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1.1.- INTRODUCCIÓN E PRINCIPIOS XERAIS DA EDUCACIÓN EN SECUNDARIA E BACHARELATO.

O Sistema Educativo español, e por extensión o galego, atópase nun período de renovación. A Lei orgánica 8/2013, do 9 de 
decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación, coa finalidade de desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de calidade, 
inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolvan 
ao máximo as súas potencialidades. A presente programación didáctica do Departamento de Educación Física, basearase nos 
decretos que desenvolven dita lei na Comunidade Autónoma de Galicia, para elo debemos ter presente o seguinte marco 
lexislativo:

• Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria 
Obrigatoria e do Bacharelato.

• 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 do bacharelato.

• 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.

A disposición derradeira quinta da citada Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, establece o calendario de implantación desta 
lei orgánica. No punto 1 establécese que as modificacións introducidas no currículo, a organización, obxectivos, promoción e 
avaliacións de educación secundaria obrigatoria se implantarán para os cursos primeiro e terceiro no curso escolar 2015/16, e 
para os cursos segundo e cuarto no curso escolar 2016/17. No punto 3 disponse que as modificacións introducidas no currículo,
a organización, obxectivos, requisitos para a obtención de certificados e títulos, programas, promoción e avaliacións de 
bacharelato se implantarán para o primeiro curso no curso escolar 2015/16, e para o segundo curso no curso escolar 2016/17. 
No punto 4 establécese que o segundo curso dos ciclos de formación profesional básica se implantará no curso 2015/16.

Desta forma temos situada a Educación Física dentro do marco lexislativo, e pasamos a desenvolver o terceiro nivel de 
concreción curricular a través da programación didáctica de área. A programación didáctica realízana os departamentos e 
os apartados que debe presentar están recollidos no Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria (Decreto 
324/1996, do 26 de xullo, DOG 09-08-96) na Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento do ROC, na Orde do 28 de xuño de 2010 que a modifica parcialmente a anterior, e a Orde do 8 de xuño de 
2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/2016 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia. Será a dita normativa pola que nos guiaremos á hora de realizar a nosa programación.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Principios xerais

1. A educación secundaria obrigatoria ten carácter obrigatorio e gratuíto, e constitúe, xunto coa educación primaria,
a educación básica.

2. Na educación secundaria obrigatoria prestarase especial atención á Orientación educativa e profesional do 
alumnado.

3. A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de atención á 
diversidade do alumnado. As medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder ás 
necesidades educativas concretas do alumnado, ao logro dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e á 
adquisición das competencias correspondentes, e non poderán, en ningún caso, supor unha discriminación que lle 
impida alcanzar os devanditos obxectivos e competencias, e a titulación correspondente

Obxectivos da educación secundaria obrigatoria
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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, como condición necesaria
para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais 
persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 
pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con 
sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e 
aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa 
persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o 
patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e Homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 
sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os 
hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

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

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 
pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da 
identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

BACHARELATO

Finalidade

IES PINO MANSO O PORRIÑO
Departamento de Educación Física (2020-2021)  4



O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e 
habilidades que lle permitan desenvolver función sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así
mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior.

Obxectivos

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

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 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.

ñ) 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.

En liña coa Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 2006, sobre as 
competencias clave para a aprendizaxe permanente, o novo marco curricular baséase na potenciación da aprendizaxe por 
competencias, integradas nos elementos curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de 
ensinanza aprendizaxe. Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea e identifícanse sete 
competencias clave que son aquelas que toda persoa precisa para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como 
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para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. O proceso de ensinanza aprendizaxe competencial abordarase dende 
todas as áreas de coñecemento, incluída a Educación Física polo que tratarémolas máis adiante con máis detalle.

A materia de Educación Física ten como finalidade principal que os alumnos e as alumnas alcancen a COMPETENCIA 
MOTRIZ, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e emocións que interveñen nas múltiples 
interaccións que realiza unha persoa no seu medio e coas demais, que permite que o alumnado supere os problemas motores 
propostos tanto nas sesión de Educación Física como na súa vida cotiá; sempre actuando de forma coherente e en concordancia
co nivel de desenvolvemento psicomotor, e outorgándolle especial sensibilidade á atención á diversidade nas aulas, utilizando 
estratexias inclusivas e procurando a integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e as emocións que se 
vinculan á conduta motora.

A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é fundamental para o 
desenvolvemento destas, nomeadamente o das competencias sociais e cívicas, de aprender a aprender, de sentido de iniciativa 
e espírito emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da competencia matemática e as competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía e, en menor medida, da de comunicación lingüística e da competencia dixital. O traballo por competencias integra 
un coñecemento de base conceptual, outro relativo ás destrezas e, por último, un con grande influencia social e cultural, que 
implica un conxunto de valores e actitudes.

Os contidos de Educación Física preséntanse na nova Lei distribuídos en catro grandes bloques:

• Contidos comúns: pola súa natureza transversal traballaranse ao longo do curso de xeito integrado cos contidos do 
resto dos bloques, dado que trata aspectos como a construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación 
nas actividades físicas independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos mediante o diálogo 
e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que presentan as actividades físico-deportivas como formas de 
lecer activo e de utilización responsable do contorno, o control de riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e
de hábitos de esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a integración das 
tecnoloxías da información e da comunicación.

• Actividades físicas artístico-expresivas: trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a execución de 
accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros recursos artísticos.

• Actividade física e saúde: inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden abordar desde a práctica da 
actividade física, segundo as recomendacións de diversos organismos de ámbito internacional, estatal e autonómico.

• Os xogos e as actividades deportivas: tamén están incluídos todos os tipos de actividades físico deportivas 
desenvolvidas no medio natural.

No Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que establece o currículo da ESO  e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 
establécense dez criterios de avaliación   para o primeiro ciclo da ESO, que abrangue os tres primeiros cursos, doce para o 
cuarto curso da ESO e nove para o primeiro curso de bacharelato, criterios que establecen os resultados que se deben conseguir
por medio dos estándares de aprendizaxe. Estes permitirán definir os resultados das aprendizaxes e concretarán, mediante 
accións, o que o alumnado debe saber e saber facer na materia de Educación Física. Estes estándares están graduados e 
secuenciados ao longo de todas as etapas e, unha vez finalizadas estas, todos eles deberán estar alcanzados e consolidados.

As orientacións metodolóxicas cara as que deben dirixirse as accións educativas fundamentaranse nunha intervención didáctica
que favoreza un enfoque competencial, así como a consecución, a consolidación e a integración dos estándares por parte do 
alumno.

1.2.- CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO.

Instalacións propias do centro:

Ximnasio de 25 x 15 m. e 4 –  4,5 m. de altura. Dotado de:

Pavimento sintético flotante.

Vestiarios masculinos e femininos, almacén e departamento para os docentes.

20 espaleiras
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Pista polideportiva exterior de 30 x 20 m.con dúas canastas

2 pistas polideportivas exterior de 20 x 10 m. con rede móbil de Voleibol.

A este respecto, comentar que o Departamento solicita todos os anos por escrito, a construcción dunha instalación 
cuberta propia que facilite a realización das clases dentro do espazo do IES e que impida os desprazamentos co 
alumnado fora do centro.

Instalacións anexas ó centro:

Pavillón polideportivo municipal con liñas demarcando:

1 campo de fútbol sala

3 campos de baloncesto

O pavillón está equipado con:

2 porterías de fútbol sala

2 canastras de baloncesto plegables

4 canastras de minibaloncesto plegables

Vestiarios masculinos e femininos

Instalacións próximas ó centro

Piscina municipal climatizada (a 5 minutos camiñando)

Parque e alameda (a 100 m.)

Xinasio privado (a 200m.)

Pistas de tenis municipáis (a 100m)

Pistas de Padel municipáis (a 100m)

O ALUMNADO

Número total de alumnos no Centro: 488

1º ESO: 104 (5 grupos)

2º ESO: 81 (4 grupos)
3º ESO: 62 (3 grupos)
4º ESO: 78 ( 3 grupos)

Ensinanzas Académicas: 72
Ensinanzas Aplicadas: 6

1º BACHARELATO: 68 (3 grupos)
2º BACHARELATO: 74 (3 grupos)
FP BÁSICA I (Informática de oficina): 9
FP BÁSICA II (Informática de oficina): 12

CARACTERÍSTICAS SINGULARES

•Maioritariamente alumnado do Porriño
•Edixgal (1º e 2º de ESO)
•Tradición en aprendizaxe cooperativa
•Desdobres en idiomas (en grupos de máis de 25) e en materias instrumentais (en grupos de 
máis de 25 na ESO)
•Intervencións individuais e de aula por parte da PT do centro
•Plan de mellora de Bibliotecas Escolares
•PFPP (Programa de formación permanente do profesorado)
•Contratos programa (Iguála-T, Inclúe-T e Eduemociona)
•Plan proxecta 
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O PROFESORADO

O departamento de Educación Física está constituído por 3 profesores, cun total de 39 horas lectivas de Educación 
Física , ao que temos que sumarlle: 2 hora da materia de libre configuración con 1º e  2º de bacharelato, e 5 horas de garda de 
recreo para actividades deportivas (que veñen funcionando dende hai moitos anos e serven para que o alumnado practique 
deporte e despexe a mente, así como fomentar a integración e convivencia sociais a través do deporte).

O horario das sesións asignadas ao departamento de Educación Física, a día 28 de setembro, é o seguinte:

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:45 – 9:40
1ºESO-D

3ºESO-C

3ºESO-A

2ºESO-D

2ºESO-B

1ºBAC-A
2ºESO-A

9:40 – 10:30 1ºESO-A 4ºESO-C 1ºESO-D
1ºESO-C

1ºBAC-B

10:30 – 11:25
1ºESO-B

1ºESO-E

4ºESO-C

1ºBAC-A
1ºESO-A 2ºESO-C

GARDA DE RECREO

11:50 – 12:45 2ºESO-D 4ºESO-B
2ºESO-C

3ºESO-B

1ºESO-C

3ºESO-C

12:45– 13:35
3ºESO-B

4ºESO-A
2ºESO-A

1ºESO-B

1ºESO-E

E.F.S 2ºBAC

4ºESO-B
1º BAC-C

13:35-14:30 2ºESO-B 4ºESO-A

E.F.S 1ºBAC (A-
B)

E.F.S.1ºBAC (B-
C)

3ºESO-A

16:30 – 17:20 1ºBAC-B

17:20 – 18:10 1ºBAC-C

O profesor José Ramón Rey, completa o seu horario con gardas de recreo para actividades deportivas. A profesora Susana 
Sangiao Novo( Xefa de Departamento), completa o seu horario con gardas de recreo para actividades deportivas. Aprofesora 
Sonia García Saavedra, profesora de plástica, completa o seu horario con 4 horas de Educación Fisica. 

Os profesores do departamento, igual que en anos anteriores, colaboran na organización de actividades en datas sinaladas  
(magosto, entroido, fin de curso....)
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1.3- NORMATIVA DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.

1. O material de E. Física, obrigatorio para o curso 2020-2021 será: pantalón, camiseta e calcetins, deportivos. Tenis ou 
zapatiñas de deporte. Para non estropear o pavimento deportivo, sempre se pedirá un calzado limpo para a realización das 
clases. Tamén se recomenda un chandal. Para a parte teórica da materia con un boligrafo e unha folla, durante as sesións, será 
suficiente.

Ademáis, o alumnado deberá traer a súa propia raqueta de badmintón, cando o profesorado a solicite.

2. O uso da ducha non é obrigatorio; recoméndase e será tido en conta na avaliación dos alumnos. Recoméndase, asimesmo, a 
vixiancia por parte dos alumnos do cumprimento dos hábitos mínimos, imprescindibles, de hixiene persoal (aseo básico, muda 
da roupa interior,...)

3. Si existen problemas de saúde que desaconsellen o exercicio prolongado ou intenso, os alumnos deberán traer o certificado 
médico correspondente. O alumno que necesite usar gafas nas sesións de E.F. debe evitar en todo caso as lentes de cristal; 
podendo empregar calquera tipo de gafas de lentes plásticas-orgánicas, e/ou deportivas.

4. Calquera causa que impida ós alumnos participar na sesión, deberá ser comunicada canto antes ó profesor de E. F. mediante 
nota dos pais, ou do titor. De non ser así, ao rematar o trimestre considerarase como falta de participación.

5. Si a causa lle impide participar por moitos días, é obrigatorio xustificalo mediante certificado médico no que se especifique, 
se é posible, os motivos e a data aproximada da alta médica. Cando o alumno non poda participar durante todo o curso é 
preferible co certificado o faga un médico especialista.

6. O alumno exento da parte práctica de E. F. deberá completar, como os demais, a parte teórica da materia.

7. Cando a actitude e o comportamento, reiterados, do alumno non sexan os adecuados, tanto no trato có profesor ou os seus 
compañeiros, como có material e as instalacións do centro, o profesor pode tomar, excepcionalmente, a decisión de expulsar da
aula ó alumno, seguindo o procedemento establecido no centro para estos casos.

8. Os pais ou titores dos alumnos teñen a súa disposición, por si desexan consultala, a programación didáctica da materia de E. 
F., na web do centro e no noso Departamento. Asimesmo, os alumnos ou os seus pais, poden consultar cando o desexen a súa 
marcha no trimestre en curso (nota estimada nese momento/ ou en “tempo real”).

9. Recomendase ó alumnado un recoñecemento médico xeral para a práctica da E. Física en condicións de plena seguridade.

Agardamos a súa colaboración para a boa marcha das clases de E. F.. Lembrámoslles que calquera dúbida que teñan pode ser 
consultada directamente có profesor de E. F. (previa petición de cita, polo alumno), e rogámoslles que cubran e firmen o “acuse
de recibo” que acompaña a esta información.

Grazas pola súa atención.
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ACUSE DE RECIBO

D/Da :

Pai / nai / titor legal do ALUMNO/A:

Confirmo a recepción desta información, quedando perfectamente enterado/a, e conforme, da normativa 
proporcionada respecto ó funcionamento do Departamento de E. Física.
E para que así conste, firmo o presente escrito, en O Porriño, a__ de Setembro , do 2020.

Asinado:

Aquí, poden anotar as incidencias de saúde personal do alumno, ou calquera outras, que convén co profesor de EF 
teña en conta. Asimesmo, poden aportar calquera documento que consideren oportuno: (GARANTIA PLENA DE 
CONFIDENCIALIDADE)

INCIDENCIAS PERSONAIS

AUTORIZACIÓN PARA SAIR DO RECINTO ESCOLAR

Autorizo Non autorizo

A saída do meu fillo/a ás instalacións deportivas municipáis, próximas ao centro educativo, para impartir sesións de E.
Física. 
Tamén para aquelas actividades a realizar no entorno próximo (Ximnasio Córpore, Carreira pola igualdade, Pistas de 
Padel, Pistas de Tenis, desprazamento á Risca...etc)
E para que así conste, firmo o presente escrito, en O Porriño, a___ de______________ , do 2020.

Asinado:
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RÚBRICA ESO VALORES 50% Válida para os tres trimestres.

Items con
estándares
asociados

5 4 3 2 1

PARTICIPACIÓN
ESFORZO

O alumno/a se
esforza de maneira

sobresainte a
diario

O alumno/a se
esforza

adecuadamente a
diario

O alumno/a e
irregular no seu
esforzo diario

O alumno/a
abandona ou nega

as actividades
programadas

algunhas veces

O alumno/a
abandona ou nega as

actividades
programadas con

regularidade

ASISTENCIA
(media con

Puntualidade)

Asiste sempre á
clase e realiza a

práctica programada

Non asiste ou non
pode

realizar a práctica por
causa xustificada

realizando a tarefa
indicada polo

profesor
adaptada ao seu caso

Non xustifica a
ausencia ou

realización da
práctica e realiza a
tarefa indicada polo
profesor adaptada ao

seu caso

Non xustifica a
ausencia ou

realización da
práctica ata 2

sesións
e non realiza a

tarefa
indicada polo

profesor

Non xustifica a
ausencia ou

realización da
práctica ata 4

sesións
e non realiza a tarefa

indicada polo
profesor

PUNTUALIDADE
(media con
Asistencia)

Esta preparado
para empezar a

clase sempre aos 5
minutos do cambio

de clase

Contabiliza 1 ou 2
retrasos no trimestre

Contabiliza 3 ou 4
retrasos no trimestre

Contabiliza máis
de 5 retrasos no

trimestre

Chega con retraso á
clase sen

xustificación
razonable 2, 3 ou

mais veces

HIXIENE
1.3.1

O alumno/a
dúchase a diario

ao rematar as
sesións prácticas

O alumno/a cambiase
de roupa e realiza un
aseo básico a diario

O alumno/a cambia a
camiseta e realiza un
aseo básico a diario

O alumno/a non se
cambia nin asea

O alumno/a non se
cambia nin se asea
con frecuencia e

ademáis vai co sudor
para clase seguinte

COLABORACIÓN
PROFESOR

1.2.2
1.2.3

O alumno/a
ofrécese

voluntariamente a
diario para

colaborar co
profesor

O alumno/a ofrécese
ás veces para
colaborar co

profesor

O alumno/a algunha
vez ofrécese (1 ou 2)

para axudar ao
profesor

Non se ofreceu
nunca á colaborar

co profesor

Á petición do
profesor móstrase

reacio á
colaboración,

puidendo non facela

COLABORACIÓN
ALUMNOS/AS

1.2.2
1.2.3

O alumno/a
ademáis de

respeto, axuda aos
compañeiros/as na

execución das
tarefas

habitualmente

O alumno/a respeta
aos

compañeiros pero os
axuda con pouca

regularidade

O alumno/a respeta
aos compañeiros pero
ten comportamentos

egoistas nas
actividades propostas

tratando de ser o
protagonista

Existe certa falta
de respeto polos

compañeiros/as na
execución das

actividades

O alumno/a
constantemente

"pica" ou "insulta"
aos compañeiros
durante a práctica

MATERIAL
1.3.2

Cuida o material
propio, do centro e
dos compañeiros e

colabora na
recollida con

frecuencia

Cuida o material
propio, do centro e

dos
compañeiros e

colabora
na recollida algunhas

veces

Cuida o material
propio, do centro e
dos compañeiros e
non colabora coa
recollida a miudo

Maltrata ou usa o
material de forma

incorrecta
algunhas veces

Maltrata ou usa o
material de forma
incorrecta moitas

vece
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Entendendo como competencias os requisitos psicosociais necesarios para un bo funcionamento da sociedade, para os efectos 
de este decreto, as competencias clave do currículo serán as seguintes:
Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
Competencia dixital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
Conciencia e expresións culturais (CCEC).
Como ven recollido no documento base do currículo da materia, pódese afirmar, citando literalmente ó mesmo, que “a 
competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento 
destas, nomeadamente o das competencias sociais e cívicas, de aprender a aprender, de sentido de iniciativa e espírito
emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e, en menor medida, da de comunicación lingüística e da competencia dixital”.
Polo tanto podemos afirmar que o Decreto 86/2015 marca como principal finalidade para a materia de Educación Física que os
alumnos alcancen a competencia motriz. Dita competencia non ven recollida como unha das competencias clave, se ben esta 
será fundamental na adquisición das mesmas. Como comprobaremos máis adiante non todas as competencias teñen a mesma 
presenza na nosa materia, se ben esta participa de todas. A continuación pasamos a detallar o perfil competencial da área de 
Educación Física.
1. A competencia en comunicación lingüística.

1. Ofrecendo ó alumnado unha variedade de intercambios comunicativos e enriquecendo a capacidade comunicativa 
por diferentes linguaxes
2. Ampliando a súa bagaxe linguistica con expresións, conceptos, e vocabulario, específicos da materia.
3. Dende a contribución ao plan lector do centro (“hora de lectura”), ou de fomento da lectura, con materiais e 
contidos específicos para a nosa materia
4. Dotenciando nas sesións a comunicación horizontal e aberta, favorecendo a expresión, oral e escrita, de puntos de 
vista personais, en debates, na negociación e a coxestión de proxectos e unidades didácticas, etc...
5. Nos traballos teóricos trimestráis dos alumnos (posible formato dixital).

