
 
PROGRAMACIÓN DA ÁREA DE 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

 
CURSO 2017 - 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

IES Poeta Añón – Outes (A Coruña)

 
EDUCACIÓN	
SECUNDARIA	
OBRIGATORIA	

 
 



IES Poeta Añón  Curso 2017/18 

Departamento de Educación Física  2

INDICE 
 

 1  INTRODUCIÓN              3 

 2  CONTEXTUALIZACIÓN                        

5 

 3  CONTRIBUCIÓN DA EF Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS     7 

 4  FUNDAMENTACIÓN / XUSTIFICACIÓN LEGAL                              10 

 5  SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS    12 

 6  CADRO RELACIONAL DOS DIFERENTES GRAOS DE CONCRECIÓN CURRICULAR   14 

 7  MÉTODOS DE TRABALLO                      43 

 8  NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO                  57 

 9  AVALIACIÓN                                               57 

 10  CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR                                                                                            

84 

 11  INTEGRACIÓN DAS TIC          85 

 12  CONCLUSIÓNS DA PROGRAMACIÓN        86 

 13  BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                               

86 

 
 
 
 



IES Poeta Añón  Curso 2017/18 

Departamento de Educación Física  3

 
1. INTRODUCIÓN 
 
 

A finalidade fundamental da E.F. nestes cursos é que os alumnos e alumnas 
alcancen a competencia motriz, entendida como un conxunto de coñecementos, 
procedementos, actitudes e emocións que interveñen nas múltiples interaccións que 
realizan as persoas no medio e coas demais persoas; permitindo ao alumnado que supere 
os problemas motores tanto os propostos nas sesións de Educación Física, coma na vida 
cotiá. 

 
Actuaremos con coherencia e en concordancia co nivel de desenvolvemento 

psicomotor do alumnado. Prestaremos especial atención á diversidade utilizando sempre 
estratexias inclusivas. E procurando a integración dos coñecementos, os procedementos, 
as actitudes e as emocións que se vinculan á conduta motora. 

 
A competencia motriz é fundamental para o desenvolvemento das competencias 

clave. O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro 
relativo ás destrezas e por último outro con gran influencia social y cultural, que implica 
un conxunto de valores e actitudes. 

 
O currículo de Educación Física entende a materia como un continuo, tanto nos seus 

contidos coma nas aprendizaxes que debe conseguir o alumnado ao longo de todas as 
etapas dos sistema educativo. Nestas etapas a Educación Física debe permitir 
incrementar e mellorar o seu compromiso motor, sempre adecuado ás súas posibilidades, 
e desenvolver as habilidades motrices especificas con complexidade crecente á medida 
que se progresa nos sucesivos cursos. 

 
As propias actividades axudarán a desenvolver a relación coas demais persoas, con 

atención especial á igualdade de xénero, entendendo as diferenzas relativas as 
capacidades psicofísicas entre as rapazas e rapaces; a colaboración, o traballo en equipo, 
o xogo limpo, a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo para lograr 
metas, a aceptación de regras establecidas e o desenvolvemento da iniciativa individual. 

 
A Educación Física terá como fin estratéxico introducir o alumnado cara a práctica de 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, cas que poidan manter un papel de 
practicante activo ao longo da súa vida. 

 
Compre salientar tamén os xogos e os deportes tradicionais galegos, que xunto coas 

danzas e os bailes propios de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do 
noso patrimonio artístico e cultural. 

 
Dita programación tenta ser unha planificación pensada, estruturada e 

consensuada. A súa elaboración faise despóis das reunións dos membros do 
Departamento ao comezo do curso, tendo en conta as opinións e observacións dos 
mesmos, e maila programación do curso anterior. A programación debe evitar a práctica 
pedagóxica arbitraria, improvisada ou rutinaria. As súas funcións son: 

 Planificar o proceso de ensino - aprendizaxe. 
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 Asegurar a coherencia entre as intencións educativas do centro e a práctica docente. 

 Promover a reflexión sobre a práctica docente. 

 Implicar aos alumnos na súa propia aprendizaxe. 

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

 Proporcionar elementos de análise para a revisión e avaliación do P.E.C. 

A xustificación sobre a necesidade de que a Educación Física deba formar parte da 
educación integral das persoas en idade de aprendizaxe dentro do sistema educativo 
pódese entender considerando a importancia do corpo humano, a saúde, o tempo de 
lecer, a relación interpersoal e o equilibrio socioafectivo. 

