A avaliación inicial facilítanos non so coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón 

que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudan- 

tes; a partir dela poderemos: 

 

• Identificar aos alumnos ou alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización 

de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (débese de ter en conta a aquel alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo, con altas capacidades e con necesidades non 

diagnosticadas, pero que precisen atención específica por estar en risco, pola súa historia 

familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, ubicación de espazos, 

xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 
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• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Contar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos destes estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto 

de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

O principio de atención á diversidade na aula debe entenderse como un modelo de ensino 

adaptativo. Dado que debe de atender a cada un dos alumnos de xeito individual, serán os profesores 

os que concreten e desenvolvan o currículo básico, adaptándoo ás necesidades de cada alumno 

unha vez coñecida a súa minusvalía ou limitación puntual. É en cada unidade didáctica onde se 

planifican as estratexias e recursos que empregaremos nas clases, de tal maneira que dean resposta 

satisfactoria ás necesidades puntuais que se vaian presentando, implementar adaptacións 

curriculares de maior ou menor significatividade. 

 

As seguintes consideracións veñen referidas aos tres grupos de alumnos con necesidades 

educativas específicas que concorren no noso centro: emigrantes, alumnado de altas capacidades e 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

 

Ademais das posibilidades que ofrece o centro en canto á opcionalidade de áreas programas 

de mellora do aprendizaxe e do rendemento, dende a nosa área podemos achegar ás seguintes 

actuacións de atención á diversidade, sen sinalar ningún alumno en concreto ata que se nos pida ese 

nivel de concreción de forma puntual : 

 

a. Aos alumnos con N.E.A.E. dende os contidos 
 
 

• Concretamos cales son os contidos imprescindibles (contidos mínimos), comúns a todos os 

alumnos. Estes contidos serán aqueles que, de xeito directo ou indirecto, contribúan ao 

desenvolvemento das seguintes capacidades básicas. 

• Comprensión. 

• Expresión escrita, verbal e gráfica. 

• Busca e selección de información. 

• Aprendizaxe de técnicas básicas usando ferramentas sinxelas. 

• Uso axeitado de normas de seguridade básica. 
 
 

A elección, delimitación ou afondamento duns contidos fronte a outros está condicionada 

polas motivacións ou intereses do alumnado. Tivemos en conta o interese do alumnado polos 

deportes que se practican na localidade á hora de programar os do noso departamento, co que 

conseguiremos un maior interese pola materia. Ao ter experiencias extraescolares previas, 

nalgunhas unidades didácticas poderiamos contemplar diversidade de niveis, postos de manifesto 
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nas probas iniciais e que nos permiten revisar obxectivos e agrupar o alumnado homoxeneamente; 

deste modo, cada un leva o seu propio ritmo dentro do pequeno grupo. 

 

b. Aos alumnos con N.E.A.E. dende as estratexias didácticas 
 
 

Utilizando diferentes posibilidades que favorezan o tratamento á diversidade. Algunhas das 

estratexias seguidas poden ser: 

• Actividades de aprendizaxe variadas que permitan diferentes graos de afondamento nos 

contidos, así como propostas de traballo abertas e variadas entre as que o alumnado elixa 

aquela que sexa máis acorde coas súas posibilidades. 

• Formación de grupos de traballo que favorezan o traballo colectivo tales como alumnos/as 

guía que poidan axudar aos seus compañeiros, metodoloxía de microensinanza, ensino 

recíproco, ensino por proxectos, etc.. 

 

No caso de alumnado estranxeiro con dificultades: realizar agrupamentos flexibles onde 

exista alumnado bilingüe coa mesma nacionalidade que o novo compañeiro con problemas de 

adaptación, co fin de facilitar a súa integración no grupo e a tradución das indicacións dadas polo 

docente. 

 

Nesta etapa un dos obxectivos é conseguir por parte do alumnado a maior autonomía, pero 

debido aos diferentes niveis de execución detectados nas probas iniciais utilizaremos distintas 

técnicas de ensino. Cando o alumno necesite asimilar movementos complexos e específicos, 

utilizaremos a instrución directa; en cambio, cando queremos que o alumno descubra solucións 

motoras, utilizaremos o ensino mediante a busca ou outro estilo máis tendente á autonomía. 