2. A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
1. Traballo e control, na dimensión cuantitativa no espacio e no tempo;  distancias e traxectorias, nas dimensións, nas 
duracións dos acontecementos, nos ritmos, no control das pulsacións, no propio corpo
2. Dende a utilización subsidiaria de múltiples cálculos matemáticos, con fins específicos da nosa materia
3. Propiciando aprendizaxes para afrontar e superar múltiples retos e problemas motores, en múltiples situacións e 
contextos
4. Tratamento da saúde non só como a promoción de hábitos saudables, e como prevención; sino tamén como a 
esixencia dun continuo axuste corporal ás condicións do entorno, e ós seus cambios
5. Organización e adaptación da práctica da actividade física ó noso entorno, natural e escolar
6. Fomentando un enfoque educativo e ecolóxico, nas actividades físicas e deportivas que practicamos no medio 
natural
7. Garantindo a seguridade nestas actividades no medio natural, a través do coñecemento das técnicas e 
procedementos, riscos a controlar, elementos materiais a empregar,...
8. Promovendo a autonomía dos alumnos para ó propio mantemento e mellora da súa condición física
9. Formación no uso axeitado da tecnoloxía dispoñible no campo da actividade física e o deporte

3. A Competencia dixital.
1. Promovendo e orientando as aprendizaxes para a búsqueda, o acceso, a selección, o tratamento, e a comunicación 
da información, tanto nas NTIC, como nos medios clásicos. Situando ós alumnos en posición de comunicadores 
críticos, e non simplemente receptores das novas tecnoloxías
2. No traballo cas NTIC, e nas TAC, para a producción dos traballos solicitados
3. Na formación dos alumnos no tratamento e edición de “documentos multimedia” nas tareas da materia
4. Formación nun espíritu crítico e reflexivo ante a Sociedade da Información e da Comunicación.
5. Complementando a formación presencial con formación online.

4. Aprender a aprender.
1. Aprender a organizarse, e resolver, problemas motores autónomamente.
2. Desenvolver habilidades para o traballo e a aprendizaxe en equipo.
3. Capacidade de transferencia das aprendizaxes a novos contextos e situacións.
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4. Enfoque exploratorio e investigador da proposta curricular, trasladado á acción do alumno, nas tareas teóricas e 
prácticas da materia.
5. Autonomía para a propia planificación física e deportiva, cara a mellora personal e grupal, configurandose como 
xestor, e participante activo ao longo de toda a vida.
6. Contribución a unha mellor organización, e máis positiva ocupación, do tempo de lecer, e á ampliación das súas 
posibilidades.
7. Axudar ao alumnado a entender a educación persoal e o aprendizaxe, como un proceso contínuo ao longo de toda a 
vida

5. As competencias sociais e cívicas. 
1. Artellando a actividade física como facilitadora da integración, o respeto, a cooperación, a participación, o interese, 
a igualdade e a non discriminación, e o traballo en equipo.
2. Orientando as propostas e o desenvolvemento curriculares, e a súa práctica, co enfoque educativo proposto, 
centrado en “proxectos comúns, negociados e compartidos, e coxestionados, seguindo as pautas, normas, e valores 
democráticos, e os valores deportivos recoñecidos.
3. Formación para: “aprender a ser”, “aprender a pensar”, “aprender a facer”, “aprender a convivir”, e en definitiva, 
“aprender a aprender”, como tratamento transversal a todas as actividades da “aula de E. F.”
4. Empregando a sesión de E. F. como un espacio de socialización donde “entrenar” valores, principios, dereitos e 
deberes, responsabilidades, iniciativas, e a resolución dialogado dos conflictos.
5. Contribuindo ó dereito cidadán á saúde, como promoción da actividade física, versus a inactividade; como factor de
prevención; e como formación de hábitos saudables duradeiros para toda a vida.
6. Formación nun espíritu crítico e reflexivo ante a realidade social e cultural; tamén, a deportiva e as súas claves 
actuáis.

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
1. Modos de interacción social, clima de aula, e principios metodolóxicos que propician a autonomía e as iniciativas, 
personais e grupais.
2. Formación en “principios de procedemento” para afrontar os retos, e os problemas motores, empregando a 
planificación e a experimentación, o esforzo, a autosuperación, a perseverancia, e unha actitude positiva ante 
dificultade, e o resultado obtido.
3. Importancia decisiva da autoavaliación, e da reflexión personal e grupal do alumnado sobre a realidade vital da aula
de E. F.
4. Convertir ó alumnado en protagonista, tamén nos aspectos organizativos das actividades, específicas e 
complementarias, da materia

7. Conciencia e expresións culturais.
1. Comprensión da actividade física e deportiva como parte dunha cultura e contexto concretos; como resultado dun 
proceso histórico e cultural que se nos lega como patrimonio de todos, e que é necesario coñecer, analizar 
críticamente, e preservar ou mellorar/modificar.
2. Actitude aberta e crítica, ante o deporte como espectáculo.
3. Propiciar unha perspectiva intercultural da E.F., que valore a riqueza da diversidade cultural.
4. Uso da actividade físico-deportiva, como realidade e posibilidade artística-creativa, explorando os recursos 
expresivos do corpo e o movemento, e valorando os aspectos estéticos das posibilidades e manifestacións da 
motricidade humana.
5. Desenvolvemento específico na materia, das habilidades perceptivas, comunicativas, e creativas
6. Contribución a conservación e transmisión do noso patrimonio artístico e cultural galego (xogos e deportes 
tradicionáis, populares e autóctonos, bailes e danzas,...)

1º ESO

OBXECTIVO DE CURSO – 1º ESO COMPETENCIA
CLAVE

OBXECTIVOS
DE ETAPA

1.-Identificar as partes básicas dunha sesión de educacións física realizando tarefas 
fundamentais das mesmas.

CSC
CMCCT

CAA

b, g, m
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2.- Desenvolver a condición física de acordo co as posibilidades persoais, dentro das 
marxes saudables, mostrando actitudes de autoexixencia no esforzo.

CAA
CSIEE

b, f, g, m.

3.- Coñecer e valorar as posibilidades que brinda o medio natural como lugar par 
realizar actividades recreativas e deportivas (orientación, sendeirismo....) valorándoo,
protexéndoo e sensibilizando sobre os riscos inherentes a súa práctica.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

4.- Resolver situacións motoras individuais (xogos ximnásticos e  de carreira, 
bádminton) aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades específicas 
fundamentais necesarias para o seu desfrute.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

5.- Resolver situacións motoras de colaboración-oposición (hockei) aplicando os 
fundamentos técnico e as habilidades específicas fundamentais necesarias para o seu 
desfrute.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

6.- Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico-expresivas 
empregando técnicas e tarefas sinxelas baseadas no ritmo e na expresión.

CCEC b, d, g, l,
m, n, ñ.

7.-Identificar situacións de perdida de consciencia activando aos servicios de socorro 
grazas ao coñecemento dos números de emerxencia.

CSIEE
CSC

g, m, n.

8.- Previr posibles accidentes mediante a toma de conciencia dos riscos que podan 
xurdir durante a práctica de actividades físico- deportivas e artístico-expresivas.

CSC
CSIEE

g, m, n.

9.- Coñecer e empregar as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
crítica na busca de información, na elaboración e na presentación de traballos.

CD
CCL
CAA

b, e, g, h, i,
m, ñ, o.

10.- Coñecer e afianzar hábitos de vida saudables atendendo a hixiene e o coidado 
corporal durante e despois da práctica de actividade física.

CSC
CAA

a, b, g, m.

11.- Participar activamente nas distintas actividades propostas, empregando a 
vestimenta axeitada e respectando o material empregado.

CSIEE
CSC

a, b, g, i, m.

12.- Amosar actitudes de respecto e tolerancia, de traballo en equipo e de 
deportividade na participación das actividade plantexadas con independencia das 
diferenzas de habilidade, xénero, culturais e sociais.

CSC a, b, c, d, g.

2º ESO

OBXECTIVO DE CURSO – 2º ESO COMPETENCIA
CLAVE

OBXECTIVOS
DE ETAPA

1.-Recoñece a importancia das actividade de quecemento xeral en beneficio propio e 
dos seus compañeiros.

CSC
CMCCT

CAA

b, g, m

2.- Valor a importancia do almorzo como base dunha alimentación equilibrada e o 
efecto que esta ten sobre o noso estado de saúde.

CMCCT
CSC

b, f, g, m.

3.- Desenvolver a condición física de acordo co as posibilidades persoais, dentro das 
marxes saudables, mostrando actitudes de autoexixencia no esforzo.

CAA
CSIEE

b, f, g, m.

4.- Coñecer e experimentar métodos de traballo dirixidos á mellora e ao incremento 
das posibilidades de rendemento motor, dominio, control e axuste corporal así como 
da condición física

CAA
CSIEE

b, f, g, m.

5.- Recoñecer os efectos da actividade física sobre a frecuencia respiratoria e utilizar 
esta para o control da intensidade.

CMCCT
CSC

b, f, g, m.

6.- Resolver situacións motoras de colaboración-oposición (floorball e voleibol) 
aplicando os fundamentos técnico-tácticos atendendo aos estímulos máis relevantes.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

7.- Resolver situacións motoras individuais ( bádminton) aplicando os fundamentos 
técnicos e as habilidades específicas das prácticas propostas.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

8.- Recoñecer as posibilidades que ofrece o entorno natural para a práctica do 
sendeirismo, fomentando o emprego responsable do mesmo.

CSC a, c, d, g, l,
m, n.
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9.- Coñecer e empregar as tecnoloxías da información e a comunicación na busca de 
información, na elaboración e na presentación de traballos.

CD
CCL
CAA

b, e, g, h, i,
m, ñ,o.

10.- Identificar situacións de perdida de consciencia e de fallo da mecánica respiratoria
emitindo respostas eficaces para enfrontar o problema seguindo protocolos 
estandarizados.

CSIEE
CSC

g, m, n.

11.- Compoñer coreografías sinxelas seguindo unha base rítmica con un soporte 
musical.

CCEC b, d, g, l,m, n, ñ

12.- Participar activamente nas distintas actividades propostas, empregando a 
vestimenta axeitada e respectando o material empregado.

CSIEE
CSC

a, b, g, i, m.

13.- Amosar actitudes de respecto e tolerancia, de traballo en equipo e de 
deportividade na participación das actividade plantexadas con independencia das 
diferencias de habilidade, xénero, culturais e sociais.

CSC a, b, c, d, g

14.- Respectar as normas de hixiene e coidado corporal durante e despois da práctica 
físico-deportiva.

CSC a, b, g, m

3º ESO.

OBXECTIVO DE CURSO – 3º ESO COMPETENCIA
CLAVE

OBXECTIVOS
DE ETAPA

1.- Deseñar actividades axeitadas para o quecemento relacionadas cos contidos da 
sesión.

CSC
CMCCT

b, g, m.

2.- Ser quen de valorar a propia condición física empregando distintos test e táboas 
estandarizadas.

CAA
CMCCT

b, f, g, m.

3.- Desenvolver a condición física de acordo coas posibilidades persoais, dentro das 
marxes saudables, mostrando actitudes de autoexixencia no esforzo.

CAA
CSIEE

b, f, g, m.

4.- Coñecer e experimentar métodos de traballo dirixidos á mellora e ao incremento 
das posibilidades de rendemento motor, dominio, control e axuste corporal así como 
da condición física.

CAA
CSIEE.

 b, f, g, m

5.- Recoñecer os efectos da actividade física sobre a frecuencia cardíaca e utilizar esta 
para o control da intensidade.

CSC b, f, g, m.

6.- Controlar as dificultades e os riscos que podan xurdir durante a práctica de 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas.

CSC
CSIEE

g, m, n.

7.- Resolver situacións motoras de colaboración-oposición (xogos predeportivos) 
aplicando os fundamentos técnico-tácticos atendendo aos estímulos máis relevantes.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

8.- Identificar a presenza ou a ausencia de signos vitais básicos actuando, segundo 
corresponda, aplicando protocolos de actuación axeitados.

CSIEE
CSC 

g, m, n.

9.- Coñecer e practicar actividades de orientación no contorno próximo, adquirindo as 
nocións e os fundamentos teóricos básicos necesarios para desfrutalas.

CAA
CSIEE 

a, b, g, m.

10.- Resolver situacións motoras individuais (habilidades ximnasticas) aplicando os 
fundamentos técnicos e as habilidades específicas das prácticas propostas.

CAA
CSIEE 

a, b, g, m.

11.- Amosar actitudes de respecto e tolerancia, de traballo en equipo e de 
deportividade na participación das actividade plantexadas con independencia das 
diferencias de habilidade, xénero, culturais e sociais.

CSC  a, b, c, d, g.

12.- Participar activamente nas distintas actividades propostas, empregando a 
vestimenta axeitada e respectando o material empregado.

CSIEE
CSC 

a, b, g, i, m.

13.- Respectar as normas de hixiene e coidado corporal durante e despois da práctica 
físico-deportiva.

CSC  a, b, g, m.
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4º ESO.

OBXECTIVO DE CURSO – 4º ESO COMPETENCIA
CLAVE

OBXECTIVOS
DE ETAPA

1.- Deseñar as fases de activación e recuperación de cada sesión tendo en conta a 
especifidade e intensidade do esforzo

CSC  b,g,m

2.- Adquirir pautas básicas de prevención e actuación ante accidentes na práctica 
deportiva.

CSC
CSIEE

a, b, g, m.

3.- Seguir un plan persoal para a mellora das capacidades físicas básicas relacionadas 
coa saúde.

CSC
CSIEE

b, g, m.

4.- Coñecer e practicar diversos xogos tradicionais valorándoos como parte do noso 
patrimonio cultural e histórico.

CSC
CSIEE

b, g, m.

5.- Participar activamente nas distintas actividades propostas, empregando a 
vestimenta axeitada e respectando o material empregado de forma autónoma..

CSC
CMCCT

a,b,c,d,g,m.

6.- Compoñer e representar actividades artístico-expresivas individuais ou colectivas a
un nivel básico.

CSC a,b,c,d,g,m

7.- Valorar o estado da condición física propia en relación a si mesmo, (da súa saúde), 
e a dos demais; mediante táboas estandarizadas. CCEC

b,d,g,l,m,n,ñ

8.- Ser quen de planificar e organizar campionatos e eventos físico deportivos 
recreativos.

CMCCT b,f,g,h,m

9.- Amosar actitudes de respecto e tolerancia, de traballo en equipo e de deportividade 
na participación das actividade plantexadas con independencia das diferencias de 
habilidade, xénero, culturais e sociais.

CSIEE  b, g, m.

10.- Respectar as normas de hixiene e coidado corporal durante e despois da práctica 
físico-deportiva.

CSC  a, b, c, d, g.

11.- Analizar críticamente o aporte dos diferentes deportes no noso contorno social. CSC a, b, g, m.

12.- Ser quen de resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos eficaces. CSC
CCEC

a,b,c,d,e,g,
m,ñ

13.- Ser quen de resolver situacións motrices de colaboración- oposición tomando 
decisións coherentes cara a consecución dos obxectivos.

CAA
CSIEE

a,b,g,m

14.- Ser quen de resolver situacións motrices de colaboración-
oposición tomando decisións coherentes cara a consecución dos
obxectivos.

CAA
CSIEE 

a,b,g,m

!5.- Recoñecer o impacto das actividades físicas no entorno
natural e ser quen de evitalo e/ou no seu caso minimizalo

CSC
CMCCT

f,g,m

1º BACHARELATO.
OBXECTIVO DE CURSO – 1º BAC. COMPETENCIA

CLAVE
OBXECTIVOS

DE ETAPA

1.- Valorar desde una perspectiva integrada do concepto de saúde os beneficios que aporta a 
educación física e a práctica de actividades físicas á mesma.

CSC b,c,i,m,ñ,p

2.- Adoptar un comportamento responsable durante a práctica de actividades físicas tanto a nivel
individual como del grupo no referente ó manexo de materiais e prevención de riscos.

CSC.
CSIEE. 

a,b,c,h,m,n,ñ,o

3.- Adoptar unha actitude integradora tanto a nivel individual como de grupo durante a 
planificación e desenvolvemento das actividades programadas

CSC a,b,c,h,m,ñ,o

4.- Ser quen de manexalas novas tecnoloxías cara un mellor aprendizaxe e desenvolvemento das
actividades propostas

CD
CCL

b,d,e,f,g,l,m,ñ

5.- Ser quen de programar e representar composicións corporais individuais ou colectivas a un 
nivel básico.

CCEC b,d,l,m,ñ
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6.- Recoñecer o noso nivel individual de acondicionamento físico e ser quen de deseñar un plan 
de mellora ou mantemento da condición física cara o beneficio da saúde como obxectivo final. CMCCT 

b,d,m,ñ,p

7.-Recoñecer as habilidades motoras específicas necesarias para a práctica de actividades físicas
e/ou deportivas individuais ou colectivas, cara a difusión de plantexamentos con actitude crítica
no desenvolvemento das actividades físicas no noso contorno.

CMCCT b,d,m,ñ,p

8.-Ser quen de aportar unha opinión crítica e con fundamento no referente as situacións de 
colaboración-oposición nas situacións cambiantes dos deportes sociomotrices.

CMCCT b,d,m,n,ñ,p

1º ESO

UNIDADE DIDÁCTICA SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN

0 PRESENTACIÓN DA MATERIA. 2

1º TRIMESTRE
26 SESIÓNS

1 XOGOS DE ACTIVACIÓN. 2

2 QUECEMENTO XERAL E VOLTA Á CALMA 3

3 XOGOS DE CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA E FORZA. 6

4 VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA E FORZA 4

5 DEPORTE RECREATIVO 1: O HOCKEI 9

6 XOGOS DE CONDICIÓN FÍSICA: VELOCIDADE  E AGILIDADE 6

2º TRIMESTRE
23 SESIÓNS

7 VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA: VELOCIDADE E FLEXIBILIDADE 4

8 XOGOS DE ORIENTACIÓN 3

9 DEPORTE CON IMPLEMENTO 1: O BÁDMINTON 10

10 VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA: 4
3º TRIMESTRE

20 SESIÓNS
11 DEPORTE COLECTIVO 1: O VOLEIBOL 10

12 DEPORTE RECREATIVO 1: O BEISBOL E O BEISBOLPÉ 6

2º ESO

UNIDADE DIDÁCTICA SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN

0 PRESENTACIÓN DA MATERIA. 2

1º TRIMESTRE
26 SESIÓNS

1 QUECEMENTO XERAL E VOLTA Á CALMA 2

2 XOGOS DE CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA E FORZA. 6

3 XOGOS DE VELOCIDADE 3

4 VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA E FORZA 4

5 DEPORTE RECREATIVO 1: O HOCKEI 9

6 INICIACIÓN Ó AEROBIC E BATUKA 6

2º TRIMESTRE
23 SESIÓNS

7 ELABORACIÓN DE COREOGRAFÍAS GRUPÁIS 4

8 VALORACIÓN COREOGRAFÍAS 3

9 DEPORTE CON IMPLEMENTO 1: O BÁDMINTON 10

10 INICIACIÓN Ó ACROSPORT I 8
3º TRIMESTRE

20 SESIÓNS
11 VALORACIÓN COREOGRAFÍAS GRUPÁIS 2

12 DEPORTE RECREATIVO 1: O BEISBOL E O BEISBOLPÉ 10
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3º ESO

UNIDADE DIDÁCTICA SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN

0 PRESENTACIÓN DA MATERIA. 2

1º TRIMESTRE
26 SESIÓNS

1 XOGOS POPULARES E RECREATIVOS 8

2 XOGOS RECREATIVOS. EXPOSICIÓN DO ALUMNADO 4

3 QUECEMENTO ESPECÍFICO E VOLTA A CALMA 2

4 XOGOS DE CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA E FORZA. 6

5 VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA E FORZA 4

6 XOGOS DE CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA E FORZA 4

2º TRIMESTRE
23 SESIÓNS

7 VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA. 3

8 XOGOS DE ORIENTACIÓN 5

9 DEPORTE CON IMPLEMENTO 1: O BÁDMINTON 10

10 VALORACIÓN DA EVOLUCIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA. 4
3º TRIMESTRE

20 SESIÓNS
11 DEPORTE COLECTIVO 1: O VOLEIBOL 10

12 DEPORTE RECREATIVO 1: O BEISBOL 6

4º ESO

UNIDADE DIDÁCTICA SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN

0 PRESENTACIÓN DA MATERIA. 2

1º TRIMESTRE
26 SESIÓNS

1 QUECEMENTO ESPECÍFICO E VOLTA Á CALMA 2

2 XOGOS DE CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA E FORZA. 3

3 XOGOS DE VELOCIDADE E FORZA 6

4 VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA 4

5 DEPORTE RECREATIVO : FUTTENIS, BEISBOLPÉ 9

6 INICIACIÓN ÓS BAILES DE SALÓN: VALS 2

2º TRIMESTRE
23 SESIÓNS

7 COREOGRAFÍAS DE CHACHACHA, MERENGUE, PASODOBLE 9

8 VALORACIÓN BAILES 2

9 DEPORTE CON IMPLEMENTO 1: O BÁDMINTON 10

10 INICIACIÓN Ó ACROSPORT II 8
3º TRIMESTRE

20 SESIÓNS
11 VALORACIÓN COREOGRAFÍAS GRUPÁIS 2

12 DEPORTE COLECTIVO: O VOLEIBOL 10
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1º BACHARELATO

UNIDADE DIDÁCTICA SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN

0 PRESENTACIÓN DA MATERIA. 2

1º TRIMESTRE
26 SESIÓNS

1 XOGOS POPULARES E RECREATIVOS 2

2 XOGOS RECREATIVOS. EXPOSICIÓN DO ALUMNADO 3

3 QUECEMENTO ESPECÍFICO E VOLTA A CALMA 6

4 XOGOS DE CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA E FORZA. 4

5 VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA E FORZA 9

6 XOGOS DE CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA E FORZA 6

2º TRIMESTRE
23 SESIÓNS

7 VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA. 4

8 XOGOS DE ORIENTACIÓN 3

9 DEPORTE CON IMPLEMENTO 1: O BÁDMINTON 10

10 VALORACIÓN DA EVOLUCIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA. 4
3º TRIMESTRE

20 SESIÓNS
11 DEPORTE COLECTIVO 1: O VOLEIBOL 14

12 NOVAS TENDENCIAS EN EF: O CROSFITT 2
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO

AVALIACIÓN ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

INDICADOR DE
LOGRO

T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

CC

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a
estrutura dunha sesión de actividade 
física coa intensidade dos esforzos 
realizados. 