Ao estabelecer a nosa programación deberemos ter moi en conta as características 
psicoevolutivas do alumnado. Destacamos que nos atopamos con alumnos/as 
adolescentes que están interiorizando pautas de cultura e valores, e consolidando 
habilidades técnicas, comunicativas e sociais. O xoven móvese entre a independencia e a 
dependencia, entre a autonomía e a heteronomía, entre a seguridade e a inseguridade, 
como consecuencia dunha serie de cambios físicos (peso, tamaño, forza, resistencia...) e 
cambios psicolóxicos (reestruturación psicomotriz, desconcerto, rebeldía, variabilidade na 
autoestima, aceptación da sexualidade…). 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
 O IES Poeta Añón está ubicado na rúa Poeta Añón s/n, no Concello de Outes, a 
escasos metros do núcleo urbano e dentro da parroquia de Serra de Outes. 

 É un centro de nova xeración que posúe a peculiaridade de que o ximnasio se atopa 
incluído no interior do edificio como unha aula máis. 

 Este centro consta de dúas únicas plantas para cuxo acceso conta con escaleiras e 
ascensor. Na planta inferior atopamos a conserxería, a secretaría, os despachos dos 
cargos directivos, servizos para profesorado, seminarios, biblioteca, os vestiarios para os 
alumnos e a cafetería. A segunda planta queda reservada para a sala de profesores, as 
doce aulas existentes e o ximnasio, o cal posúe unha escaleira interior que o comunica 
cos vestiarios, así como o seminario de educación física que dispón de aseo con ducha e 
un improvisado almacén colocado nun tramo de corredor inutilizado, pechado con tres 
portas que comunican co ximnasio, o departamento e o corredor desta segunda planta. 

 En canto ao ximnasio, dicir que este curso escolar 2017-2018 é o séptimo ano que 
contamos cun novo chan de caucho (o anterior chan de parqué que tiñamos levantábase 
e abombábase coa humidade, e ademais non tiña solución debido ás características do 
chan sobre o que estaba colocado), sobre o que se pintou unha pista de baloncesto e 
dúas de bádminton. 

 Dispoñemos tamén dunha instalación exterior ao aire libre cunha pista cementada 
de fútbol sala, coas súas porterías e unha pequena pista de baloncesto improvisada nun 
lateral da anterior coas súas canastras móbiles correspondentes. 

 Ademais destas instalacións, podemos aproveitar outras para sesións puntuais 
como: 

1. A sala de audiovisuais; onde dispomos de televisor, vídeo, DVD e sistemas de 
proxección que poden ser útiles para impartir certos contidos teóricos como o caso de 1º 
auxilios...etc. 

2. O aula de cada un dos grupos; empregada para impartir clases teóricas, realizar 
exames teóricos, etc. 

3. A contorna natural e arredores do centro; espacio que rodea o edificio e as pistas, o 
paseo fluvial do río Tines, os arredores da Piscina Municipal (a 700 mts. do Centro),  onde 
se poden desenvolver sesións de orientación, de resistencia, etc. 

O IES Poeta Añón é un centro público no que unicamente se imparte o Ensino 
Secundario Obrigatorio, atopándonos polo tanto alumnos de idades comprendidas entre 
os 12 e os 18 anos (puberdade e adolescencia), feito a ter en conta á hora de programar 
os contidos e as actividades extraescolares e complementarias desenvolvidas neste área. 

Conta con dous profesores de Educación Física: José Antonio Vázquez López, que 
imparte clase en 1º e 2º da ESO, e José Ángel Agra Ramírez (xefe de Departamento), que 
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imparte clase en 3º y 4º da ESO. Como órganos colexiados cabe subliñar o Consello 
Escolar e mailo Claustro de Profesores. Como órganos unipersonais destaca o Director, o 
Xefe de Estudos e mailo Secretario, e como órganos de Coordinación Docente os 
diferentes Departamentos Didácticos  

O número total de alumnos/as matriculados no centro é de 126. A maioría ven de 
pequenas e dispersas poboacións que alberga o Concello de Outes, polo que 
practicamente todo o alumnado se despraza diariamente no servizo de autobuses. 