 

Igualmente dentro dunha mesma sesión e segundo os distintos grupos utilizaremos distintos 

estilos de ensino dependendo das peculiaridades de cada alumno/a ou grupo (máis ou menos 

directivas en atención ás posibilidades de independencia dadas ou limitadas por minusvalías, 

inmigración,...). 

 

O emprego de materiais didácticos variados e graduados en función da dificultade permiten, 

de igual xeito, unha adaptación educativa á variedade de necesidades. Estes materiais ofrecerán 

unha ampla gama de actividades que responderán aos diferentes graos de aprendizaxe. 
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c. Programas informáticos para alumnos/as con N.E.A.E. 
 
 

Ademais dos recursos comúns ao alumnado "normalizado", podemos citar os seguintes 

materiais adaptados susceptibles de ser utilizados para alumnos/ás con necesidades educativas 

específicas: 

• Taboleiro de conceptos: periférico que substitúe ao teclado alfanumérico. Trátase dunha 

superficie do tamaño DIN A3 sensible ao tacto, dividida en celas programables; permite ao 

docente adaptar calquera outro programa para ser manexado dende este dispositivo polos 

alumnos/as que debido a problemas motores teñan dificultade para manexar o teclado normal. 

• Programa "Vista": Programa residente que aumenta os caracteres e debuxos de calquera 

programa para facilitar o seu manexo ao alumnado con problemas visuais. 
 

d. Alumnos con N.E.A.E. dende a avaliación 
 
 

Procurarase que a avaliación sexa o máis personalizada posible, adaptada en todo caso ás 

diferentes limitacións mediante o pertinente traballo de adaptación curricular individualizada; desta 

forma pódese coñecer moito mellor o progreso realizado por cada alumno, co que se lle pode 

orientar, dun xeito moito máis sinxelo, no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

Por outro lado, solicitarase asesoramento técnico para realizar apoios e adaptacións 

curriculares ao Departamento de Orientación do centro, unha vez que se coñezan ben as 

características dos grupos, o alumnado en particular e as súas necesidades, coñecemento que se 

obterá da relación entre profesor e grupo, profesor-alumno, profesor-profesor titor, e da interacción 

dos profesores co Departamento de Orientación. 
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12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

Dende o R.D.1105/2014 publicado no BOE do 3/1/2015 impleméntanse como elementos 

transversais a traballar na E.S.O. os seguintes: 

 

• Comprensión lectora 

• Expresión oral e escrita 

• Comunicación audiovisual 

• Manexo das tecnoloxías da información e a comunicación 

• O emprendemento 

• Educación cívica e constitucional 

• Educación e seguridade viaria. 
 
 

Como xa dixemos no inicio da nosa programación e respectando o tratamento específico 

nalgunhas áreas, estes elementos transversais traballaranse dende toda as materias, posibilitando e 

fomentando que o proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

Deles, na nosa materia imos a destacar dous plans xa implantados dende o P.E.C. e que imos 

a traballar directamente conxuntamente con outras areas. 

 

a. EDUCACIÓN EN VALORES 
 
 

Son contidos que fan referencia aos problemas e conflitos de grande transcendencia social, 

política, humana e didáctica que se producen na época actual, e fronte aos que xurde unha toma de 

posición persoal e colectiva. Son contidos relativos a valores e actitudes. É, pois, unha realidade 

ineludible no ámbito educativo actual, polo que temos que facer o posible para que estea presente 

na nosa intervención educativa. O fomento de valores farase dende o departamento de EF 

empregando o programa “Educación, deporte e valores” do programa “Xogade” da Xunta de 

Galicia aproveitando a exposición itinerante de 17 carteis que mencionan diferentes valores que se 

poden adquirir mediante a práctica deportiva. 

Ademais de fomentar en todas as sesións os valores inherentes ao deporte como a 

superación, o compañeirismo, o respecto polos compañeiros e rivais, o xogo limpo, o esforzo… 

traballarei outros valores da sociedade actual: educación para o consumo, para a paz, para o lecer, 

para a saúde… 
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b. INTRADISCIPLINARIEDADE 
 
 

Cando falamos de intradisciplinariedade referímonos á relación horizontal entre os propios 

contidos da EF traballados nos demais cursos da etapa. Serve para obter unha visión xeral da 

consecución, organización e progresión dos mesmos ao longo dos diferentes cursos. 