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

X X X
LISTAS DE
CONTROL

▪ CSC
▪
CMCCT

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

Preparar e realizar quecementos e fases 
finais dunha sesión de acordo cos 
contidos a realizar. X X X

LISTAS DE
CONTROL

▪ CSC
▪ CAA

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de 
aseo persoal en relación á saúde e a 
actividade física. 

Respectar e aplicar os hábitos de aseo 
persoal en relación á saúde e a 
actividade física.

X X X
LISTAS DE
CONTROL

▪ CSC

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

Amosar tolerancia e deportividade tanto 
como participante como de espectador/a X X X

LISTAS DE
CONTROL

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. 

Colaborar nas actividades grupais, 
respectando as propostas dos outros 
membros e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para
a consecución dos obxectivos

X X X
LISTAS DE
CONTROL

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

Respectar as demais persoas dentro da 
dinámica dun equipo, 
independientemente do seu nivel de 
destreza.

X X X
LISTAS DE
CONTROL

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

Coñecer e identificar as posibilidades 
que ofrece o o entorno para a realización
de actividades físico- deportivas

X X X
LISTAS DE
CONTROL

EFB1.3.2. Respecta o seu controno e 
a valora como un lugar común para a 
realización de actividades
físico-deportivas. 

Respectar o seu entorno e o valora como 
un lugar común para a realización de 
actividades deportivas

X X X
LISTAS DE
CONTROL

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.

Analizar 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

X X X
LISTAS DE
CONTROL

EFB1.4.1. Identifica as características
das actividadesfísico-deportivas e 
artístico-expresivas propostas que
poidan supor un elemento de risco 
relevante para si mesmo/a ou para as 
demais persoas. 

Identificar as características das 
actividades físico- deportivas e artístico-
expresivas propostas que poidan supor 
un elemento de risco pa-ra si mesmo/a 
ou para as demais persoas

X X X

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

Describir e poñer en práctica os 
protocolos para activar os servizos de 
emerxencia e de protección  no seu 
contorno

X X X

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
elaborar documentos dixitais propios 
adecuados á súa idade (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de 
información salientable. 

Utilizar as tecnoloxías para elaborar 
documentos dixitais propios adecuados á
súa idade (texto, presentación, imaxe, 
vídeo, son, etc.).

X X X

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

Expor e defender traballos sinxelos 
sobre temas vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física, 
utilizando recursos tecnolóxicos

X X X
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO

AVALIACIÓN ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

INDICADOR DE
LOGRO

T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

CC

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

Utilizar técnicas corporais básicas, 
combinando espazo, tempo e intensidade

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

Por en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un 
ritmo

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

Colaborar na realización de bailes e 
danzas.

B3.1

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

Coñecer o impacto que pode ter a 
alimentación nun estilo de vida saudable

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

Adaptar a intensidade do esforzo 
controlando a frecuencia cardíaca 
correspondente 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.

Identificar e coñecer de forma básica as 
características que deben ter as 
actividades físicas para ser consideradas 
saudables, e lévaas á práctica.

B3.2

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

Inicíar na participación activa das 
actividades para a mellora das 
capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saudable, utilizando os métodos 
básicos para o seu desenvolvemento.

LISTA DE
CONTROL

CAA

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

Alcanzar niveis de condición física 
saudable acordes ao seu 
desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades

 
TEST FÍSICOS

CAA

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

Aplicar os conceptos de hixiene postural 
na actividade física como medio de 
prevención de lesións

X X X
LISTA DE
CONTROL

CMCCT
CSIEE

B4.1

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos 
das técnicas e das habilidades 
específicas adaptadas máis sinxelas,
respectando as regras e as normas 
establecidas.

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

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

CAA
CSIEE

EFB4.1.2. Describe a forma de 
realizar os movementos implicados 
nos modelos técnicos adaptados máis 
sinxelos. 

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

X X X PORFOLIO
CAA

CSIEE

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.

Mellorar 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.

X X X
PROBAS DE
EXECUCIÓN

MOTRIZ

CAA
CSIEE

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

Explicar e por en práctica técnicas 
básicas de progresión en entornos non 
estables e técnicas básicas de 
orientación.

X X X
DIARIO

ANECDOTARIO
LISTAS DE
CONTROL

CAA
CSIEE

B4.2 EFB4.2.1. Adapta os fundamentos 
técnicos e tácticos básicos para obter 
vantaxe na práctica das
actividades físico-deportivas de 

Adaptar os fundamentos técnicos e 
tácticos básicos para obter vantaxe na 
práctica das actividades físico-deportivas
de oposición ou de colaboración- 

X X X

PROBAS DE
EXECUCIÓN

CAA
CSIEE
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO

AVALIACIÓN ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

INDICADOR DE
LOGRO

T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

CC

oposición ou de colaboración-
oposición facilitadas, respectando o
regulamento.

oposición facilitadas, respectando o 
regulamento.

MOTRIZ

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.

Por en práctica aspectos de organización 
de ataque-defensa nas actividades físico-
deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas 

X  
PROBAS DE
EXECUCIÓN

MOTRIZ

CAA
CSIEE

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.

Discriminar 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.

X X X
PROBAS DE
EXECUCIÓN

MOTRIZ

CAA
CSIEE
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO

AVALIACIÓN ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

INDICADOR DE
LOGRO

T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

CC

B1.1

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

Recoñece as partes da sesión de 
actividade física.

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

LISTA DE
CONTROL

CSC
 CMCC

T

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

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

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

LISTA DE
CONTROL

CSC
CAA

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.

Realiza quencementos de forma 
autónoma, baixo a dirección do/da 
docente. X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

LISTA DE
CONTROL

CSC

B1.2

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

Participa activamente de maneira 
deportiva X X X

LISTA DE
CONTROL

CSC

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.

Participa activamente de maneira 
deportiva, respectando ás normas e ós 
compañeiros/adversarios

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

LISTA DE
CONTROL

CSC

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

Participa respectando e colaborando cos 
membros/as do equipo

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

LISTA DE
CONTROL

CSC

B1.3

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades 
que ofrece o contorno para a 
realización de actividades físico-
deportivas axeitadas a súa idade.

Recoñece a oferta deportiva axeitada á 
súa idade

X PORFOLIO
CSC
CAA

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

Coñece e valora os diferentes espazos e 
instalacións para a práctica deportiva.

X PORFOLIO
CSC
CAA

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.

Analiza os hábitos menos saudables para
o organismo e que teñen relación directa 
coa actividade física

X PORFOLIO
CSC
CAA

B1.4

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.

Identifica os diferentes riscos inherentas 
as diferentes actividades físicas e 
deportivas.

X X X
LISTA DE
CONTROL

CSIEE
CAA

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

Coñece os prótocolos de actuación ante 
unha situación de emerxencia no ámbito 
deportivo.

X X X
LISTA DE
CONTROL

CSIEE

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.

Adoptar 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.

X X X
LISTAS DE
CONTROL

CSIEE

B1.5 EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
elaborar documentos dixitais propios

Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación para elaborar 
documentos dixitais propios adecuados á

X X X PORFOLIO CD
CL
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2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO

AVALIACIÓN ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

INDICADOR DE
LOGRO

T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

CC

adecuados á súa idade (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de 
información salientable.

súa idade (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 sinxelos sobre temas 
vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física ou 
a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos.

Expór e defender traballos elaborados 
sinxelos sobre temas vixentes no 
contexto social, relacionados coa 
actividade física ou a corporalidade, 
utilizando recursos tecnolóxicos

X X X PORFOLIO
CAA
CCL
CD

B2.1

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

Reproduce pasos básicos de 
Aerobic/Acrosport

X X
PROBAS DE
EXECUCIÓN

MOTRIZ
CCEC

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

Reproduce unha secuencia de pasos de 
Aeróbic/ Acrosport

X X
PROBAS DE
EXECUCIÓN

MOTRIZ
CCEC

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.

Colabora na realización, deseño e 
posterior posta en práctica de unha 
coreografía grupal. X

PROBAS DE
EXECUCIÓN

MOTRIZ
CCEC

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

Aporta individualmente creatividade á 
coregrafía grupal. X

PROBAS DE
EXECUCIÓN

MOTRIZ
CCEC

B3.1

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.

Analiza a implicación das diferentes 
capacidades físicas nas actividades 
propostas.

X X X
LISTA DE
CONTROL

CAA

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

Relaciona os efectos da correcta 
alimentación coa boa saúde X

LISTA DE
CONTROL

CD
CCL

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.

Relaciona a realización habitual de 
actividade física coa frecuencia cardíaca

X
X X

LISTA DE
CONTROL

CMCCT

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

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

X X X
TEST FÍSICOS CMCCT

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

Aplicar con axuda procedementos para 
autoavaliar os factores da condición 
física.

X X X TEST FÍSICOS CMCCT

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

Identificar as características positivas e 
negativas da actividade física en relación
coa saude.

X
LISTA DE
CONTROL

CMCCT
CSC

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

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

X X X LISTA DE
CONTROL

CAA
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CRITERIO

AVALIACIÓN ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

INDICADOR DE
LOGRO

T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

CC

seu desenvolvemento.

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

Alcanzar niveis de condición física 
saudable acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades

X X X TEST FÍSICOS CAA

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

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

X X X
LISTA DE
CONTROL

CAA
CSIEE

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

Analizar 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.

X X X PORFOLIO
CAA
CCL

B4.1

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos 
das técnicas e habilidades específicas 
adaptadas, respectando as regras e as 
normas establecidas.

Aplicar os aspectos básicos das técnicas 
e habilidades específicas dos diferentes 
deportes traballados

X X X
LISTA DE
CONTROL

CAA
CSIEE

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

Autoavalíar a súa execución de xeito 
básico con respecto ao modelo técnico 
formulado.

X X X
PROBAS DE
EXECUCIÓN

MOTRIZ

CAA
CSIEE

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

Describir a forma de realizar os 
movementos implicados nos modelos 
técnicos adaptados.

X X X PORFOLIO
CAA

CSIEE

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.

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

X X X
PROBAS DE
EXECUCIÓN

MOTRIZ

CAA
CSIEE

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.

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

X
DIARIO

LISTA DE
CONTROL

CAA
CSIEE

B4.2 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.

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

X X X
DIARIO

LISTA DE
CONTROL

CAA
CSIEE

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.

Describir simplificadamente e por  en 
práctica de xeito autónomo aspectos de 
organización de ataque e de defensa nas 
actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición 
facilitadas.

X X

PORFOLIO
PROBAS DE
EXECUCIÓN

CAA
CSIEE

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. 

Discriminar 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.

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

LISTA DE
CONTROL

CAA
CSIEE

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

Reflexionar sobre as situacións 
facilitadas resoltas valorando a 
oportunidade das solucións achegadas e 

X X X REXISTRO
ANECDOTARIO

LISTA DE

CAA
CSIEE
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T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

CC

solucións achegadas e a súa 
aplicabilidade a situacións similares.

a súa aplicabilidade a situacións 
similares.

CONTROL
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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CRITERIO

AVALIACIÓN ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

INDICADOR DE
LOGRO

T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE

AVALIACIÓN

CC

B1.1

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

Coñece as partes dunha sesión de E.F. en
relación coa súa intensidade X EXAME

CSC
CMCC

T

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.

Dirixe quecementos e voltas á calma con
exercicios axeitados

X X X
LISTAXE DE
CONTROL

CSC

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

Aplica exercicios para superar as súas 
dificultades coa axuda do profesor

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

ESCALA
VALORACIÓN

CSC

B1.2

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

Amosa tolerancia durante a práctica 
deportiva

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

ESCALA
VALORACIÓN

CSC

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.

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

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

ESCALA
VALORACIÓN

CSC

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

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

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

ESCALA
VALORACIÓN

CSC

B1.3

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

Coñece as posibilidades que ofrece o seu
contorno para a realización de 
actividades físico-deportivas.

X

REXISTRO
ANECDOTARIO

ESCALA
VALORACIÓN

CSC

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

Respecta a instalación e axuda a colocar 
e recoller
o material

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

ESCALA
VALORACIÓN

CSC

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

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

X PORFOLIO CSC

B1.4

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.

Coñece as situación potencialmente 
perigosas das
distintas actividades propostas para el e 
para os
demais

X X X
REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN

CSIEE
CSC

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

Coñece e aplica o protocolo de SVB.
Coñece e aplica de xeito correcto o 
protocolo de
SVB.

X
PROBA TEÓRICA

PORTFOLIO
CSIEE

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.

Evita as situacións de risco para el e os 
seus compañeiros atendendo as 
indicacións do profesor e respectando o 
material

X X X
REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN
CSIEE

B1.5 EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías 
dainformación e da comunicación 

Afonda na información empregando 
recursos

X X X PORFOLIO CD
CCL
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T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE

AVALIACIÓN

CC

para elaborar documentos dixitais 
propios (texto, presentación, imaxe, 
vídeo, son, etc.), como
resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información 
salientable.

tecnolóxicos

 EFB1.5.2. Expón e defende traballos 
elaborados sobre temas vixentes no 
contexto social, relacionados coa 
actividade física ou a corporalidade, 
utilizando recursos
tecnolóxicos.

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

X X X PORFOLIO
CD

CCL

B2.1 

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

Realiza pasos básicos de aeróbic
X

PROBA DE
EXECUCIÓN

CCEC

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

Coñece conceptos básicos como pulso, 
tempo, acento...
Crea e e quen de reproducir unha 
coreografía de aeróbic.

X
PROBA DE

EXECUCIÓN
CCEC

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.

Colabora no deseño de coreografías de 
aeróbic.

X
PROBA DE

EXECUCIÓN
CCEC

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

Dálle un aspecto artístico e 
comunicativo aos pasos executados. X

PROBA DE
EXECUCIÓN

CCEC

B3.1

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

Relaciona os tipos de resistencia coa súa 
manifestación en distintas actividades 
físico deportivas.
Coñece e asocia os distintos tipos de 
forza a accións da práctica deportiva e a 
vida cotiá

X X
PORTFOLIO 

PROBA TEÓRICA
CMCC

T

EFB3.1.2. Asocia os sistemas 
metabólicosde obtención de enerxía 
cos tipos de actividade física, a 
alimentación e a saúde.

Relaciona as vías enerxéticas cos tipos 
de resistencia e a súa duración.

X
PORTFOLIO 

PROBA TEÓRICA
CMCC

T

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

Sinala as indicacións e as características 
dos métodos de adestramento vistos. 
Identifica os tipos de traballo de forza 
coas adaptacións que provocan non 
organismo.

X
PORTFOLIO 

PROBA TEÓRICA
CMCC

T

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

 Mantén a duración dunha actividade 
aerobia atendendo á frecuencia cardíaca 
e respiratoria X X PROBA FÍSICA

CMCC
T

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

Aplica distintos test de valoración das 
capacidades física e coordinativas X X

PORTFOLIO 
PROBA FÍSICA

CMCC
T

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.

Recoñece as indicacións do traballo de 
resistencia para que este sexa saudable. 
Coñece os aspectos técnicos a ter en 
conta na práctica do traballo de forza.

X X
PORFOLIO

PROBA TEÓRICA

CMCC
T

CSC

B3.2 EFB3.2.1. Participa activamente na 
mellora das capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saudable, 

Participa activamente nas actividades 
propostas.

X X X REXISTRO
ESCALA DE

VALORACIÓN

CAA
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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.

Sitúase por riba de 2,5 puntos na media 
das capacidades avaliadas. Acada niveis 
saudables de resistencia aerobia nos
test físicos propostos mellorando sobre o
seu nivel inicial.
Acada niveis saudables de forza-
resistencia e flexibilidade nas probas 
físicos propostos.

X X TEST FÍSICOS CAA

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

Executa os exercicios propostos de xeito 
correcto sendo eficaz e previndo lesión.

X X X
REXISTRO

ESCALA  DE
VALORACIÓN

CAA
CSIEE

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

Analiza o seu nivel de práctica habitual, 
o seu IMC e o seu estado físico en 
función ao resultados obtidos. Analiza a 
importancia da práctica habitual de 
actividade física na mellora da calidade 
de vida.

X

REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN
PORFOLIO

CAA

B4.1

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos 
das técnicas e habilidades específicas,
dasactividades propostas, respectando
as regras e normas establecidas.

Executa os elementos técnicos 
traballados achegándose ao modelo de 
referencia

X X X
PROBAS FÍSICAS

ESCALA
VALORACIÓN

CAA
CSIEE

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

Escolle os elementos que vai a realizar 
en función a súa propia execución. X X

PROBAS FÍSICAS
ESCALA

VALORACIÓN

CAA
CSIEE

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

Describe algunha das técnicas vistas en 
clase X X X

PORTFOLIO
PROBAS FÍSICAS

CAA
CSIEE

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.

Mellora o seu nivel de execución grazas 
á práctica e ao seu esforzo

X X
REXISTRO

ESCALA DE
VALORACIÓN

CAA
CSIEE

FB4.1.5. 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 esforzo en función das 
súas posibilidades.

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

X
REXISTRO

ESCALA DE
VALORACIÓN

CAA
CSIEE

B4.2 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. 

Adapta o pase e o desprazamento as 
situacións de xogo propostas.
É quen de realizar os distintos elementos
técnico-tácticos aprendidos adaptándoos

as distintas situacións propostas.

X X X
PROBAS DE
EXECUCIÓN

CAA
CSIEE

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.

Coñece e aplica aspectos básicos 
técnico, tácticos
e regulamentarios doS DEPORTES 
ALTERNATIVOS VISTOS.
Coñece e aplica aspectos básicos 
técnico, tácticos
e regulamentarios do voleibol.

X X

PROBA DE
EXECUCIÓN

ESCALA
VALORACIÓN

CAA
CSIEE

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 

Obtén vantaxe nas situacións de xogo 
propostas grazas a unha toma de 
decisións acertada.

X X X PROBA DE
EXECUCIÓN

ESCALA
VALORACIÓN

CAA
CSIEE
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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.

Fai un uso eficaz das correccións que se 
lle fan nas situacións facilitadas para a 
súa posterior aplicación. X X X

PROBA DE
EXECUCIÓN

ESCALA
VALORACIÓN

CAA
CSIE
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B1.1

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

Coñece as partes e as características do 
quecemento e da volta a calma.

X
REXISTRO 

ESCALA
VALORACIÓN

CSC
CAA

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

Elabora exercicios axeitados para o 
quecemento e a volta a calma.

X
REXISTRO 

ESCALA
VALORACIÓN

CSC
CAA

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

Realiza quecementos e voltas a calma de
xeito autónomo.

X X X
RUBRICA DE

CONTROL
CSC
CAA

B1.2

EFB1.2.1. Asume as funcións 
encomendadas na organización de 
actividades grupais.

Asume as funcións encomendadas na 
organización de actividades grupais. X

REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN
CSC

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

Colabora e se coordina cos compañeiros 
nas actividades grupais

X
REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN
CSC

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

Propón unha coreografía de acrosport 
orixinal e creativa PROBA

EXECUCIÓN
CSC

B1.3

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

Valora a intervención dos compañeiros e
respéctaos con independencia do seu 
nivel de destreza.

