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1. 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 pre-

pararse 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 re-

lacións 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 tecnolo-

xías, 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 co-

ñecemento 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 deci-

sións 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 dife-

renzas, 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 lingüís-

tica 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 rela-

ción 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 le-

cer 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 desenvol-

vemento. 

 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 técni-

cas 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 

intercrosse 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 depor-

tivos, prevendo os medios e as actuacións necesarias para a súa celebración e relacio-

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

 Analizar criticamente o fenómeno deportivo discriminando os aspectos culturais, educa-

tivos, 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 insegurida-

des 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 rela-

ción 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 

intercrosse, nos xogos populares e tradicionais, tomando a decisión máis eficaz en fun-

ción dos obxectivos. 

 Recoñecer o impacto ambiental, económico e social da orientación e da escalada, refle-

xionando 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 pro-

pias 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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2. 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 competen-

cia 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 referen-

ciados 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 inte-

grar 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 indivi-

duais, grupais e sociais non saudables, fundamentalmente no relacionado coas enfermidades de ori-

xe 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 au-

toimaxe 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. 

 

Bloque 3. Actividade física e saúde 
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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. Control da intensidade do esforzo adaptado a cada fase da sesión de actividade física. 

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

sesión, tendo en conta o seu nivel de partida. 

B1.3. Respecto e aceptación das regras das actividades de desenvolvemento da condición física, os 

xogos populares e tradicionais e os deportes de atletismo, acrosport, voleibol, orientación e escala-

da. 

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 



15 

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. 

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

lise 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 infor-

mación relacionada coa actividade física e a saúde. 

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

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 

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

combinando espazo, tempo e intensidade en coreografías de acrosport. 

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 artís-

tico-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 de resisten-
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cia, forza, velocidade e flexibilidade relacionadas coa saúde. 

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

do en conta as súas características individuais. 

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

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 accións deportivas das modali-

dades de velocidade do atletismo, respectando os regulamentos específicos. 

B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe das modalidades de velocidade do atletis-

mo. 

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

ción en diferentes contornos. 

B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-tácticas facilitadas vinculadas ao voleibol e aos 

demais deportes colectivos en distintas situacións, respectando os regulamentos específicos. 

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe do voleibol e os deportes colectivos pro-

postos. 

 

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 intercrosse, 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. 
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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 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. 
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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. 

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 intercrosse. 

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe do intercrosse 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 po-

tencien 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 deporti-
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va, 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. 

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. 
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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 compa-

ñeiros 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 

intercrosse 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, 

rapel 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. 
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Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 

B2.1. Composicións individuais e colectivas nunha coreografía de acrosport. 

 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

 

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 

(intercrosse). 
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vi. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior por mor da 

COVID-19. 

1º ESO (curso pasado): 

 Amosar coñecementos sobre xogos populares e deportes tradicionais galegos. 

 Realizar danzas sinxelas de carácter recreativo popular. 

 Coñecer o material necesario para unha marcha por un medio natural. 

 Facer un percorrido de curta duración por un entorno preferentemente natural con recoñecemen-

to de sinais de rastrexo. 

Medidas a tomar en 2º ESO para o presente curso 2020/2021: 

1. Incrementar o número de deportes colectivos e individuais tratados condensando as unidade di-

dácticas centrándonos naqueles aspectos mais esenciais. (A expensas da evolución da pandemia) 

2. Traballar especificamente os nexos de unión estruturais e tácticos dos deportes colectivos traba-

llando, polo tanto, dende unha perspectiva transversal e horizontal. (A expensas da evolución da 

pandemia) 

3. Traballar a expresión corporal dende o primeiro trimestre dende unha óptica transversal aprovei-

tando, por exemplo, as partes de volta a calma das sesións correspondentes a unidades que abor-

den outros contidos. 

4. Concederlle importancia prioritaria á Unidade Didáctica de Xogos Populares e Deportes Tradi-

cionais Galegos integrando os contidos non traballados o ano pasado co enfoque propio de 2º 

curso da ESO. 