 

c. INTERDISCIPLINARIEDADE 
 
 

A interdisciplinariedade é “unha integración de enfoques de diversas ciencias sobre un 

mesmo obxecto, que se intervinculan de diferentes formas específicas, partindo de coñecementos e 

métodos seleccionados en cada unha, que mantendo a súa lóxica científica e características propias, 

resultan os máis axeitados, necesarios e suficientes para resolver problemas ao alcance da cal 

ultrapasa os límites dunha rama de saber ou campo científico determinado, estando así mesmo 

condicionados polas características do obxecto, polas dimensións e alcance do problema e polos 

obxectivos que expresan os resultados que se pretenden alcanzar” (Ruíz Calleja, J. M. 1.999). A 

importancia de enlazar a materia que imparto co resto das áreas, radica en que o alumnado saberá 

relacionar todos os contidos que se traballan no curso e na etapa, dándose conta da interconexión 

existente entre as diferentes materias do currículo. 

Deste xeito, por exemplo, cando traballe cos xogos tradicionais de Galicia, non soamente 

farei referencia ás capacidades físicas que se traballan ou aos contidos técnico-tácticos, senón que 

tamén farei referencia ao momento histórico no que xurde cada xogo (Historia), aos materiais que 

se empregaban e cómo os construían (Área CC. Naturais e Área de Tecnoloxía); outro exemplo de 

interdisciplinariedade na materia vaise dar á hora de compoñer unha coreografía, xa que entrarán en 

xogo coñecementos sobre tipos de música, conceptos como o ritmo, a duración ou a intensidade 

(materia de Música); coñecemento sobre bailes tradicionais e modernos e as orixes do seu 

xurdimento (Historia); coñecemento da nosa lingua ou doutra extranxeira, segundo sexa o idioma 

da letra da canción que se utilice como sostén (Áreas de lingua)… 
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13. CONTRIBUCIÓN AOS PLANS E PROXECTOS DO CENTRO 
 

A materia de EF terá en conta todos os plans e proxectos educativos que desenvolve o centro 

e que contempla a normativa vixente, e que fará, entre outras cousas, as seguintes aportancións a 

cada un: 

 

a. Plan lector na área de Educación Física 
 
 

De acordo co plan lector para o centro o Departamento de Educación Física. propón unha 

serie de lecturas para completar os contidos conceptuais que se desenvolverán ó longo do curso nos 

diversos niveles educativos: 

 

• Carlin, J. (2008). El factor humano. Seix Barral. Barcelona. 

• Hernando, A (2019). Cuando fuimos los mejores. Cultura ciclista. Barcelona. 

• Jurek, S (2013). Correr, Comer, Vivir. Temas de hoy. Barcelona. 

• Krakauer, J. (1996). Mal de altura. 5ª Edición (2015). Desnivel ediciones. Madrid 

• Otxoa de Olza, I (2016). Bajo los cielos de Asia. Saga Editorial, Madrid. 

• Raña, I (2017). Instinto Raña. De incomprendido a pionero del triatlón. DQ and Corvi 

asociados. Madrid. 

• Sánchez, S (2020). Cómo morir joven lo más tarde posible. AmazonKindle. 

• Sillitoe, A. (1959). La soledad del corredor de fondo. 2ª Edición (2013). Impedimenta 

Editorial. 

• Vázquez, M (2018). Fitness Revolucionario. Lecciones ancestrales para una salud salvaje. 

Oberon. Madrid. 
 

Ademais, en conxunto co departamento de biblioteca, participaremos na “Hora de ler”, na 

que todas as materias cederán unha hora do seu horario dos luns (alternando os grupos de traballo), 

asistindo á biblioteca para facer 3 actividades: 

• Cálculo mental. 

• Lectura obrigatoria de textos que deixa a responsable da biblioteca. 

• Lectura libre dos libros que achegue o alumnado para dita actividade. 
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b. A adaptación das novas tecnoloxías na área de Educación Física. 
 
 

O uso das novas tecnoloxías da comunicación e da información constitúese nun dispositivo 

que transformou a forma de educar ás novas xeracións nalgúns contextos culturais. Non se pode 

descoñecer que a presencia do ordenador, hoxe en día, é unha realidade palpable e como tal, atópase 

en case todos os nosos quefaceres diarios, sexan estes de información, traballo, esparexemento ou 

estudio. 