X X X
REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN
CSC

EFB1.3.2. Valora as actividades 
físicas distinguindo as achegas que 
cada unha ten desde o punto de vista 
cultural, para a satisfacción e o 
enriquecemento persoal, e para a 
relación coas demais persoas.

Valora e respecta as distintas actividades 
propostas así como as achegas feitas por 
cada quen.

X X X
REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN
CSC

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

Non tolera comportamentos 
antideportivos

X X X
REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN
CSC

B1.4

EFB1.4.1. Verifica as condicións de 
práctica segura usando 
convenientemente o equipamento 
persoal, e os materiais e os espazos de
práctica. 

Usa correctamente o material e as 
instalacións empregadas na práctica

X X X
REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN

CSIEE
CAA

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

Coñece os principais accidentes 
deportivos, domésticos e no medio 
natural e os seus primeiros auxilios.

X
PROBA TEÓRICA

CSIEE
CAA

EFB1.4.3. Describe os protocolos que
deben seguirse ante as lesións, os 
accidentes ou as situacións de 
emerxencia máis frecuentes 
producidas durante a
práctica de actividades físico-
deportivas.

Coñece os protocolos de actuación ante 
accidentes deportivos, domésticos e no 
medio natural.

X
PROBA TEÓRICA CSIEE

CAA

B1.5 EFB1.5.1. Fundamenta os seus 
puntos de vista ou as súas achegas 

Admite a posibilidade de cambio fronte 
a outros argumentos válidos.

X X X REXISTRO
ESCALA

CSC
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nos traballos de grupo, e admite a 
posibilidade de cambio fronte a 
outros argumentos válidos. 

VALORACIÓN

EFB1.5.2. Valora e reforza as 
achegasenriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras nos 
traballos en grupo. 

Valora e respeta as achegas dos seus 
compañeiros

X X X
REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN
CSC

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

Busca información empregando recursos
tecnolóxicos

X X X PORTFOLIO
CD

CCL

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

Afonda na información empregando 
recursos tecnolóxicos

X X X PORTFOLIO
CD

CCL

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

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

X X X
REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN

CD
CCL

B2.1

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

Coñece os elementos técnicos, 
competitivos e de seguridade implícitos 
na práctica do acrosport.
Prepara e executa composición de 
acrosport empregando os elementos 
vistos na aula de xeito artístico e 
deshinibido

X
PROBA

EXECUCIÓN
CCEC

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

Axusta as súas accións aos aspectos 
espacio- temporais e a execución dos 
seus compañeiros

X
PROBA

EXECUCIÓN
CCEC

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na 
realización das montaxes artístico- 
expresivas, achegando e aceptando
propostas. 

Deseña xunto aos seus compañeiros 
unha coreografía de acrosport.

X
PROBA

EXECUCIÓN
CCEC

B3.1 EFB3.1.1. Demostra coñecementos 
sobre as características que deben 
cumprir as actividades físicas cun 
enfoque saudable e os beneficios que 
proporcionan á saúde individual e 
colectiva.

Coñece as características dos métodos de
adestramento da resistencia.

X PROBA TEÓRICA CMCCT

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

Coñece os efectos das posturas 
inadecuadas e busca exercicios de 
tonificación para correxilos

X PROBA TEÓRICA CMCCT

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

Reflexiona sobre os hábitos nocivos 
contrarios á saúde

X
PROBA TEÓRICA CMCCT

EFB3.1.4. Valora as necesidades de 
alimentos e de hidratación para a 
realización de diferentes tipos de 

COÑECE BASICAMENTE A 
LIMENTACIÓN NO DEPORTE

X
PROBA TEÓRICA CMCCT

IES PINO MANSO O PORRIÑO
Departamento de Educación Física (2020-2021)  32



TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO
AVALIACI

ÓN

ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

INDICADOR DE
LOGRO

T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

CC

actividade física.

B3.2

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

Coñece os tipos de resistencia e a súa 
manifestación nas actividades físico 
deportivas

X
PROBA TEÓRICA CMCCT

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

Realiza actividades basadas nos 
diferentes métodos de traballo da 
resistencia.

REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN
CMCCT

EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física
nas súas dimensións anatómica, 
fisiolóxica e motriz, relacionándoas 
coa saúde.

Entende os baremos sobre os seus 
resultados físicos de xeito correcto.

X REXISTRO CMCCT

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

Acada rendementos acordes coa súa 
saúde nas probas físicas

X TEST FÍSICO CMCCT

B4.1

EFB4.1.1. Axusta a realización das 
habilidades específicas aos requisitos 
técnicos nas situacións motrices 
individuais, preservando a súa 
seguridade e tendo en conta as súas 
propias características.

Realiza os xeitos técnicos de xeito 
correcto e previndo lesións

X X X PROBA MOTRIZ
CAA

CSIEE

EFB4.1.2. Axusta a realización das 
habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, e as 
persoas adversarias, nas situacións 
colectivas.

Aplica a técnica individual a situacións 
de xogo

X X X PROBA MOTRIZ
CAA

CSIEE

EFB4.1.3. Adapta as técnicas de 
progresión ou desprazamento aos 
cambios do medio, priorizando a súa 
seguridade persoal e colectiva 

Participa en situacións xogadas tendo en 
conta as condicións de seguridade.

X X X
REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN

CAA
CSIEE

B4.2 EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e 
eficaz as estratexias específicas das 
actividades de oposición, 
contrarrestando ou anticipándose ás 
accións da persoa
adversaria.

Aplica a técnica e a táctica individual ás 
situacións de xogo

X X X PROBA MOTRIZ
CAA

CSIEE

EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno e 
eficaz as estratexias específicas das 
actividades de cooperación, 
axustando as accións motrices aos 
factores presentes e ás
intervencións do resto de 
participantes.

Aplica a técnica e a táctica individual ás 
situacións de xogo

X X X PROBA MOTRIZ
CAA

CSIEE

EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e 
eficaz as estratexias específicas das 
actividades de colaboración-
oposición, intercambiando os papeis 
con continuidade e perseguindo o 
obxectivo colectivo de obter 
situacións
vantaxosas sobre o equipo contrario.

Aplica a técnica e a táctica individual ás 
situacións de xogo

X X X PROBA MOTRIZ
CAA

CSIEE

EFB4.2.4. Aplica solucións variadas 
ante as situacións formuladas e 

Aplica a técnica e a táctica individual ás 
situacións de xogo

X X X PROBA MOTRIZ CAA
CSIEE
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valorar as súas posibilidades de éxito,
en relación con outras situacións. 

EFB4.2.5. Xustifica as decisións 
tomadas na práctica das actividades e 
recoñece os procesos que están 
implicados nelas.

Xustifica a súa toma de decisión

X X X
REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN

CAA
CSIEE

EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou 
posibles solucións para resolver 
problemas motores, valorando as 
características de cada participante e 
os factores presentes no contorno.

Resolver problemas motores 
características de cada participante e os 
factores presentes no contorno. X X X

REXISTRO
ESCALA

VALORACIÓN

CAA
CSIEE

B4.3

EFB4.3.1. Compara os efectos das 
actividades físicas e deportivas no 
contorno en relación coa forma de 
vida nel.

Mostra actitudes positivas cara a 
actividade física

X PORFOLIO
CSC

CMCCT

EFB4.3.2. Relaciona as actividades 
físicas na natureza coa saúde e a 
calidade de vida.

Manifesta actitudes contrarias ao 
sedentarismo X PORFOLIO

CSC
CMCCT

EFB4.3.3. Demostra hábitos e 
actitudes de conservación e 
protección ambiental.

Respecta a contorna onde se realiza a 
práctica X PORFOLIO

CSC
CMCCT
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B1.1

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.

Prepara sesión de actividade física 
seguindo as novas tendencias da 
actividade física.
Participa nas actividades físicas 
propostas valorándoas e esforzándose na
súa realización.
Organiza torneos deportivos en función 
dos intereses e posibilidades dos seus 
compañeiros.

X X

PORFOLIO
REXISTRO

ANECDOTARIO
ESCALA DE

CALIFICACIÓN

CSC

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.

Recoñece os efectos negativos que certas
prácticas físicas poden ter para os nosos 
organismos.

X PORFOLIO CSC

B1.2

EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados 
ás actividades e os derivados da 
propia actuación e da do grupo.

Ten en conta os posibles riscos asociados
ás actividades.

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

ESCALA DE
CALIFICACIÓN

CSIEE

EFB1.2.2. Usa os materiais e os 
equipamentos atendendo ás súas 
especificacións técnicas.

Emprega os materiais de xeito correcto.

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

ESCALA DE
CALIFICACIÓN

CSIEE

EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de 
cansazo como un elemento de risco 
na realización de actividades que 
requiren atención ou esforzo.

Entende os conceptos de pausa e 
recuperación.

X X X

REXISTRO
ANECDOTARIO

ESCALA DE
CALIFICACIÓN

CSIEE

B1.3

EFB1.3.1. Respecta as regras sociais 
e o contorno en que se realizan as 
actividades físico-deportivas.

Respecta as normas.
X X X

REXISTRO
LISTA CONTROL

CSC

EFB1.3.2. Facilita a integración 
doutras persoas nas actividades de 
grupo, animando á súa participación e
respectando as diferenzas.

Respecta e axuda aos seus compañeiros.

X X X
REXISTRO

LISTA CONTROL
CSC

B1.4

EFB1.4.1. Aplica criterios de procura 
de información que garantan o acceso
a fontes actualizadas e rigorosas na 
materia.

Busca información actualizada

EFB1.4.2. Comunica e comparte a 
información coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, para a súa 
discusión ou a súa difusión.

Expón traballos relacionados coas novas 
tendencias na actividade física.

X PORFOLIO
CD

CCL

B2.1

EFB2.1.1. Colabora no proceso de 
creación e desenvolvemento das 
composicións ou montaxes artísticas 
expresivas.

Elabora unha coreografía con base 
musical

X PROBA MOTRIZ CCEC

EFB2.1.2. Representa composicións 
ou montaxes de expresión corporal 
individuais ou colectivas, 
axustándose a unha intencionalidade 
de carácter estética ou expresiva.

Representa unha coreografía con base 
musical

X PROBA MOTRIZ CCEC

EFB2.1.3. Adapta as súas accións 
motoras ao sentido do proxecto 
artístico expresivo.

Coordina os seus movementos cos dos 
seus compañeiros dándolle un sentido 
expresivo.

X PROBA MOTRIZ CCEC

B3.1  EFB3.1.1. Integra os coñecementos 
sobre nutrición e balance enerxético 
nos programas de actividade física 

Coñece conceptos básicos sobre 
nutrición e actividade física: 
metabolismo basal, tipos de nutrintes, 

X PORFOLIO CD
CCL
CAA

IES PINO MANSO O PORRIÑO
Departamento de Educación Física (2020-2021)  35



TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1º BACHARELATO
CRITERIO

AVALIACIÓN ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

INDICADOR DE
LOGRO

T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

CC

para a mellora da condición física e 
saúde.

distribución das comidas...
Calcula o seu gasto enerxético.
Elabora un plan de nutrición sinxelo en 
función das súas necesidades.

EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica 
os fundamentos posturais e funcionais
que promoven a saúde.

Realiza os distintos exercicios cunha 
técnica correcta. X X X

REXISTRO
LISTA CONTROL

CAA

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.

Acada resultado condicionais acordes 
cunha condición física saudable.

X X TEST FÍSICOS
CAA

CMCCT

EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma
as técnicas de activación e de 
recuperación na actividade física.

Utiliza quecementos e voltas a calma 
axeitados ás actividades realizadas. X X X

REXISTRO
LISTA CONTROL

CMCCT

B3.2

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.

Coñece as características dos distintos 
métodos para o desenvolvemento da 
condición física. Elabora sesións para a 
mellora da súa condición física e a 
saúde.
Recoñece as características e os 
elementos básicos que integran distintas 
tendencias dentro da actividade física.

X X PORFOLIO CMCCT

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.

Aplica os test físicos propostos, anota o 
seus resultados e planifica a súa mellora.

X X X TEST FÍSICOS
CAA

CMCCT

EFB3.2.3. Concreta as melloras que 
pretende alcanzar co seu programa de
actividade.

Establece obxectivos a acadar.
X X PORFOLIO CMCCT

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.

Coñece os principios do adestramento 
deportivo. Ten en conta os principios do 
adestramento deportivo para a 
elaboración do seu plan de actividade 
física. Práctica actividades cunha carga 
correcta para as súas capacidades.

X X PORTFOLIO CMCCT

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.

Comproba e reorienta as súas actividade 
en función dos resultados acadados.

X X PORFOLIO CMCCT

▪ EFB3.2.6. Formula e pon en 
práctica iniciativas para fomentar o 
estilo de vida activo e para cubrir as 
súas expectativas.

Establece distintas actividades coas que 
mellorar a súa calidade de vida.
Experimenta distintos exercicios e 
actividades.

X X X
REXISTRO

LISTA CONTROL
CMCCT

B4.1

EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades 
específicas das actividades 
individuais que respondan aos seus 
intereses.

Executa de xeito correcto os distintos 
golpeos 

X X X PROBA MOTRIZ
CAA

CSIEE

EFB4.1.2. Adapta a realización das 
habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, e 
polas pBersoas adversarias, nas 
situacións colectivas.

Adapta as súas accións técnicas ás 
situacións de xogo.

X X X
REXISTRO

LISTA CONTROL
CAA

CSIEE

EFB4.1.3. Resolve con eficacia 
situaciónsmotoras nun contexto 
competitivo.

Ten unha boa toma de decisión durante a
competición.

X X X REXISTRO
LISTA CONTROL

CAA
CSIEE
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1º BACHARELATO
CRITERIO

AVALIACIÓN ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

INDICADOR DE
LOGRO

T1 T2 T3 INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

CC

EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas 
específicas das actividades en 
ámbitos non estables, analizando os 
aspectos organizativos necesarios.

Organiza e realiza unha saída de 
sendeirismo.

X PORFOLIO
CAA

CSIEE

B4.2

EFB4.2.1. Desenvolve accións que 
conduzan a situacións de vantaxe con 
respecto á persoa adversaria, nas
actividades de oposición.

Realiza distintas accións técnicas para 
conseguir situacións vantaxosas perante 
o seu adversario.

X X X
REXISTRO

LISTA CONTROL
CAA

CSIEE

EFB4.2.2. Colabora con participantes
nas actividades físico-deportivas nas 
que se produce colaboración ou 
colaboración- oposición, e explica a 
achega de cadaquén.

Respecta e axuda aos seus compañeiros.

X X X
REXISTRO

LISTA CONTROL
CAA

CSIEE

EFB4.2.3. Desempeña as funcións 
que lle corresponden, nos 
procedementos ou nos sistemas 
postos en práctica para conseguir os 
obxectivos do equipo.

Desempeña as funcións que lle 
corresponden ao roll que ocupa nos 
deportes colectivos. PROBA MOTRIZ

CAA
CSIEE
CSEC

EFB4.2.4. Valora a oportunidade e o 
risco das súas accións nas actividades
físico- deportivas desenvolvidas.

Selecciona as súas accións en función 
das súas capacidades nos deportes 
colectivos.

PROBA MOTRIZ
CAA

CSIEE
CSEC

EFB4.2.5. Formula estratexias ante as
situacións de oposición ou de 
colaboración- oposición, adaptándoas
ás características das persoas 
participantes

Resolve as situación de competición en 
función dos seus rivais.

PROBA MOTRIZ
CAA

CSIEE
CSEC

1. Principios metodolóxicos xerais para a ESO
Neste apartado consideramos que no medio dos diferentes estilos que é posible empregar cara unha mellor do proceso 
educativo, deberemos de manexar unha ampla variedade dos mesmos, partindo nas fases iniciais do primeiro ciclo da ESO, 
onde se empregarán maiormente estilos de ensino tradicionais como o mando directo ou asignación de tarefas que partindo de 
un modelo de reprodución do xesto técnico ben contrastado pola experiencia poidan facilitarlle ó alumno as tarefas de 
aprendizaxe motor, hasta outros estilos que se irán introducindo gradualmente e que terán maior protagonismo nos cursos de 
final de etapa, 2º ciclo e logo no Bacharelato; serán estes mais individualizadores tendendo ó traballo por grupos e a 
individualización coa clara intencionalidade de deixarlle ó alumno un maior protagonismo e responsabilidade nas realización 
das tarefas na clase.
Procuraremos de este xeito que o alumno vaia adquirindo mais autonomía a medida que os seus parámetros de maduración 
biolóxica o requiran e o propio desenvolvemento da súa personalidade o aconselle.
Podemos cotexar pola experiencia que a reprodución de modelos técnicos sempre se deberá de ter en conta pola súa de eficacia
probada, pero isto non é óbice para ir introducindo gradualmente outros estilos mais motivadores para o alumno, tamén 
avalados pola experiencia, como a asignación de tarefas e o traballo en grupos que en determinadas circunstancias compren 
mellor coa consecución dos obxectivos previstos.
Relacionado con este apartado convén facer referencia no mesmo que a parte conceptual da materia poderase abordar dende 
diferentes concepcións que individualmente defenda cada profesor do departamento, quedando á súa elección empregar 
exames, traballos, cadernos ou calquera outro medio para tratar de acadar os obxectivos de cada nivel educativo.
2. Principios metodolóxicos xerais para bacharelato:
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5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA



1. Os centros docentes implementarán metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as 
súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo 
desenvolvemento das súas capacidades. Así mesmo, estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado para 
aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e para aplicar métodos de investigación 
apropiados.
2. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e 
rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por 
si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido.
3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe en todas as materias, 
tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a 
inserción laboral.
4. A consellería con competencias en materia de educación promoverá as medidas necesarias para que as habilidades de 
comprensión de lectura e de uso da información, a expresión escrita e a capacidade de se expresar correctamente en público se 
traballen polo profesorado en todas as materias. O alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da
información en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de 
alfabetizacións múltiples.
5. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer 
que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia 
comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo 
integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en 
todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios 
de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas materias lingüísticas, de xeito que se evite a repetición dos 
aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua.
Principios xerais de avaliación en bacharelato
1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas 
avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica, 
serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, terá un carácter formativo e será
un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.
3. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións, incluída a avaliación final 
de etapa, se adapten ás necesidades do alumnado con necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán 
en conta en ningún caso para minorar as cualificacións obtidas.
4. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para 
o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas.
5. A consellería con competencias en materia de educación garantirá o dereito dos alumnos e as alumnas a unha avaliación 
obxectiva e a que a súa dedicación, o seu esforzo e o seu rendemento se valoren e se recoñezan con obxectividade, para o que 
establecerá os oportunos procedementos.
6. O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna lograron os obxectivos e alcanzaron o 
adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores 
e as profesoras do/da estudante, coa coordinación do/da titor/a, valorará a súa evolución no conxunto das materias e a súa 
madureza educativa en relación cos obxectivos do bacharelato e as competencias correspondentes.
7. Coa finalidade de lles facilitar aos alumnos e ás alumnas a recuperación das materias con avaliación negativa, a consellería 
con competencias en materia de educación regulará as condicións para que os centros docentes organicen as oportunas probas 
extraordinarias e os programas individualizados nas condicións que se determinen.

1. Instalacións deportivas:
* Pista cuberta polideportiva municipal de 40 X 20 equipada con seis canastras de baloncesto.
Posibilidade de colocar postes de voleibol. Ten pintadas  unha cancha de fútbol sala e tres de baloncesto
* Pista exterior de terra de 40 X 20 apta para futbito equipada con dúas porterías.
* Pista asfaltada exterior con cancha de baloncesto e cancha de voleibol sin marcación horizontal no pavimento.
* Pista de terra exterior con campo de voleibol. 
* Pequeno ximnasio de 20x 8 aproximadamente. 
* Zonas anexas verdes.
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6.- MATERIAIS E RECURSOS EDUCATIVOS QUE SE VAIAN UTILIZAR



2. Material e equipamento:
* Colchoneta quitamedos.
* Colchonetas individuais.
* Bancos Suecos.
* Postes e redes de Voleibol.
* Canastas de balonkorf.
* Material de demarcación: Conos e “setas”
* Balóns medicinais.
* Encerado
* Unha mesa de ping-pong.
* Balóns de: Baloncesto, Balonmán, Voleibol, Fútbol sala, fútbol 11, Rugby
* Material de xogos tradicionais.
* Petos de diferentes cores.
* Sticks
* Picas
* Palas
* Raquetas e plumas de bádminton.
* Bates de beisbol.