Estes alumno/as atópanse distribuídos nos seguintes grupos: 

 

 A B TOTAL 

1º ESO 16 15 31 

2º ESO 15 17 32 

3º ESO 20 19 39 

4º ESO 24 24 

 126 

 

 En canto ao nivel de experiencias relacionadas coa práctica de actividade física e 
aproveitamento do tempo de lecer, podemos dicir que atopamos pouca variedade, 
centrándose case exclusivamente no fútbol 11 e unha minoría de practicantes de 
piragüismo, bádminton e equitación. Aínda que moitos deles desprázanse ata localidades 
veciñas como Noia e Muros para facer Taekwondo, Atletismo e Vela. 
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3. CONTRIBUCIÓN DA EF Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 

A incorporación das Competencias Básicas (CCBB) supón un enriquecemento do 
modelo actual de Currículo. De acordo co disposto na Lei Orgánica de Educación (BOE, 
2006), as CCBB forman parte das ensinanzas da Educación Obrigatoria. Son un conxunto 
de coñecementos, habilidades e actitudes que debe alcanzar o alumnado ao finalizar o 
ensino básico para a realización e desenvolvemento persoal, exercer debidamente a 
cidadanía, incorporarse á vida adulta e seguir aprendendo ao longo da vida (art.º 6 da 
LOE). 

As súas finalidades son: integrar as aprendizaxes (formais, informais e non 
formais), relacionar os distintos tipos de contidos (usalos de forma efectiva, transferilos a 
outras situacións e permitir seguir aprendendo ao longo da vida) e orientar o ensino 
(permitindo identificar contidos e criterios de avaliación imprescindibles). 

 
A materia de E.F contribúe de xeito directo e claro á consecución das seguintes 
competencias básicas: 

 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. 

 

3.1. Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Dende a E.F e o seu currículo para a ESO, proporciónanse á hora de desenvolver os 
contados como; os xogos tradicionais e populares e as actividades de expresión e bailes 
(creatividade, plasticidade e estética). Ademais, estas prácticas fomentan actitudes de 
respecto, tolerancia e responsabilidade. 

 

3.2. Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

Mediante estratexias metodolóxicas utilizando situacións motoras de carácter aberto 
que permitan o desenvolvemento da capacidade para tomar decisións de forma 
autónoma e o desenvolvemento da creatividade. Tamén no deseño e organización de 
actividades físico-motoras de xeito autónomo e con actitudes de autosuperación e 
perseveranza. 
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3.3. Competencia sociais e cívica (CSC). 

A través do desenvolvemento da educación en valores, como a responsabilidade 
individual e grupal, o traballo cooperativo, o diálogo ante o conflito, o respecto, poñerse 
no lugar do outro, etc. 

Dende a E.F proporciónanse coñecementos sobre o funcionamento do corpo, 
adquisición de hábitos saudables, capacidade para autoregular o esforzo, reflexión e 
actitude crítica cara aos estereotipos sociais, modas e consumos. Tamén adquire 
importancia o movemento no ámbito natural, a investigación no medio e o respecto a 
este, así como o desenvolvemento das capacidades físicas relacionadas coa saúde e a 
mellora da calidade de vida. 

 

3.4. Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Dende as metodoloxías investigadoras: a conciencia das súas propias posibilidades e 
limitacións, a autoesixencia, a súa autonomía e iniciativa persoal, mediante tarefas que 
demanden do alumnado a toma de decisións e a posta en marcha dos mecanismos 
perceptivos, levando a cabo unha aprendizaxe significativa. 

Dende a E.F proporciónanse coñecementos sobre o funcionamento do corpo, 
adquisición de hábitos saudables, capacidade para autoregular o esforzo, reflexión e 
actitude crítica cara aos estereotipos sociais, modas e consumos. Tamén adquire 
importancia o movemento no ámbito natural, a investigación no medio e o respecto a 
este, así como o desenvolvemento das capacidades físicas relacionadas coa saúde e a 
mellora da calidade de vida. 

 

3.5. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

A través da codificación e decodificación de mensaxes na expresión do corpo e o seu 
movemento, no medio natural, nas actividades cooperativas, nas deportivas, no 
vocabulario propio dos xogos e deportes galegos. Tamén na verbalización durante as 
sesións, o diálogo entre compañeiros, en lecturas para completar aspectos dos contidos, 
etc. 

 

3.6. Competencia dixital (CD). 

Na materia de E.F utilizarase como recurso de ampliación de información, para o 
manexo de fontes e noticias na Rede con capacidade selectiva e crítica. 
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3.7. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT) 

Mediante a secuencia de accións, as progresións, as dimensións, as magnitudes 
espaciais e temporais, as cargas de traballo (zona de actividade, pulso cardíaco...), 
formacións xeométricas en unidades didácticas como de crear figuras ou de expresión 
corporal. 