 

As tecnoloxías da información e das comunicacións (TICs) xeraron controversias e 

posicións diversas, pero están aí, forman parte da cultura que nos rodea e con elas se convive e 

bríndanse posibilidades e oportunidades de desenvolvemento individual e social. 

 

A educación e a escola non foron alleas a estes avances que brindan a tecnoloxía, e en 

especial Internet. Incidiron significativamente en todos os niveis do mundo educativo. Segundo 

Pere Marques Graells (2005) os principais usos ou funcionalidades que se lle dan na educación son 

as seguintes: 

 

• Alfabetización dixital dos estudantes (profesores e familias). 

• Uso persoal (profesores/ás, alumnos/as...): acceso á información, comunicación, xestión e 

proceso de datos… 

• Xestión do centro: secretaría, biblioteca, xestión da titoría de alumnos... 

• Uso didáctico para facilitar os procesos de ensino-aprendizaxe. 

• Comunicación coas familias (a través da web do centro...). 

• Comunicación co ámbito sociocultural. 

• Relación entre profesorado de diversos centros (a través de redes e comunidades virtuais): 

compartir recursos e experiencias, pasar información, preguntas... 

A materia de Educación Física empregará no presente curso a Aula Virtual do centro 

(Moodle) para colgar os apuntamentos, enviar avisos ao alumnado, asignar tarefas e traballos, que 

os alumnos e alumnas entreguen es traballos solicitados, facer tests e probas de avaliación… 

Ademais, ensinaremos ao alumnado o manexo de outras aplicación informáticas destinadas 

ao desenvolvemento da condición física ou á orientación no medio natural. 

 

c. PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 

O plan de convivencia xurde co obxectivo de fomentar medidas de diálogo, de cooperación 
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e bo ambiente entre todos os membros que conforman a comunidade educativa. 

Dende a materia de Educación Física cumpriremos este obxectivo propondo actividades 

cooperativas e en grupo, facendo que os alumnos e alumnas respecten aos demais, ao material e 

instalacións e ás normas da clase e das actividades que aparecen no N.O.F. do centro. Para logralo, 

propomos un regulamento de comportamento da materia no que pódense ver medidas como realizar a 

clase con vestimenta deportiva e prohibindo a utilización de obxectos perigosos para o alumno/a e 

os demais compañeiros-as (pulseiras, aneis, cremalleiras…); proposición de actividades alternativas 

para o alumnado lesionado (diario de clase, arbitraxe, montaxe/desmontaxe de material…); chegar 

puntualmente a cada clase… 

 

d. Proxecto lingüístico 
 
 

Os idiomas nos que se imparten as materias no centro son o galego e o castelán. Esta materia 

impartirase en galego, contribuíndo aos obxectivos de etapa h) e o). 

 

e. Promoción de estilos de vida saudable 
 
 

O proxecto de promoción de estilos de vida saudable, ten como finalidade abordar a 

prevención dos efectos negativos da inactividade física e da dieta desequilibrada, tratando de 

proporcionar ao alumnado unha serie de competencias que lle permitan, dende a práctica, adquirir e 

instaurar un estilo de vida saudable e que este mantéñase no tempo. A nosa materia será clave no 

fomento deste tipo de hábitos polo tipo de contidos que traballamos ó longo de todo o curso de xeito 

transversal. 

As actividades complementarias/extraescolares que teñen por obxecto afondar na adhesión a 

estilos de vida saudable detállanse a seguires, no seguinte apartado. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

Respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer o alumnado, convén 

reflexionar sobre algunhas cuestións. 

• ¿Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

• ¿Cal foi o resultado da realización das actividades? 

• ¿Cales delas gustaron máis? 

• ¿Que propostas de mellora podemos sinalar? 
 
 

As actividades que aquí recollemos son aquelas que se levarán a cabo fora do horario lectivo 

ou dentro (pero fora das clases de Educación Física) e organizadas polo departamento: 
 
 

ACTIVIDADE ESTÁNDARES – APRENDIZAXE TEMP. NIVEIS 

Ruta de 

senderismo por 

A Franqueira 

1º ESO: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB3.2.1 

2º ESO: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB3.1.3, 

EFB3.1.5 

 

Abril 1º E.S.O. 