3. Outros recursos didácticos:
* Materiais didácticos elaborado polo departamento de “Educación Física”.
* Emprego puntual da sala de usos múltiples ou de informática para sesións que necesiten do
uso das Tics, proxectores ou diferentes soportes audiovisuais.
* Edixgal (1/2 ESO), Aula Virtual (3/4 ESO 1/2 BACHARELATO).
* Seción EF da Biblioteca do centro.

A avaliación é unha parte fundamental do proceso de ensino-aprendizaxe que mellora a calidade do ensino. Trátase dun 
proceso dinámico, continuo e sistemático que implica unha reflexión crítica sobre o proceso didáctico.
Esta avaliación, atendendo ao Decreto 86/2015, debe ser continua, formativa e integradora para a ESO e continua, formativa e 
diferenciada para o Bacharelato.
Mediante a avaliación pretendemos coñecer:
- O punto de partida, a evolución e as aprendizaxes dos nosos alumnos.
- O proceso de ensino.
- A práctica docente.
A avaliación terá lugar en diferentes momentos coma son unha avaliación inicial, da que falaremos máis adiante, unha 
avaliación formativa e unha avaliación final ou sumativa que darán froito á cualificación.
O profesorado avaliará aos alumnos/as tendo en conta os diferentes elementos do currículo. Os criterios de avaliación serán o 
elemento que permita valorar, tanto o grado de adquisición das competencias básicas como o de consecución dos distintos 
estándares de aprendizaxe. No apartado 4 desta programación (concreción para cada estándar da temporalización, grao mínimo
e procedemento e instrumento) establecemos unha relación entre os estándares de aprendizaxe e os instrumentos que imos a 
empregar para avalialos. Co fin de garantir o dereito que asiste aos alumnos/as a que a súa dedicación, esforzo e rendemento 
sexan valorados e recoñecidos con obxectividade, os profesores/as informarán ao alumnado do que se vai a estudar, de que e 
cando se vai a avaliar e de cómo se vai a cualificar.
Empregaranse como procedementos e instrumentos de avaliación:
Observación sistemática:
* Diario de clase
* Rexistro anecdotario
* Listas de control
* Escalas de calificación
Análise das producións dos alumnos:
* Porfolio (traballos feitos polos nosos alumnos tanto de xeito grupal coma individual, reflexións
escritas individuais, presentacións en “power point”,... )
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7.- PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS, CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN,

CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.



Probas específicas:
* Test físicos
* Probas de execución motriz
* Gravacións
Será obrigatorio traer roupa deportiva á clase de Educación Física. Incumprir este criterio, sen causa xustificada, implicará a 
non participación na clase o que terá asociado a imposibilidade de acadar os estándares de aprendizaxe avaliados nesa sesión. 
Considéranse faltas xustificadas aquelas que aparecen recollidas no protocolo para a prevención e control do absentismo 
escolar de Galicia.

1º ESO:
Criterios de avaliación.
Os marcados polo decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na comunidade autónoma de Galicia
Criterios de Cualificación:
A cualificación final de cada trimestre será o froito da suma dos distintos ferramentas empregadas para valorar os estándares de
aprendizaxe, así teremos:

1º ESO

TEMPORALIZACIÓN
 

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN PESO NA CALIFICACIÓN

1ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

20%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

30%

2ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

20%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

30%

3ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

20%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

30%

Para acadar un aprobado o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, 
chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.51. Así 5.50= a 5 e 5.51=6. 4.99=4.
* Proba extraordinaria Setembro
O alumnado que non supere a materia durante o curso regular terá, segundo se recolle na normativa en vigor, dereito a unha 
proba extraordinaria. Para presentarse a esta proba o alumnado deberá asistir co seguinte material:
- Bolígrafo e demais útiles para escribir.
- Roupa deportiva: Zapatillas deportivas, calcetíns, pantalón curto e camiseta de media manga.
De non ser así, non poderá realizar a proba polo que a súa cualificación será negativa. A proba poderá ser teórica, práctica ou 
con unha parte teórica e outra práctica.
Tras a avaliación final ordinaria, o profesor/a elaborará un plan de actividades de recuperación das aprendizaxes non acadadas 
por cada estudante. O obxectivo é preparar e orientar ao alumno/a para a realización da proba extraordinaria de setembro.
O alumno/a con cualificación negativa será informado/a por escrito, tras a avaliación final ordinaria, das actividades de 
recuperación propostas e do modelo de proba extraordinaria de setembro.

IES PINO MANSO O PORRIÑO
Departamento de Educación Física (2020-2021)  40



* Entorno online
No caso de que o tipo de ensino sexa non presencial , o alumnado deberá seguir a materia pola plataforma Edixgal. Nesta
plataforma recibirán no mesmo horario escolar, instruccións e actividades para a sua formación académica nesta materia. As
actividades poderán ser de caracter práctico ou teórico. Para a calificación positiva na materia o alumnado deberá acadar coma
mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.51. Así
5.50= a 5 e 5.51=6. 4.99=4. As actividades terán unha puntuación variable pero para poder superar a materia terán que haber
sido presentadas un 80 % das actividades propostas. No caso de non ser presentadas en plazo e forma solicitados, o alumnado
disporá de unha segunda oportunidade ó final de cada trimestre para poder entregalas novamente. Neste caso a maior nota que
poderán acadar será de 5 puntos.
Para o alumnado que presente dificultades para seguir a formación online, o profesorado deixará a disposición das familias as
diferentes actividades que poidan ser elaboradas en formato papel, na conserxería do centro para que poidan ser fotocopiadas.
En ditas actividades aparecerán as instruccións de presentación e elaboración así como as datas e lugar de presentación. As
familias tamén serán informadas pola plataforma Abalar de ditas instruccións.

2º ESO:
Criterios de avaliación.
Os marcados polo decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na comunidade autónoma de Galicia
Criterios de Cualificación:
A cualificación final de cada trimestre será o froito da suma dos distintos ferramentas empregadas para valorar os estándares de
aprendizaxe, así teremos:

2º ESO

TEMPORALIZACIÓN
 

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN PESO NA CALIFICACIÓN

1ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

20%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

30%

2ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

20%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

30%

3ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

20%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

30%

Para acadar un aprobado o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, 
chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.51. Así 5.50= a 5 e 5.51=6. 4.99=4.
* Proba extraordinaria Setembro
O alumnado que non supere a materia durante o curso regular terá, segundo se recolle na normativa en vigor, dereito a unha 
proba extraordinaria. Para presentarse a esta proba o alumnado deberá asistir co seguinte material:
- Bolígrafo e demais útiles para escribir.
- Roupa deportiva: Zapatillas deportivas, calcetíns, pantalón curto e camiseta de media manga.
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De non ser así, non poderá realizar a proba polo que a súa cualificación será negativa. A proba poderá ser teórica, práctica ou 
con unha parte teórica e outra práctica.
Tras a avaliación final ordinaria, o profesor/a elaborará un plan de actividades de recuperación das aprendizaxes non acadadas 
por cada estudante. O obxectivo é preparar e orientar ao alumno/a para a realización da proba extraordinaria de setembro.
O alumno/a con cualificación negativa será informado/a por escrito, tras a avaliación final ordinaria, das actividades de 
recuperación propostas e do modelo de proba extraordinaria de setembro.
* Entorno online
No caso de que o tipo de ensino sexa non presencial , o alumnado deberá seguir a materia pola plataforma Edixgal. Nesta
plataforma recibirán no mesmo horario escolar, instruccións e actividades para a sua formación académica nesta materia. As
actividades poderán ser de caracter práctico ou teórico. Para a calificación positiva na materia o alumnado deberá acadar coma
mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.51. Así
5.50= a 5 e 5.51=6. 4.99=4. As actividades terán unha puntuación variable pero para poder superar a materia terán que haber
sido presentadas un 80 % das actividades propostas. No caso de non ser presentadas en plazo e forma solicitados, o alumnado
disporá de unha segunda oportunidade ó final de cada trimestre para poder entregalas novamente. Neste caso a maior nota que
poderán acadar será de 5 puntos.
Para o alumnado que presente dificultades para seguir a formación online, o profesorado deixará a disposición das familias as 
diferentes actividades que poidan ser elaboradas en formato papel, na conserxería do centro para que poidan ser fotocopiadas. 
En ditas actividades aparecerán as instruccións de presentación e elaboración así como as datas e lugar de presentación. As 
familias tamén serán informadas pola plataforma Abalar de ditas instruccións.

3º ESO:
Criterios de avaliación.
Os marcados polo decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na comunidade autónoma de Galicia
Criterios de Cualificación:
A cualificación final de cada trimestre será o froito da suma dos distintos ferramentas empregadas para valorar os estándares de
aprendizaxe, así teremos:

3º ESO

TEMPORALIZACIÓN
 

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN PESO NA CALIFICACIÓN

1ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

30%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

20%

2ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

30%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

20%

3ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

30%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

20%
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Para acadar un aprobado o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, 
chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.51. Así 5.50= a 5 e 5.51=6. 4.99=4.
* Proba extraordinaria Setembro
O alumnado que non supere a materia durante o curso regular terá, segundo se recolle na normativa en vigor, dereito a unha 
proba extraordinaria. Para presentarse a esta proba o alumnado deberá asistir co seguinte material:
- Bolígrafo e demais útiles para escribir.
- Roupa deportiva: Zapatillas deportivas, calcetíns, pantalón curto e camiseta de media manga.
De non ser así, non poderá realizar a proba polo que a súa cualificación será negativa. A proba poderá ser teórica, práctica ou 
con unha parte teórica e outra práctica.
Tras a avaliación final ordinaria, o profesor/a elaborará un plan de actividades de recuperación das aprendizaxes non acadadas 
por cada estudante. O obxectivo é preparar e orientar ao alumno/a para a realización da proba extraordinaria de setembro.
O alumno/a con cualificación negativa será informado/a por escrito, tras a avaliación final ordinaria, das actividades de 
recuperación propostas e do modelo de proba extraordinaria de setembro.

* Entorno online
No caso de que o tipo de ensino sexa non presencial , o alumnado deberá seguir a materia pola plataforma Aula Virtual. Nesta
plataforma recibirán no mesmo horario escolar, instruccións e actividades para a sua formación académica nesta materia. As
actividades poderán ser de caracter práctico ou teórico. Para a calificación positiva na materia o alumnado deberá acadar coma
mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.51. Así
5.50= a 5 e 5.51=6. 4.99=4. As actividades terán unha puntuación variable pero para poder superar a materia terán que haber
sido presentadas un 80 % das actividades propostas. No caso de non ser presentadas en plazo e forma solicitados, o alumnado
disporá de unha segunda oportunidade ó final de cada trimestre para poder entregalas novamente. Neste caso a maior nota que
poderán acadar será de 5 puntos.
Para o alumnado que presente dificultades para seguir a formación online, o profesorado deixará a disposición das familias as
diferentes actividades que poidan ser elaboradas en formato papel, na conserxería do centro para que poidan ser fotocopiadas.
En ditas actividades aparecerán as instruccións de presentación e elaboración así como as datas e lugar de presentación. As
familias tamén serán informadas pola plataforma Abalar de ditas instruccións.

4º ESO:
Criterios de avaliación.
Os marcados polo decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na comunidade autónoma de Galicia
Criterios de Cualificación:
A cualificación final de cada trimestre será o froito da suma dos distintos ferramentas empregadas para valorar os estándares de
aprendizaxe, así teremos:

4º ESO

TEMPORALIZACIÓN
 

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN PESO NA CALIFICACIÓN

1ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

30%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

20%

2ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

30%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

20%

3ª AVALIACIÓN CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS 50%
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FÍSICO DEPORTIVAS

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

30%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

20%

Para acadar un aprobado o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, 
chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.51. Así 5.50= a 5 e 5.51=6. 4.99=4.
* Proba extraordinaria Setembro
O alumnado que non supere a materia durante o curso regular terá, segundo se recolle na normativa en vigor, dereito a unha 
proba extraordinaria. Para presentarse a esta proba o alumnado deberá asistir co seguinte material:
- Bolígrafo e demais útiles para escribir.
- Roupa deportiva: Zapatillas deportivas, calcetíns, pantalón curto e camiseta de media manga.
De non ser así, non poderá realizar a proba polo que a súa cualificación será negativa. A proba poderá ser teórica, práctica ou 
con unha parte teórica e outra práctica.
Tras a avaliación final ordinaria, o profesor/a elaborará un plan de actividades de recuperación das aprendizaxes non acadadas 
por cada estudante. O obxectivo é preparar e orientar ao alumno/a para a realización da proba extraordinaria de setembro.
O alumno/a con cualificación negativa será informado/a por escrito, tras a avaliación final ordinaria, das actividades de 
recuperación propostas e do modelo de proba extraordinaria de setembro.
* Entorno online
No caso de que o tipo de ensino sexa non presencial , o alumnado deberá seguir a materia pola plataforma Aula Virtual. Nesta
plataforma recibirán no mesmo horario escolar, instruccións e actividades para a sua formación académica nesta materia. As
actividades poderán ser de caracter práctico ou teórico. Para a calificación positiva na materia o alumnado deberá acadar coma
mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.51. Así
5.50= a 5 e 5.51=6. 4.99=4. As actividades terán unha puntuación variable pero para poder superar a materia terán que haber
sido presentadas un 80 % das actividades propostas. No caso de non ser presentadas en plazo e forma solicitados, o alumnado
disporá de unha segunda oportunidade ó final de cada trimestre para poder entregalas novamente. Neste caso a maior nota que
poderán acadar será de 5 puntos.
Para o alumnado que presente dificultades para seguir a formación online, o profesorado deixará a disposición das familias as
diferentes actividades que poidan ser elaboradas en formato papel, na conserxería do centro para que poidan ser fotocopiadas.
En ditas actividades aparecerán as instruccións de presentación e elaboración así como as datas e lugar de presentación. As
familias tamén serán informadas pola plataforma Abalar de ditas instruccións.

1º BACHARELATO:
Criterios de avaliación.
Os marcados polo decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na comunidade autónoma de Galicia
Criterios de Cualificación:
A cualificación final de cada trimestre será o froito da suma dos distintos ferramentas empregadas para valorar os estándares de
aprendizaxe, así teremos:

1º BACHARELATO

TEMPORALIZACIÓN
 

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN PESO NA CALIFICACIÓN

1ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

30%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

20%

2ª AVALIACIÓN CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU 30%
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ACTIVIDADES DE EDIXGAL

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

20%

3ª AVALIACIÓN

CARTILLA DE SAÚDE E PROBAS
FÍSICO DEPORTIVAS

50%

TRABALLOS TEÓRICOS OU
ACTIVIDADES DE EDIXGAL

30%

LISTAS DE CONTROL
ACTITUDINAL

20%

Para acadar un aprobado o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, 
chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.51. Así 5.50= a 5 e 5.51=6. 4.99=4.
* Proba extraordinaria Setembro
O alumnado que non supere a materia durante o curso regular terá, segundo se recolle na normativa en vigor, dereito a unha 
proba extraordinaria. Para presentarse a esta proba o alumnado deberá asistir co seguinte material:
- Bolígrafo e demais útiles para escribir.
- Roupa deportiva: Zapatillas deportivas, calcetíns, pantalón curto e camiseta de media manga.
De non ser así, non poderá realizar a proba polo que a súa cualificación será negativa. A proba poderá ser teórica, práctica ou 
con unha parte teórica e outra práctica.
Tras a avaliación final ordinaria, o profesor/a elaborará un plan de actividades de recuperación das aprendizaxes non acadadas 
por cada estudante. O obxectivo é preparar e orientar ao alumno/a para a realización da proba extraordinaria de setembro.
O alumno/a con cualificación negativa será informado/a por escrito, tras a avaliación final ordinaria, das actividades de 
recuperación propostas e do modelo de proba extraordinaria de setembro.
* Entorno online
No caso de que o tipo de ensino sexa non presencial , o alumnado deberá seguir a materia pola plataforma Edixgal. Nesta
plataforma recibirán no mesmo horario escolar, instruccións e actividades para a sua formación académica nesta materia. As
actividades poderán ser de caracter práctico ou teórico. Para a calificación positiva na materia o alumnado deberá acadar coma
mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.51. Así
5.50= a 5 e 5.51=6. 4.99=4. As actividades terán unha puntuación variable pero para poder superar a materia terán que haber
sido presentadas un 80 % das actividades propostas. No caso de non ser presentadas en plazo e forma solicitados, o alumnado
disporá de unha segunda oportunidade ó final de cada trimestre para poder entregalas novamente. Neste caso a maior nota que
poderán acadar será de 5 puntos.
Para o alumnado que presente dificultades para seguir a formación online, o profesorado deixará a disposición das familias as
diferentes actividades que poidan ser elaboradas en formato papel, na conserxería do centro para que poidan ser fotocopiadas.
En ditas actividades aparecerán as instruccións de presentación e elaboración así como as datas e lugar de presentación. As
familias tamén serán informadas pola plataforma Abalar de ditas instruccións.

A avaliación do proceso do ensino e da práctica docente levarase a cabo en distintos momentos, así teremos:
No día a día: Na nosa práctica diaria analizaremos se acadamos os obxectivos marcados nas nosas sesións. Se estes obxectivos
non son acadados por a maior parte do noso alumnado será o momento de buscar as causas para reorientar a nosa labor. Todo
isto será reflectido no diario do profesor.
Mensualmente: Revisións de control do cumprimento da programación, asegurar que os instrumentos de avaliación son os
axeitados, son coñecidos polo alumnado na súa estrutura e tipoloxía e que seu contido concorda ao 100% coa materia a avaliar,
Reclamar das familias as intervecións precisas para mellorar a situación do alumno/a que o necesite, ...
Ao finalizar o trimestre: Para esta análise centrarémonos en dous aspectos.
* Cumpriuse a temporalización.
* Acadamos un mínimo dun 70% de aprobados en todos os niveis.
Ao finalizar o curso (en xuño): Ao longo da derradeira semana de clase todos os nosos alumnos cubrirán unha enquisa, a cal
será anónima, valorando de 0 a 4 distintos aspectos tanto relacionados coa nosa práctica docente coma co seu traballo . Estes
serán :
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8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A

PRÁCTICA DOCENTE.



PREGUNTAS 1 2 3 4

O profesor/a é puntual e cumpridor/a co tempo de clase?

O profesor/a informa dos criterios de avaliación e é xusto/a á hora de aplicalos?

O profesor/a organiza e prepara as clases utilizando os materiais mais axeitados para facilitar o
aprendizaxe?

Considero que nas clases deste profesor/a hai un bo ambiente docente?

Valora de 0 a 4 o teu traballo (como alumno/a) e o que consideras que aprendiches nesta
materia durante o curso:

OBSERVACIÓNS:

Seguindo a  Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia, modificada pola Orde do 23 de xuño de 2008:

6. O alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias seguirá un programa de reforzo destinado a 
recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a avaliación correspondente ao devandito programa. A avaliación
do programa de reforzo será tida en conta para os efectos de cualificación das materias non superadas. Correspóndelles aos 
departamentos didácticos a organización destes programas. Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso no que 
imparte docencia. Os centros educativos organizarán os procesos de avaliación da recuperación das materias pendentes.

8. O alumnado que non promocione permanecerá un ano máis no mesmo curso. Esta repetición irá acompañada dun plan de 
recuperación das aprendizaxes non adquiridas co fin de favorecer a adquisición das competencias básicas.

Polo tanto, dende o departamento, levaranse a cabo as seguintes actividades:

• Actividades de seguimento/reforzo:

Fixaranse citas con certa periodicidade e de acordo co alumnado en cuestión para tratar os temas máis importantes e revisar a 
confección dos traballos propostos. Da mesma forma practicarán aquelas actividades que consideremos teñen peor nivel e 
necesitan reforzar.

• Actividades de recuperación:

O alumno/a que sexa quén de superala materia dos dous primeiros trimestres do curso do que está matriculado, considererase 
que ten superados os estándares de aprendizaxe do curso anterior ou anteriores da mesma materia que tiña suspensa. De facelo,
considerarase superada a materia pendente pola progresividade dos estándares da materia de Ed. Física.

De non acadalo desta forma:

* Presentación dos traballos pendentes do ano anterior

* Participación activa e proveitosa nas actividades propias do curso actual.

• Actividades de avaliación:

* Contestación a preguntas sobre conceptos vistos no curso anterior. Exame teórico (CONVOCATORIA DE MAIO)

* Execución de probas prácticas, segundo os contidos procedimentais vistos o curso anterior e repasados nas actividades de 
seguimento e recuperación.
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9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.