O Currículo da CC.AA de Galicia recolle a competencia motora como unha competencia 
transversal, onde se expresa que debe reconsiderarse a inclusión da competencia motora 
como competencia básica para integrar as aprendizaxes básicas da Educación Física. 

A relación da Educación Física coas diferentes competencias básicas é diferente en 
canto a intensidade. Así entendemos que a relación máis directa é coas competencias 
número 4, 5, 6 e 7. Cas tres primeiras competencias a relación é menos directa. 
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4. FUNDAMENTACIÓN / XUSTIFICACIÓN LEGAL. 
 

 4.1 A LEXISLACIÓN NA ESO. 
 A programación para a ESO baséase nos seguintes documentos 
lexislativos: 
 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 
educativa (LOMCE). 

 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
ESO e do Bacharelato na CCAA de Galicia. 
 

 4.2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 
 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 
no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 
igual- dade 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 
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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. 
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5. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1º ESO 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

1. Bases do Quencemento. 

2. Acondicionamento físico. A 
saúde e a condición física. 

3. Habilidades motoras con 
implementos. 

4. Atletismo I 

5. Habilidades 
ximnásticas e acrobáticas 
I 

6. Danzas e ritmo I 

7. Xogamos ao Ultimate. 

8. Xogamos no medio 
natural. 

9. Xogos populares. 

10. Sendeirismo. 

11. Deportes colectivos: 
Baloncesto  

 

 

 

2º  E.S.O. 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

1. Quencemento: xeral e 
específico 

2. Xogos para a mellora da 
condición física. 

3. Acondicionamento físico: 
Resistencia e Flexibilidade. 

4. Atletismo II. 

5. Acondicionamento 
físico: Flexibilidade e 
Forza. 

6. Actividades de Loita. 

7. A Indiaca. 

8. Deportes colectivos: Voleibol  

9. Exprésome co meu corpo 
improvisando. 

10. Prácticas deportivas no 
medio natural. 
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3º E.S.O. 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

1. Xogos de Dinámica de 
Grupos. 

2. Condición Física I. 

3. Mazaball. 

4. Floorball / Hockey-
sala. 

5. Voleibol. 

6. Condición Física II. 

7. Xogos de Dinámica de 
Grupos. 

8. Minibaloncesto. 

9. Fútbol-sala. 

10. Tamburello e 
Bádminton 

11. Condición Física III. 
 

12. Xogos do Mundo. 
 

13. Palas, raquetas, pelotas 
e paredes. 
 

14. Danzas do mundo, respi-
ración e relaxación. 
 

15. Orientación. 

 

4º E.S.O. 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

1. Xogos de Dinámica de 
grupos. 

2. Condición Física I. 

3. Hockey-Disco. 

4. Volei recreativo. 

5. Mazaball. 

6. Condición Física II. 

7. A Estornela ou 
Billarda. 

8. Tchouk – Ball e 
Balonmán. 

9. Xogos de raqueta. 

10. Baloncesto. 

11. Condición Física III. 

12. Fútbol. 

13. Expresión Corporal / PAS. 

14. Sendarismo 
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6. CADRO RELACIONAL DOS DIFERENTES GRAOS DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

1º ESO: 

Educación Física. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

▪ B 

▪ m 

▪ g 

▪ B1.1. Fases de activación e 
recuperación, e o seu significado como 
hábito saudable na práctica da 
actividade física. 

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

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

▪ B1.1. Recoñece e aplica actividades 
propias de cada fase da sesión de 
actividade física, tendo en conta 
ademais as recomendacións de aseo 
persoal necesarias para esta. 

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

▪ 100% ▪ 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. 

▪ 80% ▪ CSC 

▪ CAA 

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

▪ 80% ▪ CSC 

▪ M 
▪ n 
▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ l 
▪ g 

▪ B1.4. Respecto e aceptación das 
regras das actividades, os xogos e os 
deportes practicados. 

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

▪ B1.6. Aceptación do propio nivel de 
execución e o das demais persoas, e 

▪ B1.2. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas como formas de inclusión 
social, e a participación doutras 
persoas independentemente das súas 
características, colaborando con elas e 
aceptando as súas achegas. 

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

▪ 60% ▪ 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. 

▪ 70% ▪ CSC 
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Educación Física. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

disposición positiva cara á súa mellora. ▪ EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, 
con independencia do seu nivel de destreza. 