 
Surf na praia de 

Patos (Nigrán) 

3º ESO: EFB1.4.1, EFB4.1.1, EFB4.1.3, EFB4.2.4, 

EFB4.3.2 

 

 
Maio 

 
3º E.S.O. 

 
Actividades de 

Kayak polo Rio 

Miño 

4º ESO: EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, 

EFB4.1.5 

1º BACH: EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.2.1, 

EFB4.2.3, EFB4.2.4, EFB4.2.5 

 
Maio 

 
4º E.S.O. 

+ 1º Bach. 
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Intercentros no 

IES Pazo da 

Mercé 

1º ESO: EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.2.1, 

EFB4.2.2 

2º ESO: EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, 

EFB4.2.1, EFB4.2.2, EFB4.2.3, EFB4.2.4 

3º ESO: EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, 

EFB4.2.1, EFB4.2.2, EFB4.2.3, EFB4.2.4 

4º ESO: EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.2.1, EFB4.2.2, 

EFB4.2.3, 

 
 
 
 

Última semana 

de xuño de 2021 

 
 
 

1º, 2º, 3º e 4º 

E.S.O. + 1º 

Bach. 

Viaxe a neve 

3º ESO: EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.1.4, 

EFB4.2.1, EFB4.2.2, EFB4.2.3, EFB4.2.4 

 4º ESO: EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.2.1, EFB4.2.2,  

EFB4.2.3 

 1º BACH: EFB1.2.1,EFB1.2.2, EFB3.2.6, EFB4.1.4, 

Febreiro 
3º e 4º 

E.S.O. + 1º 
Bach. 

Camiño de 

Santiago Tui- 

Compostela 

 
1º BACH: EFB1.2.1,EFB1.2.2, EFB3.2.6, EFB4.1.4, 

 
Última semana 

de xuño de 2021 

 
 

1º Bach. 

 
As seguintes propostas levaranse a cabo en función das posibilidades económicas do alumnado e da 

evolución da pandemia do COVID-19. 
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15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DA PROGRAMACIÓN 

 
A avaliación desta programación ímola facer dende tres puntos de vista: 

 
 

a. Dende o departamento 
 
 

Propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 

conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no 

seguinte. Esta ferramenta descríbese a continuación: 
 
 
 
ASPECTOS A AVALIAR 

 
A DESTACAR… 

 
A MELLORAR… 

PROPOSTAS DE MELLO- 

RA PERSOAL 

Temporalización das 

unidades didácticas 

   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos da 

unidade 

   

Descritores 

e desempeños compe- 

tenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxi- 

cas seleccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios 

de avaliación 

   

Uso de diversas ferra- 

mentas de avaliación 

   

Portafolio de evidencias 

dos estándares de 
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aprendizaxe    

Atención a diversidade    

Interdisciplinariedade    

 
 
 
 
 
 
 

Tamén faremos a avaliación dende unha visión mais ampla do Departamento de Educación 

Física que vai a analizar, un por un, os apartados dos que está composta esta programación. Para iso 

utilizaremos outra táboa na que, de forma sinxela poidamos colocar, ao longo do curso ou na 

memoria final, as posibles modificacións para o curso seguinte, así como os motivos polas que 

deberían facerse estas modificacións. 
 
 

 Modificacións Motivo 

1.   INTRODUCIÓN E 

CONTEXTUALIZACIÓN 

a.   Contextualización. 

i.  Análise sociocultural, socioeconómico 

e sociodeportivo. 

ii.  Características psicoevolutivas do 

alumnado. 

iii.  Análise das instalacións e espazos 

deportivos. 

2.   CONTRIBUCIÓN DA E.F. AO LOGRO 

DAS COMPETENCIAS CLAVE 

a.   Descrición do modelo competencial 

b.   Contribución da materia á adquisición das 

competencias Clave. 

3.  CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

a.   Obxec. xerais da E.S.O. 

b.   Obxectivos xerais do Bacharelato 

c.   Concreción dos obxectivos de E. F. 