Tanto o programa de reforzo, como o programa de recuperación, organizaranse para cada estudante tendo en conta as 
dificultades de aprendizaxe que motivaron a non superación da materia en relación cos mínimos establecidos na programación 
docente da mesma. Para a avaliación da materia terase en conta os progresos que o alumno/a realice nas actividades de reforzo 
de recuperación, así como a súa evolución na materia.

Os criterios de cualificación serán os mesmos que os especificados para cada curso nos seus mínimos e porcentaxes cando 
proceda.

O alumnado que non supere a materia con estas probas, poderá acudir a convocatoria de setembro cun exame practico e outro 
teórico cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o segundo.

* Entorno online
No caso de que o tipo de ensino sexa non presencial , o alumnado deberá seguir a materia pola plataforma Edixgal. Nesta
plataforma recibirán no mesmo horario escolar, instruccións e actividades para a sua formación académica nesta materia. As
actividades poderán ser de caracter práctico ou teórico. Para a calificación positiva na materia o alumnado deberá acadar coma
mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.51. Así
5.50= a 5 e 5.51=6. 4.99=4. As actividades terán unha puntuación variable pero para poder superar a materia terán que haber
sido presentadas un 80 % das actividades propostas. No caso de non ser presentadas en plazo e forma solicitados, o alumnado
disporá de unha segunda oportunidade ó final de cada trimestre para poder entregalas novamente. Neste caso a maior nota que
poderán acadar será de 5 puntos.
Para o alumnado que presente dificultades para seguir a formación online, o profesorado deixará a disposición das familias as
diferentes actividades que poidan ser elaboradas en formato papel, na conserxería do centro para que poidan ser fotocopiadas.
En ditas actividades aparecerán as instruccións de presentación e elaboración así como as datas e lugar de presentación. As
familias tamén serán informadas pola plataforma Abalar de ditas instruccións.

Cada novo curso unha parte dos alumnos/as correspondentes a cada profesor/a renóvase, xurdindo a necesidade de establecer o
nivel de coñecementos que posúen e que vai operar como punto de partida no proceso e ensinanza-aprendizaxe do presente
curso.

Cabe falar dun nivel grupal que viría a ser un nivel promedio estándar, e tamén dos niveis individuais propios de cada un dos
alumnos/as en particular.

As ferramentas empregadas para establecer a avaliación inicial serán:

*Análise do expediente académico previo.

*Observación e análise do traballo na aula.

*Proposta de traballo específico puntual de contraste de xeito ben oral, ben escrito.

*Abrir un breve período de observación (de 3 a 5 días) presumindo un nivel ideal e a vista dos resultados chegar a conclusións
ao respecto.

*Someter aos alumnos/as a una proba obxectiva física ou escrita formal.

Tendo en consideración os resultados que proporcionen os anteditos medios procederíase á toma de decisións (todos estes
acordos tomaranse na sesión de avaliación inicial que se programa desde a dirección ao comezo de cada curso escolar):

Os alumnos/as con nivel baixo a media serían sometidos a:

Un programa específico de repaso ou reforzo temporal e breve.

Inicio de repaso selectivo da materia do curso anterior durante una semana.

Medidas de reforzo mais permanentes.

A LOE, Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, no seu título II, Equidade da Educación, remarca a especial atención
que, dentro da escolaridade obrigatoria, han de ter as medidas de atención á diversidade para, “por medio da prevención das 
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10.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

11.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.



dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica dos apoios e reforzos oportunos en tempo e forma, lograr o marco dunha 
escola inclusiva que acuda, segundo sexa necesario, ás medidas organizativas e/ou curriculares precisas para asegurar o 
principio de equidade, sen prexuízo de garantir unha educación de calidade para todo o alumnado. Desta maneira, a atención a 
diversidade deixa de ser unha medida que responde ás necesidades dunha parte do alumnado para pasar a ser unha necesidade 
de todo o alumnado e de todas as etapas educativas, converténdose por tanto no principio reitor desta actividade”.

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo a ESO e do Bacharelato di que a educación secundaria 
obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de atención á diversidade. As medidas de atención á 
diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución das 
competencias básicas e dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e non poderán, en ningún caso, supoñer unha 
discriminación que lles impida alcanzar os devanditos obxectivos e a titulación correspondente. Teranse en conta as 
dificultades específicas das rapazas que por razón de xénero e pertenza a determinados colectivos teñan dificultades especiais 
para rematar a etapa.

En canto se detecten dificultades de aprendizaxe, os centros deberán poñer en funcionamento as medidas de atención á 
diversidade que se consideren máis convenientes ás características do seu alumnado e que poderán ser tanto organizativas 
como curriculares.”

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 será continua en canto que forma parte do proceso de ensino aprendizaxe e terá carácter 
formativo e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se producen e, en consecuencia, incorporar 
medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes 
imprescindibles para continuar o proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente.

Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada materia ao alumnado e facilitar a progresión 
satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, o profesorado que imparta docencia no grupo realizará unha avaliación inicial, 
incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do alumnado en cada unha das materias e o grao de 
desenvolvemento das competencias básicas. A avaliación incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior e 
completarase coa información obtida a través da persoa titora.

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo, así como 
para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno. Será 
de grande importancia a coordinación de todo o profesorado que imparta docencia en cada grupo co fin de tomar medidas 
conxuntas que faciliten o progreso do alumnado.”

Terase en conta, ademais, o disposto na lexislación vixente que regula estas medidas:

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
Educación

Decreto 320/1996,  do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais.

Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na ESO.

Orde do 20 febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro.

Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con 
fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais.

Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades 
educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización 
do ditame de escolarización.

Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración do período de 
escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación 
intelectual.

Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral.

O departamento de orientación colabora co profesorado na atención á diversidade, elaborando propostas de mellora para 
facilitar os procesos de ensino-aprendizaxe.

Unha vez determinadas as necesidades establécense as medidas de apoio oportunas (actividades de reforzo educativo, apoios 
-dentro ou fóra da aula-), flexibilizacións do período de escolarización, adaptacións curriculares ou decisións de incorporación 
do alumnado aos programas de diversificación curricular ou FPB.

O departamento de Educación Física intenta garantir a atención á diversidade a través dun tratamento dos contidos no que se 
fomenta a valoración individual do alumnado, xa que se lles solicita que cada un traballe sempre en función das súas 
posibilidades e limitacións.
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Entre os instrumentos que se utilizarán para atender a diversidade dos alumnos están:

• A organización da sesión en grupos de nivel,

• O traballo personalizado que deben realizar os alumnos fora do horario escolar,

• Actividades de quecemento autoxestionadas polo propio alumno/a,

• A participación voluntaria en actividades máis complexas,

• O ensino recíproco,

• O traballo a partir do nivel inicial en test de condición física,

• A ensinanza de exercicios de forma individual para o fortalecemento de determinados segmentos corporais con 
debilidade ou recuperación de lesións...

Os alumnos que presenten unha “indisposición transitoria”, tres sesións ou menos, deberán entregarlle ao profesor un escrito 
dos seus pais ou titores legais onde se xustifique a indisposición.

En función de cal sexa dita indisposición o profesor orientará o traballo a realizar en dita sesión.

No caso de alumnos que presenten unha lesión de longa duración , será necesario presentar un informe médico que acredite a 
mesma, para coñecer a previsión de duración da mesma e os exercicios apropiados ou que se aconsellen para colaborar na 
rehabilitación da mesma.

Si o tempo previsto fose superior ós seis meses haberá de presentalo dito certificado por secretaría e con rexistro de entrada.

En función do citado informe programaranse as adaptacións curriculares e actividades que se consideren necesarias e a 
avaliación farase en función das mesmas.

O alumnado que non poida participar de forma total nas sesións prácticas serán avaliados a partires dos traballos persoais que 
se lles soliciten e do exame teórico.

Existe a posibilidade de que os alumnos que teñan unha prescrición médica de determinados exercicios os poidan realizar nas 
sesións de Educación Física.

Dunha maneira máis concreta especificamos os mínimos esixibles para aquel alumnado que necesite reforzo 
educativo ou medidas de atención á diversidade por diferentes causas:

• Dificultades de aprendizaxe:

-  De tipo motor ou procedimental; o mínimo esixible será unha actitude participativa na clase que mostre afán de superación a 
pesar dos múltiples problemas (motores, sensoriais ou psicolóxicos) que supón a tarefa. A non consecución das tarefas ou 
actividades non conlevará unha avaliación negativa si a actitude é a adecuada.

-  Dificultades conceptuais; neste caso o grao de esixencia diminúe centrándose naqueles aspectos básicos e elementais que son
necesarios na nosa materia con respecto a cada nivel. A elaboración de resumes destes conceptos e as respostas correctas as 
preguntas previamente sinaladas serán suficientes para superalos.

- Dificultades actitudinais; o mínimo esixible será o respecto das persoas, materiais e instalacións.

• Alumnado que modifica a súas actividades en función da prescrición médica correspondente:

Só naqueles casos nos que a exención médica é total, quedarían exentos/as da práctica e realizarían a parte teórica e actividades
de axuda e colaboración en clase; colocar material, anotacións, etc. Nestes casos terase en conta a súa participación noutros 
aspectos da clase e os coñecementos teóricos.

Para as exencións parciais, requírese unha práctica de actividade física alternativa en consonancia cos requirimentos médicos 
prescritos, a participación e actitude en clase e os coñecementos teóricos correspondentes.

• Persoas desmotivadas e de baixo interese pola materia:

Exporanse posibles  actividades alternativas que permitan a consecución dos obxectivos tanto na práctica coma na teoría.
Preténdese encontrar puntos intermedios entre o que se considera necesario aprender e os intereses e motivacións do alumnado.
Baséase en que o alumnado propón unha serie de actividades que poidan substituír ás que se ofertan na clase. De entre elas o
profesor selecciona algunhas para que elixan aquelas  polas  que o alumnado pode mostrar  maior interese ou motivación.
Actividades que sen estar recollidas na programación poden ser adaptadas para que cumpran parte dos obxectivos expostos.
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1.- Programación da educación en valores

O carácter transversal que a educación en valores ten, implica a súa inclusión en todos os momentos do proceso educativo.
Debemos aproveitar o traballo da comunidade educativa para fomentar a tolerancia e o respecto, tanto ás persoas como ás súas
ideas e á súa forma de vida.
Igualmente debemos dar a coñecer as normas do R.R.I e aplicalas con flexibilidade , insistindo en que o traballo colectivo e a
colaboración non está en contradición coa organización xerarquizada do centro e do traballo na aula.
Os temas transversais tratados en cada unidade desta programación inclúen aspectos relacionados coa educación en valores.

Fálase de cotío da perda de valores que está a padecer a sociedade actual, ao menos no noso contorno, inda que esta afirmación
é discutible, non deixa de ser menos certo que na práctica de actividades deportivas estamos fartos de escoitar verbas como:
“inimigo”,  “derrota”,  “destrución”,  “guerra”,  “bombardeo”,  “masacre”,  “ataque”,  “explosión”,  que  forman  parte  de  unha
linguaxe de tendencia belixerante propia das formulacións competitivas que son a esencia de estas actividades deportivas.
Polo tanto non cabe a menor dúbida de que desde o ámbito da Educación Física podemos, por unha banda amosar unha
actitude contraria a estes as formulacións excesivamente competitivos e o seu corolario de maldades, e de outra a contribuír ó
desenvolvemento de aqueles valores tradicionais que nós consideramos que van implícitos na práctica de actividades físicas,
tanto a nivel individual como en grupo, tales como compañeirismo, participación, cooperación, respecto ás normas, superación,
traballo físico, esforzo ... todas elas de gran utilidade para a inclusión nun contexto social cívico e solidario.

2- T.ratamento do fomento da lectura. Plan lector. pProxecto lingüístico.

Dende o departamento de Educación Física a actividade lectora non é moi habitual durante o desenvolvemento das sesións, 
posto que somos unha materia eminentemente practica e procedimental, si ben consideramos que podemos axudar dunha 
maneira positiva á consecución dun plan lector no centro, propoñendo as seguintes actividades para levalo a cabo:
- Realización de traballos escritos nos que teñan que consultar e ler libros da nosa biblioteca (contamos con material 
bibliográfico adecuado) ou facer buscas en internet.
- Propostas de traballos de busca de información actual tanto en medios físicos coma virtuais.
- Lectura en voz alta dalgún dos traballos escritos que se manden.
- Traballos ca prensa escrita nos que se analizará o diferente enfoque que os medios dan a unha mesma noticia. 
Preténdese fomentar unha actitude crítica sobre a información recibida.
- Recomendación de lecturas de temática deportiva.

3. Tratamento do fomento das TIC.
A materia de “EDUCACIÓN FÍSICA” non ten como fin principal a consecución de habilidades nas TIC’s, senón desenvolver 
no alumnado as competencias clave.
As TIC’s son, deste modo, un medio para conseguir unha serie de obxectivos entre os que se atopa a competencia “Educación 
Física”; polo tanto as tecnoloxías da información e da comunicación incorpóranse a práctica docente como ferramentas de 
comunicación e aprendizaxe para que o alumno adquira as destrezas que lle permitan ser protagonista do seu proceso de 
aprendizaxe e non un mero receptor de información. Debe, así mesmo, desenvolver actitudes de interese, respecto e aceptación
de realidades culturais diferentes, concibindo as TIC’s como unha gran fiestra aberta ao mundo.

Dentro da área de Educación Física, tentaremos contribuír ao desenvolvemento e fomento das TIC a través das 
seguintes actividades de clase:
• Presentación de traballos feitos a ordenador, cunha presentación adecuada, seguindo unhas pautas predeterminadas 
coma: encabezados, títulos, pe de páxina, tipo de letra, táboas,... Traballaremos sobre todo con procesadores de texto e bases de
datos, tanto de software libre coma privativo.
• Realización de traballos en grupo nos que usemos gravacións auditivas e visuais, empregando a cámara de vídeo e 
montaxes de fotografías (coreografías de aeróbic, bailes de salón,...)
• Realización de enquisas ou cuestionarios en Google Drive.
• Realización de traballos orientados coma webquest ou busca do tesouro para que fagan buscas de información na rede
e análise e procesamento da información.
• Consulta de páxinas web de contidos tratados nas clases de Educación Física.
• Utilización  da Aula  Virtual  e  Edixgal  para  a  proposta  de traballos  obrigatorios  ou  voluntarios  e  como fonte  de
información teórica para o seguimento das clases ou para exames.

4.- Accións de contribución ó proxecto de convivencia.
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O Departamento de Educación Física contribuirá ó cumprimento do establecido na Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia
e participación da comunidade educativa.

O plan de convivencia debería contemplar e desenvolver todos os aspectos normativizados no R.R.I
Serán importantes, entre outros aspectos:
* Xerar un ambiente escolar rico, libre, estimulante e de colaboración entre todos os membros da comunidade educativa.
* Integrar a todos os membros da comunidade educativa , dando unha recepción cordial e empática aos novos membros.
* Ademais da información das normas correctas de comportamento e respecto, informar aos alumnos dos mínimos esixibles e
dos criterios de cualificación.
*Intentar reflexionar colectivamente sobre os problemas posibles ou suscitados, estimulando a comunicación entre os membros
da comunidade, intentando sempre chegar a consensos razoables e suxeitos a norma.
* Crear un clima de respecto e colaboración á hora de facer traballo individual ou en equipo, así como de respecto e coidado do
material colectivo e do mobiliario.
* Intentar detectar canto antes procesos de acoso na aula, xa sexa este de forma ostentosa ( con violencia ou insulto) ou ben de
xeito máis sutil que teñen como orixe a pertenza a unha minoría étnica, ou relixiosa ou ben causado por eivas de orixe físico,
diferenzas motoras ou psíquicas.
* Combater e sancionar todo tipo de comportamento violento, lesivo e discriminatorio para co alumnado e o profesorado.
* Aplicar as sancións pertinentes e establecidas por norma e protocolo cando proceda.
* Pasar ao XADE as faltas de asitencia diariamente.
* Manter información e comunicación constante entre o profesor/a e o titor/a. Informar de inmediato ao titor e facer chegar ás
familias todo tipo de incidencias pertinentes en canto a rendemento, comportamento, actitude, etc.
* Manter informadas ás familias e recabar delas información en casos puntuais.
* Falar co Departamento de Orientación sempre que proceda.
Tal vez haxa poucos lugares mais adecuados para traballar aspectos de convivencia entre os nosos alumnos como a aula de Ed.
Física. Polas características propias da nosa materia, e a súa grande diversidade, estamos ante un espazo idóneo para traballar
aspectos de convivencia, destacando entre os diferentes contidos aqueles como as actividades con soporte musical, como as
danzas  grupais,  os  xogos  cooperativos,  como o  acrosport,  os  xogos  en  grupo,  tamén  podemos  engadir  os  deportes,  as
actividades no medio natural, como o sendeirismo ou a semana branca.

PRINCIPÁIS ACTIVIDADES PROPOSTAS

1º TRIMESTRE:
CAMPIONATO DE FUTBITO DOS RECREOS
1º/2º/3º/4º ESO
1º/2º BACHARELATO
1º/2º FP BÁSICA.
CAMPO DE FUTBITO
ROTA CICLISTA EN VALENÇA
1º ESO
VALENÇA-VILANOVA DA CERVEIRA
DESCENSO DO MIÑO EN PIRAGUA
4º ESO
CALDELAS-TUI
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO MAGOSTO
1º/2º ESO
MORTE SÚBITA, CARREIRAS DE SACOS, SOGA TIRA.
PISTAS POLIDEPORTIVAS
FINALES DO CAMPIONATO DE FUTBITO
ULTIMO  DÍA  DO  TRIMESTRE  NO  PAVILLÓN
MUNICIPAL.
CHARLA/ MONOGRAFICO ARTES ESCÉNICAS
3º/4º ESO
1º/2º BACHARELATOS
1º/2º FP BÁSICA

INICIACIÓN Ó SURF.
2º ESO
PRAIA DE PATOS
SEMANA BRANCA.
2º/3º ESO
JACA (HUESCA)
ORIENTACIÓN URBANA
3º ESO
CASCO HISTÓRICO DE PONTEVEDRA
CARREIRA POLA IGUALDADE
1º/2º/3º/4º ESO
1º/2º BACHARELATOS
1º/2º FP BÁSICA
INMEDIACIÓNS DO IES
TORNEOS FINALES DE BÁDMINTON
1º/2º/3º/4º ESO
1º/2º BACHARELATOS
PAVILLÓN MUNICIPAL.
MONOGRÁFICO BÁDMINTON
1º/2º/3º/4º ESO
CLUB BADMINTON AS NEVES
PAVILLÓN MUNICIPAL
VISITA A BALAIDOS E PATINAXE SOBRE XEO
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XIMNASIO
MONOGRÁFICO DE TIRO CON ARCO
1º/2º ESO

1º ESO
VIGO

2º TRIMESTRE:
CAMPIONATO DE BALONCESTO 3X3 MIXTO
1º/2º/3º/4º ESO
1º/2º BACHARELATO
1º/2º FP BÁSICA
PISTAS POLIDEPORTIVAS

3º TRIMESTRE:
SENDEIRISMO E XOGOS NA PRAIA
1º BACHARELATO
MONTEFERRO- PRAIA AMÉRICA
CABO UDRA- BUEU
TORNEO DE VOLEIBOL 4X4
1º/2º/3º/4º ESO
1º/2º BACHARELATOS
1º/2º FP BÁSICA
PISTAS POLIDEPORTIVAS
SESIÓNS DE CROSSFIT
1º BACHARELATO
XIMNASIO CÓRPORE
GIMCANA FINAL DE CURSO
1º ESO
PISTAS POLIDEPORTIVAS
VISITA Ó INEF DE PONTEVEDRA E XOGOS NA PRAIA
2º BACHARELATO
PONTEVEDRA
VISITA Ó TAFAD DE CANGAS E XOGOS NA PRAIA
4º ESO
CANGAS

No sempre complexo apartado da avaliación do proceso de ensinanza non debemos de esquecer de concretar esta avaliación no
eido da programación, para aproximarnos a conseguilo suxerimos trala reunión do seminario de Ed. Física os seguintes puntos:
1. Revisión da programación a nivel individual por cada profesor do departamento de Ed. Física con informe individualizado
por curso e grupo.
* Indicador de logro: Número de grupos con resultado positivo por riba do 75 % do alumnado
2. Posta en común en reunións trimestrais de departamento cara a revisión da consecución dos obxectivos propostos ó inicio
dos mesmos e valoración do resultado do alumnado en contidos progresivos ao longo de varios cursos:
*  Indicador  de logro:  Valoración  media  por riba  de  6  do nivel  de  execución  de contidos  como bádminton,  habilidades,
expresión e ritmo...
3. Enquisa para coñecer o grado de aceptación dos contidos por parte do alumnado.
* Indicador de logro: Non obter valoración por debaixo de 5 en ningún dos aspectos que valore o alumnado nas enquisas finais.
4. Validación externa por parte da inspección sempre pendente do cumprimento das normas.
5. Cubrir táboa de logro de consecución dos obxectivos propostos.