▪ 80% ▪ CSC 

▪ M 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ l 

▪ ñ 

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

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

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

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

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

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

▪ 50% ▪ CSC 

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

▪ 100% ▪ 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. 

▪ 70% ▪ CSC 

▪ M 

▪ n 

▪ g 

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

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

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

▪ B1.4. Controlar as dificultades e os 
riscos durante a súa participación en 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresiva, adoptando medidas 
preventivas e de seguridade no seu 
desenvolvemento. 

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

▪ 80% ▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ 60% ▪ CSIEE 
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Educación Física. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

▪ H 

▪ i 

▪ g 

▪ e 

▪ b 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.14. Tecnoloxías da información e da 
comunicación para procurar e 
seleccionar información relacionada 
coa actividade física e a saúde 

▪ B1.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación no 
proceso de aprendizaxe, para procurar, 
analizar e seleccionar información 
salientable, elaborando documentos 
propios, e facendo exposicións e 
argumentacións destes adecuados á 
súa idade. 

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

▪ 40% ▪ CD 

▪ CCL 

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

▪ 30% ▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

▪ N 

▪ m 

▪ b 

▪ g 

▪ l 

▪ d 

▪ ñ 

▪ B2.1. Experimentación de actividades 
artístico-expresivas utilizando técnicas 
básicas de expresión corporal, 
combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

▪ B2.2. Realización de bailes e danzas 
sinxelas de carácter recreativo e 
popular. 

▪ B2.1. Interpretar e reproducir accións 
motoras con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas sinxelas 
de expresión corporal. 

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

 

▪ 100% ▪ CCEC 

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

 

 

▪ 80% ▪ CCEC 

▪ EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e danzas. ▪ 50% ▪ CCEC 
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Educación Física. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

 

 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

▪ M 

▪ f 

▪ b 

▪ g 

▪ B3.1. Condición física. 
Desenvolvemento das capacidades 
físicas básicas incidindo principalmente 
nas relacionadas coa saúde. 

▪ B3.2. Introdución aos principios sobre 
unha alimentación saudable. 

▪ B3.3. Identificación da frecuencia 
cardíaca de traballo. 

▪ B3.1. Recoñecer e aplicar os principios 
de alimentación e da actividade física 
saudable, e recoñecer os mecanismos 
básicos de control da intensidade da 
actividade física para a mellora da súa 
saúde. 

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

▪ 60% ▪ CMCCT 

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

 

▪ 80% ▪ CMCCT 

▪ CAA 

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

▪ 70% ▪ CMCCT 

▪ M 

▪ g 

▪ f 

▪ b 

▪ B3.4. Métodos básicos para o 
desenvolvemento das capacidades 
físicas desde un enfoque saudable. 

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

▪ B3.6. Principios de ergonomía e hixiene 
postural e a súa aplicación na práctica 
de actividades físicas e na vida cotiá.. 

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

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

. 

▪ 100% ▪ CAA 

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

 

▪ 80% ▪ CAA 



IES Poeta Añón      Curso 2016/17 

Departamento de Educación Física                                                      18   

Educación Física. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

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

 

▪ 70% ▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

▪ A 

▪ b 

▪ g 

▪ m 

▪ B4.1. Execución de habilidades 
motrices vinculadas ás accións 
deportivas, respectando os 
regulamentos específicos. 

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

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

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

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

▪ 100% ▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ 50% ▪ 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. 

▪ 80% ▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ 40% ▪ CAA 

▪ CSIEE 
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Educación Física. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

▪ A 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

▪ B4.4. Execución de habilidades 
motrices técnico-tácticas sinxelas 
vinculadas aos deportes colectivos, 
respectando os regulamentos 
específicos. 

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

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

▪ EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para 
obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición facilitadas, respectando o 
regulamento. 

▪ 60% ▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

▪ 70% ▪ 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. 

▪ 40% ▪ CAA 

▪ CSIEE 
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2º ESO: 

Educación Física. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

▪ B 
▪ m 
▪ g 

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

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

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

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

▪ 100% ▪ CSC 

▪ CMCCT 

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

▪ 80% ▪ 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. 

▪ 70% ▪ CSC 

▪ M 
▪ n 
▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ l 

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

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

▪ B1.2. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas como formas de inclusión 
social, facilitando a eliminación de 
obstáculos á participación doutras 
persoas independentemente das súas 
características, colaborando elas e 

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

▪ 80% ▪ CSC 
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Educación Física. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

▪ g cultural. 