5. Temporalizar a Unidade Didáctica de danzas e bailes tradicionais e populares na primeira meta-

de do curso evitando, deste xeito, a supresión destes contidos en caso de imprevistos de final de 

curso. 

6. Concederlle especial importancia as actividades de rastrexo, sendeirismo e orientación podendo 

temporalizalas no primeiro trimestre co obxecto de, por unha banda, aproveitar o bo tempo e, 

por outra, evitar a supresión destes contidos en caso de imprevistos de final de curso.  

 

2º ESO (curso pasado):  

 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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 Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades es-

pecíficas dos xogos populares e tradicionais e da orientación. 

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

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

dos estímulos máis relevantes.  

Medidas a tomar en 3º ESO para o presente curso 2020/2021: 

1. Traballar a expresión corporal dende o primeiro trimestre dende unha óptica transversal aprovei-

tando, por exemplo, as partes de volta a calma das sesións correspondentes a unidades que abor-

den outros contidos. 

2. Implementar dende o inicio de curso un protocolo de entrega periódica de pequenos traballos 

onde se deban usar as tecnoloxías da información e da comunicación procurando, analizando e 

seleccionando información salientable, elaborando documentos propios, e facendo exposicións e 

argumentacións destes. 

3. Ubicar unha Unidade específica de Acrosport na primeira metade do curso integrando nela téc-

nicas de expresión corporal cunha finalidade artístico-expresiva.  

(A expensas da evolución da pandemia). 

4. Concederlle importancia prioritaria á Unidade Didáctica de Xogos Populares e Deportes Tradi-

cionais Galegos integrando os contidos non traballados o ano pasado co enfoque propio de 3º 

curso da ESO. 

5. Concederlle especial importancia as actividades de rastrexo, sendeirismo e orientación podendo 

temporalizalas no primeiro trimestre co obxecto de, por unha banda, aproveitar o bo tempo e, 

por outra, evitar a supresión destes contidos en caso de imprevistos de final de curso.  

6. Implementar na primeira metade do curso unha Unidade Didáctica de Voleibol traballando den-

de un aspecto teórico-práctico os rudimentos das estratexias de colaboración-oposición e anali-

zando a estrutura deste deporte establecendo nexos de conexión con deportes estruturalmente 

semellantes.  

 

3º ESO (curso pasado): 

 Serán quen de adaptar os seus movementos a unha secuencia musical. 
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 Coordinarán os seus movementos cos da súa parella e co ritmo da música, e amosarán desinhibi-

ción ao facelo. 

 Coñecerán secuencias de pasos simples de aeróbic. 

 Amosarán coñecementos técnicos, tácticos e regulamentarios básicos do intercrosse, da orienta-

ción, da escalada e dos xogos populares e tradicionais. 

 Amosarán dominio sobre os principais instrumentos de orientación, o plano e o compás, e parti-

ciparán 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 asegu-

rar aos compañeiros e compañeiras dende o comezo da vía. 

Medidas a tomar en 4º ESO para o presente curso 2020/2021: 

1. Traballar no primeiro trimestre as actividades coordinativas con soporte rítmico seleccionando 

como medios de traballo o aeróbic, as danzas/bailes e o acrosport coreografiado. 

2. Traballar, dende o inicio de curso e de xeito transversal, a aprendizaxe de rutinas básicas de hi-

xiene postural usando as partes de volta a calma das sesións como marco temporal recomenda-

do. 

3. Incidir, dende o inicio de curso e de xeito transversal, na aprendizaxe dos diferentes métodos de 

traballo da flexibilidade usando as partes de volta a calma das sesións como marco temporal re-

comendado. 

4. Ubicar unha Unidade específica de Intercrosse na primeira metade do curso traballando nela as-

pectos técnicos, tácticos e reglamentarios. (A expensas da evolución da pandemia) 

5. Concederlle importancia prioritaria á Unidade Didáctica de Xogos Populares e Deportes Tradi-

cionais Galegos integrando os contidos non traballados o ano pasado co enfoque propio de 4º 

curso da ESO. 