TRIMESTRE
INDICADORES DE LOGRO SI NON PROPOSTAS DE MELLORA

1º 2º 3º

X X X O porcentaxe de aprobados en algunha 
proba ou contido están por baixo do 70%.

X X X A temporalización das U.DS. foi axeitada

X X X Eliminouse algún contido dos previstos

X X X Engadiuse algún contido non previsto

X X X As instalacións e os recursos materiais e
didácticos foron suficientes
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X
Os alumnos e as súas familias foron 
informados e comprenderon o proceso de 
avaliación.

X A avaliación inicial cumpre co seu fin

X X X Existen diferenzas nos resultados por 
razón de xénero

X X X O peso das ferramentas empregadas foi o
axeitado

X X X
A axuda recibida polos alumnos coa 
materia pendente obtivo resultados 
positivos.

X X X
As actividades extraescolares e
complementarias cumpriron cos 
obxectivos.

15.1 AVALIACIÓN INICIAL DAS APRENDIZAXES ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR.
Realizaranse probas iniciais en todos os cursos para contrastar as deficiencias debidas ó confinamento e do entorno virtual
educativo. Estas probas podemos resumilas nas seguintes.
1º. ESO.
* Proba inicial de Condición Física.
* Proba deportiva: á espera de saber qué actividades deportivas serán realizadas ó longo do curso. No caso de poder realizar as
programadas no curso anterior, realizaráse proba inicial de valoración para comprobar carencias debidas á interrupción do
curso pasado para comezar no nivel medio axaeitado a cada clase.
* Contidos teóricos non acadados. Reforzaremos os contidos teóricos menos traballados no curso pasado.
2º. ESO.
* Proba inicial de Condición Física.
* Proba deportiva: á espera de saber qué actividades deportivas serán realizadas ó longo do curso. No caso de poder realizar as
programadas no curso anterior, realizaráse proba inicial de valoración para comprobar carencias debidas á interrupción do
curso pasado para comezar no nivel medio axaeitado a cada clase.
* Contidos teóricos non acadados. Reforzaremos os contidos teóricos menos traballados no curso pasado.
3º. ESO.
* Proba inicial de Condición Física.
* Proba deportiva: á espera de saber qué actividades deportivas serán realizadas ó longo do curso. No caso de poder realizar as
programadas no curso anterior, realizaráse proba inicial de valoración para comprobar carencias debidas á interrupción do
curso pasado para comezar no nivel medio axaeitado a cada clase.
* Contidos teóricos non acadados. Reforzaremos os contidos teóricos menos traballados no curso pasado.
4º. ESO.
* Proba inicial de Condición Física.
* Proba deportiva: á espera de saber qué actividades deportivas serán realizadas ó longo do curso. No caso de poder realizar as
programadas no curso anterior, realizaráse proba inicial de valoración para comprobar carencias debidas á interrupción do
curso pasado para comezar no nivel medio axaeitado a cada clase.
* Contidos teóricos non acadados. Reforzaremos os contidos teóricos menos traballados no curso pasado.
1º. BACHARELATO.
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* Proba inicial de Condición Física.
* Proba deportiva: á espera de saber qué actividades deportivas serán realizadas ó longo do curso. No caso de poder realizar as
programadas no curso anterior, realizaráse proba inicial de valoración para comprobar carencias debidas á interrupción do
curso pasado para comezar no nivel medio axaeitado a cada clase.
* Contidos teóricos non acadados. Reforzaremos os contidos teóricos menos traballados no curso pasado.

15.2.- CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES DENTRO DO
ENTORNO COVID-19 CON ENSINO PRESENCIAL.
CONTIDOS
Na actual e cambiante situación, usaremos unha das sesións de EF para o desenrolo da Condición Física e da Saúde mediante
unha cartilla de Saúde a desenrolar durante todo o curso. A otra das sesións adicarémola a realizar todas aquelas actividades
deportivas que nos permita o protocolo de Saúde do noso centro. Realizaremos actividades deportivas como o bádminton, o
beisbol, o atletismo, o fútbol, o beisbol, as palas, o voleibol, o baloncesto e sobre elas realizaremos as adaptacións necesarias
en canto á densidade do grupo, á instalación usada, á posibilidade de usar material  e que este poida ser desinfectado, ás
necesidades de hixiene para asistir ás clases posteriores, ó nivel inicial dos alumnxs de cada grupo....etc
No que se refire ós contidos teóricos da materia, e para evitar contacto co alumnado e outros materiales, usaremos as diferentes
plataformas educativas para que o alumnado poida realizar tarefas de lectura, asimilación e realización de diferentes probas
calificatorias dende un entorno máis seguro. No caso de aquel alumnado que non poida seguir con normalidade este tipo de
tarefas on-line, facilitaranse este contido en papel ou mediante correo electrónico para facilitarlle a descarga da maneira que
estime máis axeitada.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Dada a actual situación dende este Departamento consideramos que debe primar o coidado do benestar físico e mental do
alumnado sobre outros  factores   como o seguimento estricto do currículo.  É por  isto  que  modificaremos os  criterios  de
avaliación de forma que non avaliaremos as actividades deportivas  realizadas polo alumnado debido a que non podemos
garantir que sexan impartidas nunhas condicións óptimas, nin sabemos se teremos que modificar ou cambiar algunhas destas
actividades por mor de novas medidas sanitarias.
Centraremos así a nosa Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe nun traballo máis constante, seguro e fiable como vai ser
o do mantemento e millora da Condición Física.
Tamén nestes novos tempos de adaptación a situacións tan cambiantes, valoraremos a capacidade de esforzo e de  superación
do noso alumnado dando máis importancia a estándares actitudináis da nosa materia.
Por último avaliaremos a capacidade de asimilación de aqueles contidos teóricos necesarios para acadar unha millor autocrítica
ante conductas nocivas para a saude e para aprender a levar unha vida máis activa e saudable.
Para estimar unha progresión ó longo dos cursos da ESO e do Bacharelato en canto a estes criterios de Avaliación, de momento
remitirémonos ás avaliacións iniciais e dende ahí realizaremos unha progresión nos diferentes contidos traballados, ainda que
de momento é tan variable e excepcional que necesitaremos de constantes adaptación destes na Programación anual.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CURSO/ESTÁNDARES

A CALIFICAR
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAC

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

PRÁCTICOS

50%
PROBAS DE

CONDICIÓN FÍSICA A
RELIZAR DURANTE

TODO O CURSO.
PROBAS DEPORTIVAS

QUE POIDAN SER
AVALIABLES

50%
PROBAS DE

CONDICIÓN FÍSICA A
RELIZAR DURANTE

TODO O CURSO.
PROBAS DEPORTIVAS

QUE POIDAN SER
AVALIABLES

50%
PROBAS DE

CONDICIÓN FÍSICA A
RELIZAR DURANTE

TODO O CURSO.
PROBAS DEPORTIVAS

QUE POIDAN SER
AVALIABLES

50%
PROBAS DE

CONDICIÓN FÍSICA A
RELIZAR DURANTE

TODO O CURSO.
PROBAS DEPORTIVAS

QUE POIDAN SER
AVALIABLES

50%
PROBAS DE

CONDICIÓN FÍSICA A
RELIZAR DURANTE

TODO O CURSO.
PROBAS DEPORTIVAS

QUE POIDAN SER
AVALIABLES

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

CONCEPTUAIS

20%
SEGUIMENTO DE

TAREFAS EN EDIXGAL
E REALIZACIÓN DE
PROBAS TIPO TEST

20%
SEGUIMENTO DE

TAREFAS EN EDIXGAL
E REALIZACIÓN DE
PROBAS TIPO TEST

30%
SEGUIMENTO DE

TAREFAS NO AULA
VIRTUAL  E

REALIZACIÓN DE
PROBAS TIPO TEST

30%
SEGUIMENTO DE

TAREFAS NO AULA
VIRTUAL  E

REALIZACIÓN DE
PROBAS TIPO TEST

30%
SEGUIMENTO DE

TAREFAS NO AULA
VIRTUAL  E

REALIZACIÓN DE
PROBAS TIPO TEST

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

ACTITUDINÁIS

30%
SEGUIMENTO

MEDIANTE DIARIO DE
CONTROL E REXISTRO

ANECDÓTICO DA
ACTITUDE E

CAPACIDADE DE
SUPERACIÓN DO

ALUMNADO

30%
SEGUIMENTO

MEDIANTE DIARIO DE
CONTROL E REXISTRO

ANECDÓTICO DA
ACTITUDE E

CAPACIDADE DE
SUPERACIÓN DO

ALUMNADO

20%
SEGUIMENTO

MEDIANTE DIARIO DE
CONTROL E REXISTRO

ANECDÓTICO DA
ACTITUDE E

CAPACIDADE DE
SUPERACIÓN DO

ALUMNADO

20%
SEGUIMENTO

MEDIANTE DIARIO DE
CONTROL E REXISTRO

ANECDÓTICO DA
ACTITUDE E

CAPACIDADE DE
SUPERACIÓN DO

ALUMNADO

20%
SEGUIMENTO

MEDIANTE DIARIO DE
CONTROL E REXISTRO

ANECDÓTICO DA
ACTITUDE E

CAPACIDADE DE
SUPERACIÓN DO

ALUMNADO

PARA ACADAR UNHA CALIFICACIÓN POSITIVA SERÁ NECESARIO OBTER UNHA NOTA IGUAL OU SUPERIOR A 5 PUNTOS
NA MEDIA DOS TRES ASPECTOS A AVALIAR. Ó MESMO TEMPO, RESULTARÁ UNHA CALIFICACIÓN NEGATIVA NO

CÓMPUTO XERAL SE A NOTA ACADADA EN ALGÚN DOS APARTADOS É INFERIOR A 2,5 PUNTOS.
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NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO O ALUMNADO DEBERÁ VIR PROVISTO DE ROUPA DEPORTIVA E
BOLÍGRAFO. DESPOIS DA AVALIACIÓN ORDINARIA DE XUÑO, CADA ALUMNO/A SERÁ INFORMADO

INDIVIDUALMENTE POR ABALAR E EN PERSOA DAS TAREFAS QUE DEBE RECUPERAR NA CONVOCATORIA DE
SETEMBRO.

MÍNIMOS ESIXIBLES
CURSO/MÍNIMOS

ESIXIBLES
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAC

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

PRÁCTICOS

ACADAR UNHA NOTA
IGUAL OU SUPERIOR
A 5 PUNTOS EN CADA

UNHA DAS PROBAS DE
CONDICIÓN FÍSICA.

ACADAR UNHA NOTA
DE 4 NA

CONVOCATORIA DE
SETEMBRO

ACADAR UNHA NOTA
IGUAL OU SUPERIOR
A 5 PUNTOS EN CADA

UNHA DAS PROBAS DE
CONDICIÓN FÍSICA.

ACADAR UNHA NOTA
DE 4 NA

CONVOCATORIA DE
SETEMBRO

ACADAR UNHA NOTA
IGUAL OU SUPERIOR
A 5 PUNTOS EN CADA

UNHA DAS PROBAS DE
CONDICIÓN FÍSICA.

ACADAR UNHA NOTA
DE 4 NA

CONVOCATORIA DE
SETEMBRO

ACADAR UNHA NOTA
IGUAL OU SUPERIOR
A 5 PUNTOS EN CADA

UNHA DAS PROBAS DE
CONDICIÓN FÍSICA.

ACADAR UNHA NOTA
DE 4 NA

CONVOCATORIA DE
SETEMBRO

ACADAR UNHA NOTA
IGUAL OU SUPERIOR
A 5 PUNTOS EN CADA

UNHA DAS PROBAS DE
CONDICIÓN FÍSICA.

ACADAR UNHA NOTA
DE 4 NA

CONVOCATORIA DE
SETEMBRO

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

CONCEPTUAIS

TER ENTREGADAS O
80% DAS

ACTIVIDADES
PROPOSTAS E

ACADAR NA MEDIA
DE ESTAS

ACTIVIDADES UNHA
NOTA IGUAL OU

SUPERIOR A 5 PUNTOS
TANTO NA

CONVOCATORIA DE
XUÑO COMO NA DE

SETEMBRO

TER ENTREGADAS O
80% DAS

ACTIVIDADES
PROPOSTAS E

ACADAR NA MEDIA
DE ESTAS

ACTIVIDADES UNHA
NOTA IGUAL OU

SUPERIOR A 5 PUNTOS
TANTO NA

CONVOCATORIA DE
XUÑO COMO NA DE

SETEMBRO

TER ENTREGADAS O
80% DAS

ACTIVIDADES
PROPOSTAS E

ACADAR NA MEDIA
DE ESTAS

ACTIVIDADES UNHA
NOTA IGUAL OU

SUPERIOR A 5 PUNTOS
TANTO NA

CONVOCATORIA DE
XUÑO COMO NA DE

SETEMBRO

TER ENTREGADAS O
80% DAS

ACTIVIDADES
PROPOSTAS E

ACADAR NA MEDIA
DE ESTAS

ACTIVIDADES UNHA
NOTA IGUAL OU

SUPERIOR A 5 PUNTOS
TANTO NA

CONVOCATORIA DE
XUÑO COMO NA DE

SETEMBRO

TER ENTREGADAS O
80% DAS

ACTIVIDADES
PROPOSTAS E

ACADAR NA MEDIA
DE ESTAS

ACTIVIDADES UNHA
NOTA IGUAL OU

SUPERIOR A 5 PUNTOS
TANTO NA

CONVOCATORIA DE
XUÑO COMO NA DE

SETEMBRO

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

ACTITUDINÁIS

* ACADAR UNHA
NOTA IGUAL A

SUPERIOR A 5 PUNTOS
EN AQUELES
REXISTROS

ACTITUDINÁIS
REALIZADOS

DURANTE O CURSO.
* NON ACUMULAR

MÁIS DE 3 FALTAS DE
ORDE OU MÁIS DE 5

DE MATERIAL E
PUNTUALIDADE POR

CURSO.

* ACADAR UNHA
NOTA IGUAL A

SUPERIOR A 5 PUNTOS
EN AQUELES
REXISTROS

ACTITUDINÁIS
REALIZADOS

DURANTE O CURSO.
* NON ACUMULAR

MÁIS DE 3 FALTAS DE
ORDE OU MÁIS DE 5

DE MATERIAL E
PUNTUALIDADE POR

CURSO.

* ACADAR UNHA
NOTA IGUAL A

SUPERIOR A 5 PUNTOS
EN AQUELES
REXISTROS

ACTITUDINÁIS
REALIZADOS

DURANTE O CURSO.
* NON ACUMULAR

MÁIS DE 3 FALTAS DE
ORDE OU MÁIS DE 5

DE MATERIAL E
PUNTUALIDADE POR

CURSO.

* ACADAR UNHA
NOTA IGUAL A

SUPERIOR A 5 PUNTOS
EN AQUELES
REXISTROS

ACTITUDINÁIS
REALIZADOS

DURANTE O CURSO.
* NON ACUMULAR

MÁIS DE 3 FALTAS DE
ORDE OU MÁIS DE 5

DE MATERIAL E
PUNTUALIDADE POR

CURSO.

* ACADAR UNHA
NOTA IGUAL A

SUPERIOR A 5 PUNTOS
EN AQUELES
REXISTROS

ACTITUDINÁIS
REALIZADOS

DURANTE O CURSO.
* NON ACUMULAR

MÁIS DE 3 FALTAS DE
ORDE OU MÁIS DE 5

DE MATERIAL E
PUNTUALIDADE POR

CURSO.

15.3.- CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES DENTRO DO
ENTORNO COVID-19 CON ENSINO SEMIPRESENCIAL.

CONTIDOS
No caso de producirse unha situación donde o alumnado teña que realizar unha escolarización semipresencial, a organización 
da materia vai ser moi semellante o explicado anteriormente. Os principáis contidos prácticos serán moi semellantes os 
desenrolados presencialmente pero con unha menor asiduidade. Desenrolaremos igualmente a parte de Condición Física e 
tamén deportiva para compensar o maior sedentarismo sufrido por esta pandemia mundial.
En canto os contidos teóricos a desnrolar no caso dunha escolarización semipresencial, abundaremos en contidos donde ós 
habitos saudables, os hábitos hixiénicos, os hábitos nutricionáis e os hábitos posturáis predominen na información aportada ó 
alumnado
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Dando unha maior predominancia ós contidos transmitidos de maneira conceotual, a parte procedimental avaliarase de igual 
forma pero perdendo peso na avaliación final do alumnado por adicarlle menor tempo na programación.
En función do sistema de ensino semipresencial, elexiremos un sistema de avaliación favorable para poder desenrolar as 
distintas capacidades do noso alumnado buscando unha concienciación  sobre a importancia de un bo estado físico e mental de 
cara a combatir esta pandemia.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CURSO/ESTÁNDARES

A CALIFICAR
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAC

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

PRÁCTICOS

40%
PROBAS DE

CONDICIÓN FÍSICA A
RELIZAR DURANTE

40%
PROBAS DE

CONDICIÓN FÍSICA A
RELIZAR DURANTE

40%
PROBAS DE

CONDICIÓN FÍSICA A
RELIZAR DURANTE

40%
PROBAS DE

CONDICIÓN FÍSICA A
RELIZAR DURANTE

40%
PROBAS DE

CONDICIÓN FÍSICA A
RELIZAR DURANTE
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TODO O CURSO.
PROBAS DEPORTIVAS

QUE POIDAN SER
AVALIABLES

TODO O CURSO.
PROBAS DEPORTIVAS

QUE POIDAN SER
AVALIABLES

TODO O CURSO.
PROBAS DEPORTIVAS

QUE POIDAN SER
AVALIABLES

TODO O CURSO.
PROBAS DEPORTIVAS

QUE POIDAN SER
AVALIABLES

TODO O CURSO.
PROBAS DEPORTIVAS

QUE POIDAN SER
AVALIABLES

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

CONCEPTUAIS

40%
SEGUIMENTO DE

TAREFAS EN EDIXGAL
E REALIZACIÓN DE
PROBAS TIPO TEST

40%
SEGUIMENTO DE

TAREFAS EN EDIXGAL
E REALIZACIÓN DE
PROBAS TIPO TEST

40%
SEGUIMENTO DE

TAREFAS NO AULA
VIRTUAL  E

REALIZACIÓN DE
PROBAS TIPO TEST

40%
SEGUIMENTO DE

TAREFAS NO AULA
VIRTUAL  E

REALIZACIÓN DE
PROBAS TIPO TEST

40%
SEGUIMENTO DE

TAREFAS NO AULA
VIRTUAL  E

REALIZACIÓN DE
PROBAS TIPO TEST

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

ACTITUDINÁIS

20%
SEGUIMENTO

MEDIANTE DIARIO DE
CONTROL E REXISTRO

ANECDÓTICO DA
ACTITUDE E

CAPACIDADE DE
SUPERACIÓN DO

ALUMNADO

20%
SEGUIMENTO

MEDIANTE DIARIO DE
CONTROL E REXISTRO

ANECDÓTICO DA
ACTITUDE E

CAPACIDADE DE
SUPERACIÓN DO

ALUMNADO

20%
SEGUIMENTO

MEDIANTE DIARIO DE
CONTROL E REXISTRO

ANECDÓTICO DA
ACTITUDE E

CAPACIDADE DE
SUPERACIÓN DO

ALUMNADO

20%
SEGUIMENTO

MEDIANTE DIARIO DE
CONTROL E REXISTRO

ANECDÓTICO DA
ACTITUDE E

CAPACIDADE DE
SUPERACIÓN DO

ALUMNADO

20%
SEGUIMENTO

MEDIANTE DIARIO DE
CONTROL E REXISTRO

ANECDÓTICO DA
ACTITUDE E

CAPACIDADE DE
SUPERACIÓN DO

ALUMNADO

PARA ACADAR UNHA CALIFICACIÓN POSITIVA SERÁ NECESARIO OBTER UNHA NOTA IGUAL OU SUPERIOR A 5 PUNTOS
NA MEDIA DOS TRES ASPECTOS A AVALIAR. Ó MESMO TEMPO, RESULTARÁ UNGA CALIFICACIÓN NEGATIVA NO

CÓMPUTO XERAL SE A NOTA ACADADA EN ALGÚN DOS APARTADOS É INFERIOR A 2,5 PUNTOS.

NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO O ALUMNADO DEBERÁ VIR PROVISTO DE ROUPA DEPORTIVA E
BOLÍGRAFO. DESPOIS DA AVALIACIÓN ORDINARIA DE XUÑO, CADA ALUMNO/A SERÁ INFORMADO

INDIVIDUALMENTE POR ABALAR E EN PERSOA DAS TAREFAS QUE DEBE RECUPERAR NA CONVOCATORIA DE
SETEMBRO. NO CASO DE NON PODER REALIZAR AS PROBAS PŔACTICAS, O PROFESORADO INDICARÁ POLAS

DIFERENTES PLATAFORMAS EDUCATIVAS, AS TAREFAS A REALIZAR NESTA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.

MÍNIMOS ESIXIBLES
CURSO/MÍNIMOS

ESIXIBLES
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAC

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

PRÁCTICOS

ACADAR UNHA NOTA
IGUAL OU SUPERIOR
A 5 PUNTOS EN CADA

UNHA DAS PROBAS DE
CONDICIÓN FÍSICA.

ACADAR UNHA NOTA
DE 4 NA

CONVOCATORIA DE
SETEMBRO

ACADAR UNHA NOTA
IGUAL OU SUPERIOR
A 5 PUNTOS EN CADA

UNHA DAS PROBAS DE
CONDICIÓN FÍSICA.

ACADAR UNHA NOTA
DE 4 NA

CONVOCATORIA DE
SETEMBRO

ACADAR UNHA NOTA
IGUAL OU SUPERIOR
A 5 PUNTOS EN CADA

UNHA DAS PROBAS DE
CONDICIÓN FÍSICA.

ACADAR UNHA NOTA
DE 4 NA

CONVOCATORIA DE
SETEMBRO

ACADAR UNHA NOTA
IGUAL OU SUPERIOR
A 5 PUNTOS EN CADA

UNHA DAS PROBAS DE
CONDICIÓN FÍSICA.

ACADAR UNHA NOTA
DE 4 NA

CONVOCATORIA DE
SETEMBRO

ACADAR UNHA NOTA
IGUAL OU SUPERIOR
A 5 PUNTOS EN CADA

UNHA DAS PROBAS DE
CONDICIÓN FÍSICA.

ACADAR UNHA NOTA
DE 4 NA

CONVOCATORIA DE
SETEMBRO

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

CONCEPTUAIS

TER ENTREGADAS O
80% DAS

ACTIVIDADES
PROPOSTAS E

ACADAR NA MEDIA
DE ESTAS

ACTIVIDADES UNHA
NOTA IGUAL OU

SUPERIOR A 5 PUNTOS
TANTO NA

CONVOCATORIA DE
XUÑO COMO NA DE

SETEMBRO

TER ENTREGADAS O
80% DAS

ACTIVIDADES
PROPOSTAS E

ACADAR NA MEDIA
DE ESTAS

ACTIVIDADES UNHA
NOTA IGUAL OU

SUPERIOR A 5 PUNTOS
TANTO NA

CONVOCATORIA DE
XUÑO COMO NA DE

SETEMBRO

TER ENTREGADAS O
80% DAS

ACTIVIDADES
PROPOSTAS E

ACADAR NA MEDIA
DE ESTAS

ACTIVIDADES UNHA
NOTA IGUAL OU

SUPERIOR A 5 PUNTOS
TANTO NA

CONVOCATORIA DE
XUÑO COMO NA DE

SETEMBRO

TER ENTREGADAS O
80% DAS

ACTIVIDADES
PROPOSTAS E

ACADAR NA MEDIA
DE ESTAS

ACTIVIDADES UNHA
NOTA IGUAL OU

SUPERIOR A 5 PUNTOS
TANTO NA

CONVOCATORIA DE
XUÑO COMO NA DE

SETEMBRO

TER ENTREGADAS O
80% DAS

ACTIVIDADES
PROPOSTAS E

ACADAR NA MEDIA
DE ESTAS

ACTIVIDADES UNHA
NOTA IGUAL OU

SUPERIOR A 5 PUNTOS
TANTO NA

CONVOCATORIA DE
XUÑO COMO NA DE

SETEMBRO

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

ACTITUDINÁIS

* ACADAR UNHA
NOTA IGUAL A

SUPERIOR A 5 PUNTOS
EN AQUELES
REXISTROS

ACTITUDINÁIS
REALIZADOS

DURANTE O CURSO.
* NON ACUMULAR

MÁIS DE 3 FALTAS DE
ORDE OU MÁIS DE 5

DE MATERIAL E
PUNTUALIDADE POR

CURSO.

* ACADAR UNHA
NOTA IGUAL A

SUPERIOR A 5 PUNTOS
EN AQUELES
REXISTROS

ACTITUDINÁIS
REALIZADOS

DURANTE O CURSO.
* NON ACUMULAR

MÁIS DE 3 FALTAS DE
ORDE OU MÁIS DE 5

DE MATERIAL E
PUNTUALIDADE POR

CURSO.

* ACADAR UNHA
NOTA IGUAL A

SUPERIOR A 5 PUNTOS
EN AQUELES
REXISTROS

ACTITUDINÁIS
REALIZADOS

DURANTE O CURSO.
* NON ACUMULAR

MÁIS DE 3 FALTAS DE
ORDE OU MÁIS DE 5

DE MATERIAL E
PUNTUALIDADE POR

CURSO.

* ACADAR UNHA
NOTA IGUAL A

SUPERIOR A 5 PUNTOS
EN AQUELES
REXISTROS

ACTITUDINÁIS
REALIZADOS

DURANTE O CURSO.
* NON ACUMULAR

MÁIS DE 3 FALTAS DE
ORDE OU MÁIS DE 5

DE MATERIAL E
PUNTUALIDADE POR

CURSO.

* ACADAR UNHA
NOTA IGUAL A

SUPERIOR A 5 PUNTOS
EN AQUELES
REXISTROS

ACTITUDINÁIS
REALIZADOS

DURANTE O CURSO.
* NON ACUMULAR

MÁIS DE 3 FALTAS DE
ORDE OU MÁIS DE 5

DE MATERIAL E
PUNTUALIDADE POR

CURSO.
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15.4.- CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES DENTRO DO
ENTORNO COVID-19 CON ENSINO ONLINE.

CONTIDOS as súas estratexias didácticas en dous puntos:
* Fomentar a práctica deportiva e de exercicio físico na casa ou inmediacións do alumnado mediante visionado online de 
diferentes tarefas propostas polo profesorado. O visionado de videos deportivos das diferentes modalidades a traballar no curso
serán unha constante no traballo enviado polo profesorado. Tamén fomentar a correcta hixiene postural e alimenticia serán 
pilares fundamentales dos contidos e actividades enviadas ó noso alumnado.
* Envío semanal de contidos referidos a  habitos saudables,  hábitos hixiénicos,  hábitos nutricionáis e  hábitos posturáis para o
visionado e realización de baterías de test para a avaliación dos anteriores contidos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CURSO/ESTÁNDARES
A CALIFICAR

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAC

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

PRÁCTICOS

ESTÁNDARES 
EMINENTEMENTE

CONCEPTUAI

ENTREGA DAS
DISTINTAS TAREFAS

QUE O
DEPARTAMENTO SUBA

A EDIXGAL.
A NOTA SERÁ A MEDIA

DAS TAREFAS
ENTREGADAS, SENDO
OBRIGATORIO PARA
PODER SUPERAR A

MATERIA, TER
ENTREGADAS UN 80%

DESTAS TAREFAS.

ENTREGA DAS
DISTINTAS TAREFAS

QUE O
DEPARTAMENTO SUBA

A EDIXGAL.
A NOTA SERÁ A MEDIA

DAS TAREFAS
ENTREGADAS, SENDO
OBRIGATORIO PARA
PODER SUPERAR A

MATERIA, TER
ENTREGADAS UN 80%

DESTAS TAREFAS.

ENTREGA DAS
DISTINTAS TAREFAS

QUE O
DEPARTAMENTO SUBA

Ó AULA VIRTUAL.
A NOTA SERÁ A MEDIA

DAS TAREFAS
ENTREGADAS, SENDO
OBRIGATORIO PARA
PODER SUPERAR A

MATERIA, TER
ENTREGADAS UN 80%

DESTAS TAREFAS.

ENTREGA DAS
DISTINTAS TAREFAS

QUE O
DEPARTAMENTO SUBA

Ó AULA VIRTUAL.
A NOTA SERÁ A MEDIA
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NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO O ALUMNADO DEBERÁ VIR PROVISTO DE ROUPA DEPORTIVA E
BOLÍGRAFO. DESPOIS DA AVALIACIÓN ORDINARIA DE XUÑO, CADA ALUMNO/A SERÁ INFORMADO

INDIVIDUALMENTE POR ABALAR E POLAS DIFERENTES PLATAFORMAS EDUCATIVAS  DAS TAREFAS QUE DEBE
RECUPERAR NA CONVOCATORIA DE SETEMBRO.

15.5.-METODOLOXÍA. PROTOCOLO DO DEPARTAMENTO FRENTE Ó COVID-19.
O eido da actividade física e o deporte, do cal se ocupa a materia de Educación Física, é fundamental para o desenvolvemento
integral do alumnado, atendendo ao seu espectro motor, cognitivo e social.
Se temos en conta as idades de desenvolvemento evolutivo nas que se atopan os nosos alumnos/as a práctica física será
imprescindible para un crecemento saudable ao tempo que esta materia vai propiciar adquisición duns hábitos saudables que
incidirán no seu benestar ao longo de toda a súa vida.
Debemos de ser conscientes que moitos dos nosos escolares teñen como única actividade física a que se realiza nas súas clases
de Educación Física, de aí a importancia de que esta teña picos de intensidade alta con certa regularidade. Este ausencia de
actividade  física  verase  moito  máis  agravado  este  ano  se  cabe  debido  a  máis  que  posible  suspensión  ou  limitacións  de
actividades extraescolares.
Lamentablemente dende o departamento de Educación Física vémonos na obriga de prescindir da organización dos recreos
activos e da participación en competicións deportivas escolares o que vai a contribuír a diminución da práctica física de moitos
dos nosos alumnos.
Por último non debemos esquecer o aumento da obesidade na poboación escolar, sendo as súas causas fundamentais a mala
alimentación e o sedentarismo. Este feito vese agravado polos novos modelos de ocupación do tempo de lecer vinculados ao
uso  de  pantallas.  Existe  evidencia  científica  que  vincula  á  poboación  con  obesidade  cun  maior  risco  de  infección  por
coronavirus.
Como vemos, esta materia será fundamental  no desenvolvemento dos nosos alumnos/as e máis na adquisición de hábitos
saudables, se ben estes poden incorrer na falsa sensación da aula de Educación Física como un espazo onde relaxar as normas
de hixiene e as medidas de protección, convertendo a esta nun crítico na posible transmisión de casos. Por causa disto farase
imprescindible a elaboración dun protocolo de educación física con normas claras e precisas, as cales pasamos a presentar:

1.- O alumnado:
- O alumnado deberá traer roupa deportiva da casa e un calzado limpo diferente o usado durante a estancia no instituto. O uso
dos vestiarios non será posible este curso.
- Deberá traer consigo un “kit de E.F.”. Este consistirá no seguinte:
* Unha toalla donde poder realizar actividades no chan.
* Unha máscara e un estoxo para gardala de xeito seguro. Tamén é preciso unha máscara para usar exclusivamente nesta
materia xa que o máis probable e que quede moi deteriorada.
* Solución hidroalcohólica para unha desinfección frecuente das mans.
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* Botella de auga individual claramente identificada. Non existirá a posibilidade de hidratación en fontes ou billas polo que
cada alumno/a será o responsable da súa hidratación.
* Roupa de abrigo, así como calzado, chubasqueiro e paraugas para os días de choiva.  Imos tentar facer clase ó aire libre xa
que facilita o poder traballar sen máscara e dificulta a transmisión do virus.
- Será informado do contido deste protocolo e o seu cumprimento será obrigatorio. Se non cumpre algunha das normas que
aparecen no mesmo, atentando contra a súa saúde ou os que o arrodean, será sancionado con unha falta de orde.

2.- Instalacións e material.
Instalacións:
* Vestiarios:
- Este ano, por norma xeral, non se usarán os vestiarios. O alumnado terá que vir con roupa deportiva da casa, calzado de
reposto limpo e o aseo non será posible de momento moi ó noso pesar.
Valorarase o uso de “toalliñas hixienizantes”, desodorantes ou outras medidas de hixiene. O centro está a valorar a preparación
de 2 zoas ben diferenciadas onde alumnos e alumnas poidan cambiarse e asearse de maneira separada e privada.
-  Se por algunha circunstancia fose preciso o uso de vestiarios/aseos. O seu uso farase seguindo as normas xerais establecidas
pola Dirección do centro para estas instalacións.
* Pavillón Municipal Anexo:
- O alumnado distribuirase no ximnasio como nunha sesión habitual. Logo de deixar a súa mochila, na zoa correspondente,
collerá as zapatillas de recambio que deberán ir nunha bolsa individual de transporte transparente,  e sairá ordeadamente deica
as pistas exteriores e en dirección ó pavillón.
- Na entrada do pavillón poderáselles solicitar a toma de temperatura na entrada ás instalacións.
- Permanecerán en todo momento coa máscara regulamentaria.
- Tanto nos desprazamentos ata a pista deportiva usada como na realización de actividade física, manterán unha distancia de
seguridade de 2 metros.
- Nos desprazamentos pola instalación deportiva, non tocarán botóns, asentos ou barandas.
- Unha vez na pista polideportiva, situaranse a dous metros de distancia entre si e procederán a cambiar o calzado deportivo,
deixando o calzado cambiado na bolsa correspondente e a 2 metros tamén da bolsa dos alumnos que estén o seu carón.
- Non usarán material propio da instalación municipal.
- No caso de usar material deportivo, este será de uso individual ou compoartido en pequenos grupos. Neste derradeiro caso,
antes e despois do uso do material tanto as mans dos alumn@s como o material en si deberá ser desinfectado antes e despois
do seu uso.
-  No  remate  da  sesión,  volverán  a  cambiar  o  calzado  deportivo  nas  zoas  correspondentes  e  usarán  de  novo  o  xel
hidroalcohólico propio para a limpeza de mans logo de tocar o calzado e terminar a sesión.
- Desprazaranse ata a saída do pavillón coas mesmas normas de seguridade que para a entrada.
- Unha vez no ximnasio, volveremos a situarnos nas nosas marcas para realizar tarefas de hixiene e no momento adecuado
sairemos do ximnasio deica a aula correspondente.

* Pistas Polideportivas exteriores:
-  As  pistas  e  o  seu  entorno  será  a  instalación  principal  empregada  este  ano  para  a  realización  da  clase  de  E.F.  con
independencia da climatoloxía.
-  Estableceranse  no  patio  exterior,  unhas  zonas  de  práctica  individual  numeradas.  Estas  serán  ocupadas  polo  alumnado
coincidindo co seu número de listaxe. Estas zonas estarán distanciadas entre si 2 metros para facilitar a práctica  con máscara. 
-  Para aquelas actividades que demanden dunha maior intensidade (carreiras) estableceranse unha zonas individuais polos
laterais cunha separación de tres metros de distancia. 
-  Para  aqueles  alumnos/as  que  o  precisen  estableceranse  zonas  libres  ou  de  descanso  do  uso  da  máscara.  Estas  serán
prioritariamente  ao  aire  libre  e  o  alumno  deberá  de  gardar  unha  distancia  social  de  4-5  metros.  Se  por  condicións
climatolóxicas ou de uso destas áreas,isto non fora posible, empregaranse as zonas de “traballo individual de reserva” para este
fin.

* Ximnasio:
- Puntualmente poderase empregar o uso do ximnasio, se ben este estará desaconsellado polas súas reducidas dimensións. No
caso de atoparse o alumnado neste espazo, deberá estar situado sobre as marcas establecidas no chan con unha separación de
1,9 metros e sempre con máscara.
- Tamén están habilitadas unhas zoas donde o alumnado debe depositar as suas pertenzas. Para deixar e recoler este material, o
profesorado estabrecerá quendas para que o alumnado non se apelotone.
* Materiais:
- O alumnado terá prohibida o aceso ó departamento do profesorado, almacéns ou a aquelas zoas donde se atope material
deportivo.
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-  En vista da actual situación trataremos de empregar o mínimo material posible. Tratando que este sexa de uso individual e
non compartido dentro da mesmo grupo aula.  Se a cousa mellora e o risco baixa podemos considerar o uso do material
compartido dentro da mesma aula sendo este na menor cantidade posible.
- Priorizaremos o uso de aqueles materiais nos que a súa desinfección sexa máis doada.
- Unha vez finalizada a clase o cada alumno/a limpara o material utilizado cunha disolución 1:50 de lixivia en auga.
- Dotación de “Material COVID-19” da aula de Educación Física:
+ Dispensador de xel hidroalcohólico.
+ Máscaras de reposto.
+ Pistola de desinfectante multiusos con unha disolución de auga e lixivia nunha proporción 50:1.
+ Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionadas por pedal.

3.- Aspectos organizativos e metodolóxicos:

* Organización da clase:
-  Nada máis chegar á instalación cada alumno/a ocupará o lugar que lle corresponda para realizar a práctica por orde de
listaxe.
-  Para deixar o material propio do alumno/a e a súa recollida estableceranse dúas quendas. Na primeira serán os números pares
os que se dirixan ás zonas de recepción. Unha vez todos estes
depositaran as súas pertenzas e volveran as súas zoas, será a quenda dos impares.
-  O alumnado estará sempre coa máscara posta.
-  Existirán zonas “libres de máscara” onde o alumnado poderá acudir se necesita “descansar” do uso da máscara, previa
petición ao seu profesor/a.
-  Se algún alumno/a ten excepción ou recomendación médica de non usar máscara deberá informar ao profesor/a previamente
desta circunstancia.
-  O alumnado diagnosticado de asma e que teña receitado o uso de broncodilatadores terá que traelos a clase sempre que teña
Educación Física. O uso de máscara, pese a ter a posibilidade de non levala, será moi recomendado.
-   O alumnado lesionado ou que non realize a sesión por diferentes motivos, situarase no espazo reservado para o seu material.
Tera que traer o seu propio material para facer anotacións da clase ou para realizar tarefas teóricas que lle encomende o
profesor. En ningun momento poderá sacar a máscara. Neste caso disporán de unha zoa libre de máscara para realizar as súas
tarefas, respetando sempre as distancias de seguridade.
-  Adaptación das actividades curriculares tendo en conta os principios básicos de prevención.
-  As actividades propostas serán preferentemente de carácter individual e evitando o contacto físico.
-  Se as condición así o permiten estableceremos actividades en parellas estables, grupos reducidos e estables...
- Programaremos cara o final do curso os contidos relacionados cos xogos e deportes colectivos priorizando aqueles de cancha
dividida.
-   Non renunciaremos  ao  emprego de  material,  se  ben  procuraremos  que  este  se  faga  dun xeito  racional  e  cando  sexa
estritamente necesario para acadar os obxectivos curriculares. Este será desinfectado ao inicio e ao final da sesión.
-  Nas actividades onde se empregue a carreira trataremos de evitar que estas sexan en liña e a pouca distancia de uns a outros,
priorizando que se corra en paralelo cunha separación de 2-3 metros.
- Teremos en consideración o emprego dun espazo para o descanso da máscara gardando as medidas de prevención necesaria.

Material de consulta:

Protocolo COVID-19 Xunta de Galicia.
Recomendacións COLEF para unha EF segura na "nova normalidade".
Documento de apoio ao profesorado para evitar a propagación do COVID-19
Recomendacións sobre limpeza de espazos e superficies.
Recomendacións para realizar actividade física en tempos de COVID-19 da Universidade de Málaga.
Protocolo para instalaciones acuáticas en el contexto COVID-19
Proposta de medidas hixiénico sanitarias para a reapertura e funcionamento de centros deportivos e ximnasios
Infografías recomendación en tempos de COVID-19 (AFES)
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No Porriño a 20 de Outubro de 2020

Fdo.: Susana Sangiao Novo Fdo.: Sonia Fdo.: José Ramón Rey Rodríguez
Xefa do Departamento
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