4.  CONCRECIÓN DOS CONTIDOS 
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a.   Contidos a desenvolver  

b.   Temporalización das UUDD  

c.   Contidos mínimos exixibles  

5.   CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS  

6.  MATERIAIS E RECURSOS  

a.   Instalacións e espazos deportivos  

b.   Recursos Materiais  

c.   Recursos económicos  

7.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

a.   Criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe 

 

b.   Concreción dos estándares de aprendizaxe  

c.   Procedementos e instrumentos de 

avaliación 

 

d.   Criterios de cualificación  

e.   Criterios de culiaficación para os alumnos 

que non fan práctica 

8. INDICADORES DE LOGRO DA 

PRÁCTICA DOCENTE 

9. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO 

PENDENTES 

 

 

 

a.   Programas de reforzo  

10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  

a. Descrición do grupo despois da avaliación 

inicial 

b. Necesidades individuais trala avaliación 

inicial 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE 

 

 

 

a.   Alumnos con N.E.A.E. dende os contidos.  

b.   Alumnos con N.E.A.E. dende as 

estratexias didácticas. 
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c.   Programas informáticos para alumnos con 

N.E.A.E. 

 

d.   Alumnos con N.E.A.E. dende a avaliación  

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 

 

a.   O plan lector na E.F.  

b.   A adaptación das novas tecnoloxías na 

área de E.F. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, 

AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

 

a.   Dende o departamento  

b.   Dende o alumnado  

c.   Dende a Consellería de Educación  

16. CONSIDERACIÓNS FINAIS  

 
 

b. Dende o alumnado 
 
 

Como segundo punto de vista temos o do alumnado que vai ser o elemento mais subxectivo 

e trataremos de centrar o seu estudo sobre a visión do que día a día ve nas sesións de E.F. 

 

Para concretar as súas opinións e que sexan facilmente analizables vamos a propoñer un 

sinxelo test que pasaremos ó final do curso e que centraremos nos items mais facilmente visibles 

dende o foco dos discentes. 
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Pon nota aos seguintes conceptos relacionados coas clases de Educación Física 
 
 

Puntúa cada apartado 1 2 3 4 5 

1.   Contidos      

- Cal foi o contido que máis che gustou. Por que?      

- Cal foi o contido que menos che gustou. Por que?      

- Introduciriades algún outro contido?      

2.   Obxectivos      

- Canto melloraches este ano nos diversos contidos?      

- Como cres que acadarías mellores resultados?      

3.  Avaliación      

- Estás de acordo coa túa calificación?      

- Se non estas de acordo, por que?      

4.   Metodoloxía      

- Cres que as clases son amenas e activas?      

- Se non é así, por que?      

5.   Profesor      

- Avalía ao teu profesor      

- Cita o seu principal defecto      

- Cita tamén algunha virtude, se a ten.      

TOTAL      
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c. Dende a Consellería de Educación 
 
 

Por último nos gustaría achegar ó final desta programación o análise e avaliación por parte 

da institución educativa que nos acolle, a Consellería de Educación, mediante os comentarios da 

nosa inspectora. Desta maneira poderemos achegar unha visión obxectiva e clara sobre a relación 

do noso traballo coa lexislación vixente. 

 

Neste punto so me é posible abrir un apartado de anotacións para non coartar ou cerrar os 

comentarios propostos. 
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16. CONCLUSIÓN 
 

O propósito principal desta Programación didáctica non é outro que o de facilitar aos 

alumnos/as aos que vai destinada, as ferramentas necesarias para adoptar hábitos de vida saudable, 

de tal xeito que, en primeiro lugar, escollan algunha das modalidades de práctica física-deportiva 

experimentadas ou da contorna do centro educativo que se presentan ao longo do curso; e en 

segundo lugar, que a práctica físico-deportiva escollida, sexa realizada con autonomía e 

sistematicamente, evidenciándose en cada un dos alumnos/as os coñecementos adquiridos na 

materia, adestrando en base ás limitacións e capacidades que presentan cada un deles, realizando os 

exercicios con seguridade e previndo as lesións que del se poden derivar. En definitiva, procurar a 

formación integral de cada un dos alumnos e alumnas deste nivel. 

 

Ao fin e o cabo, o importante desta materia é colaborar na erradicación do sedentarismo que 

se está a observar na sociedade actual, facendo que os rapaces e rapazas teñan unha vida cada día 

máis activa. Este é o mellor xeito de diminuír as porcentaxes de obesidade infantil e de diabetes, 

que, segundo a OMS, son algunhas das consecuencias derivadas da inactividade. 