6. Concederlle especial importancia as actividades de rastrexo, sendeirismo e orientación podendo 

temporalizalas no primeiro trimestre co obxecto de, por unha banda, aproveitar o bo tempo e, 

por outra, evitar a supresión destes contidos en caso de imprevistos de final de curso.  

7. Ubicar no primeiro trimestre unha Unidade Didáctica específica de Escalada Deportiva. 

 



25 

4º ESO (curso pasado): 

 Executarán habilidades motrices técnico-tácticas vinculadas ao intercrosse en distintas situa-

cións, 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 parti-

ciparán 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 máis sinxelas e seguras, así como de asegu-

rar aos compañeiros e compañeiras dende o comezo da vía. 

Medidas a tomar en 1º BACH. para o presente curso 2020/2021: 

1. Traballar no primeiro trimestre as actividades coordinativas con soporte rítmico seleccionando 

como medios de traballo o aeróbic, as danzas/bailes e o acrosport coreografiado. 

2. Traballar, dende o inicio de curso e de xeito transversal, a aprendizaxe de rutinas básicas de hi-

xiene postural usando as partes de volta a calma das sesións como marco temporal recomenda-

do. 

3. Ubicar unha Unidade específica de Intercrosse na primeira metade do curso traballando nela as-

pectos técnicos, tácticos e reglamentarios.  

4. Concederlle importancia prioritaria á Unidade Didáctica de Xogos Populares e Deportes Tradi-

cionais Galegos integrando os contidos non traballados o ano pasado co enfoque propio de 1º 

curso de bacharelato. 

5. Concederlle especial importancia as actividades de rastrexo, sendeirismo e orientación podendo 

temporalizalas no primeiro trimestre co obxecto de, por unha banda, aproveitar o bo tempo e, 

por outra, evitar a supresión destes contidos en caso de imprevistos de final de curso.  

6. Ubicar no primeiro trimestre unha Unidade Didáctica específica de Escalada Deportiva. 
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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-IOGA 

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-IOGA 

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: FALANDO SEN 

PALABRAS-IOGA 

UD 2: ORIENTACIÓN 

BÁSICA 
UD 6: DISCO VOANTE 

UD 9: VALORACIÓNS 

FINAIS 

UD 3: CAPACIDADES 

FÍSICAS BÁSICAS 
UD 7: COMBAS II 

UD 4: CADA UN NO SEU 

CAMPO  
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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: XADREZ 

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 + TÉCNICAS 

DE MEDITACIÓN 

UD 2: ORIENTACIÓN 

AVANZADA 
UD 6: ULTIMATE II 

UD 9: VALORACIÓNS 

FINAIS 

UD 3: PROGRAMAS DE 

ACONDICIONAMENTO 

FÍSICO 
UD 7: XADREZ II 

UD 4: BADMINTON 

 

 

 

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. 



28 

 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 bi-

pedestación 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 do voleibol. 

 Voleibol e xogos populares e tradicionais: aspectos regulamentarios e aspectos técni-

co-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. 

 Serán quen de adaptar os seus movementos a unha secuencia musical. 

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

amosarán desinhibición ao facelo. 

 Coñecerán secuencias de pasos simples de aeróbic. 

 Amosarán coñecementos técnicos, tácticos e regulamentarios básicos do intercrosse, 

das modalidades de lanzamento do atletismo, 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… 
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 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. 

 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 intercrosse en dis-

tintas situacións, respectando os regulamentos específicos. Modelos técnicos e adap-

tación 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 e vías, 

ataduras… 

 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. 

 Elaborarán unha representación escénica de acrosport utilizando os elementos corpo-

rais da linguaxe corporal. 

 Cumprimento dos criterios mínimos da materia. 

v. Contidos mínimos para 1º BACHARELATO: 

 

 Elaboración de sinxelas planificacións para a mellora das capacidades físicas rela-

cionadas coa saúde. 

 Coñecemento e aplicación dos primeiros auxilios máis habituais 

 Entenderán a lóxica do xogo do ultimate e practicarano de forma fluída. 

 Recoñecerán e reproducirán unha coreografía de acrosport introducindo pasos de bai-

le, de aeróbic e elementos ximnásticos. 



31 

 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. 
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3. 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 educandos lograron alcanzar 

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

 

 

a. 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, 

ademais do grao mínimo de cumprimento que debe alcanzar o alumnado para superar cada estándar 

de aprendizaxe e o instrumento de avaliación empregado. 
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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       

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      
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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     

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 
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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  

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     
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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    

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     
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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         

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  
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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    

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    
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EFB4.2.4. 50% RUB 2,2%      1    

EFB4.2.5. 50% RUB 1,1%      1    

 

b. 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 

 

c. 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 dos grupos de PMAR teremos, igualmente, como referente fundamental as 

competencias, os obxectivos e os estándares avaliables propios da ESO.  

Este alumnado será avaliado en coordinación co profesor titor. 
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d. 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 

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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4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer o alumnado, convén refle-

xionar sobre algunhas cuestións. 

 ¿Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

 ¿Cal foi o resultado da realización das actividades? 

 ¿Cales delas gostaron 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 

I Campionato de 

Atletismo “Pazo 

de Mercé” 

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 

3º ESO: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB3.1.2, 

EFB3.1.3, EFB3.1.5 

4º ESO: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.1, EFB3.2.1, 

EFB3.2.3, EFB3.2.4 

1º BACH: EFB1.1.1, EFB1.1.2, EFB1.2.2, 

EFB1.3.2, EFB3.1.4, EFB3.2.2, EFB3.2.5 

Entre o 18 de 

xaneiro e o 26 

de febreiro de 

2021 

1º, 2º, 3º e 4º 

E.S.O. + 1º 

Bach. 

Surf na praia de 

Patos (Nigrán) 

4º ESO: EFB1.4.1, EFB4.1.1, EFB4.1.3, EFB4.2.4, 

EFB4.3.2 

1º BACH: EFB1.2.1,EFB1.2.2, EFB4.1.4, EFB4.4.4, 

EFB4.2.1 

 

Semana do 07 

de xuño de 2021 

4º E.S.O. + 1º 

Bach. 

Concurso literario 

“Microrelatos 

deportivos” 

3º ESO: EFB1.2.2, EFB1.3.3, EFB1.5.1  

4º ESO: EFB1.3.2, EFB1.3.3, EFB1.5.1, EFB1.6.1, 

EFB1.6.2, EFB1.6.3 

1º BACH: EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.2.1, 

EFB4.2.3, EFB4.2.4, EFB4.2.5 

Entre o 06 de 

abril e o 30 de 

abril de 2021 

3º e 4º E.S.O. 

+ 1º Bach.  

Actividades de 

Kayak polo Rio 

1º ESO: EFB1.1.2, EFB1.3.2, EFB1.4.1, EFB1.4.2, 

EFB4.2.2 

Semana do 07 

de xuño de 2021 

1º, 2º e 3º 

E.S.O. 
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Miño 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, 

EFB4.1.5 

II Campionato de 

Escalada 

Deportiva “Pazo 

da Mercé” 

4º ESO: EFB4.1.1, EFB4.1.2, EFB4.1.3, EFB4.3.1, 

EFB4.3.2, EFB4.3.3 

1º BACH: EFB4.1.2, EFB4.2.4. 

Entre o 1 e o 26 

de marzo de 

2021 

4º E.S.O. + 1º 

Bach. 

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. 

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 alum-

nado e da evolución da pandemia do COVID-19. 
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5. COVID-19. METODOLOXÍA EN CASO DE EDUCACIÓN 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 rutinariamente 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 Virual, 

videoconferencia e/ou por correo electrónico.  

 

Modo de proveer 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 cada un dos nosos alumnos/as (tipo de equipo informático, calidade da rede wifi, 

dispoñibilidade do equipo...). En caso de detectar alumnos/as 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 adoptará o profesorado para 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 
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do centro usarmos protocolos semellantes mediante as mesmas canles co obxecto de facilitar o 

traballo ó alumnado. 

 