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

aceptando as súas achegas. 

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

▪ 70% ▪ CSC 

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

▪ 90% ▪ CSC 

▪ M 
▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ g 
▪ l 
▪ ñ 

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

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

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

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

▪ 60% ▪ CSC 

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

▪ 80% ▪ CSC 
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Educación Física. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

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

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

▪ 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. 

▪ 50% ▪ CSC 

▪ M 
▪ n 
▪ g 

▪ B1.10. Prevención de riscos nas 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, baseada na análise previa 
das características destas. 

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

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

▪ B1.4. Controlar as dificultades e os 
riscos durante a súa participación en 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, analizando as 
características destas e as interaccións 
motoras que levan consigo, e 
adoptando medidas preventivas e de 
seguridade no seu desenvolvemento. 

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

▪ 60% ▪ CSIEE 

▪ CSC 

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

▪ 70% ▪ 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. 

▪ 80% ▪ CSIEE 
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Educación Física. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

▪ H 
▪ i 
▪ g 
▪ e 
▪ b 
▪ m 
▪ ñ 
▪ o 

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

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

▪ B1.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación no 
proceso de aprendizaxe, para procurar, 
analizar e seleccionar información 
salientable, elaborando documentos 
propios, e facendo exposicións e 
argumentacións destes. 

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

▪ 40% ▪ CD 

▪ CCL 

 ▪ 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. 

▪ 60% ▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

▪ N 
▪ m 
▪ b 
▪ g 
▪ l 
▪ d 
▪ ñ 

▪ B2.1. Experimentación de actividades 
artístico-expresivas utilizando técnicas 
de expresión corporal, combinando 
espazo, tempo e intensidade. 

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

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

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

▪ 100% ▪ CCEC 

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

 

▪ 80% ▪ CCEC 
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Educación Física. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

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

▪ 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. 

 

▪ 60% ▪ CCEC 

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

 

▪ 70% ▪ CCEC 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

▪ M 
▪ f 
▪ b 
▪ g 

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

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

▪ B3.3. Capacidade de adaptación do 

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

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

▪ 80% ▪ CMCCT 

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

▪ 60% ▪ CMCCT 
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Educación Física. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

organismo ante a actividade física e a 
práctica deportiva. 

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

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

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

▪ 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. 

▪ 100% ▪ CMCCT 

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

▪ 100% ▪ CMCCT 

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

▪ 70% ▪ 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. 

▪ 60% ▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ M 
▪ g 
▪ f 
▪ b 

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

▪ B3.2. Desenvolver as capacidades 
físicas máis salientables desde a 
perspectiva da súa saúde de acordo 
coas posibilidades persoais e dentro 
das marxes da saúde, amosando unha 

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

▪ 100% ▪ CAA 
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Educación Física. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

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

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

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

actitude de autoesixencia no seu 
esforzo. 

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

 

▪ 80% ▪ CAA 

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

 

▪ 70% ▪ 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. 

▪ 50% ▪ CAA 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

▪ A 
▪ b 
▪ g 

▪ B4.1. Execución e avaliación de 
habilidades motrices vinculadas ás 
accións deportivas, respectando os 

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

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

▪ 100% ▪ CAA 

▪ CSIEE 
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Educación Física. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

▪ m regulamentos específicos. 

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

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

propostas, en condicións adaptadas. ▪ EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto 
ao modelo técnico formulado. 

▪ 60% ▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ 70% ▪ 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. 

▪ 80% ▪ 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. 

▪ 60% ▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ A 
▪ b 
▪ d 
▪ g 

▪ B4.4. Execución de habilidades 
motrices técnico-tácticas facilitadas 
vinculadas aos deportes colectivos en 
distintas situacións, respectando os 

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

▪ 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. 

▪ 80% ▪ CAA 

▪ CSIEE 
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Educación Física. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
consecución 

Competencias 
clave 

▪ m regulamentos específicos. 

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

relevantes. ▪ 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. 

▪ 50% ▪ 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. 

▪ 60% ▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas 
valorando a oportunidade das solucións achegadas e a súa 
aplicabilidade a situacións similares. 

▪ 40% ▪ CAA 

▪ CSIEE 
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3º ESO: 

Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
c 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

▪  
▪ m 
▪ g 

▪ B1.1. Control da intensidade do esforzo 
adaptado a cada fase da sesión de 
actividade física. 

▪ B1.2. Deseño e execución de forma 
autónoma de xogos e exercicios 
apropiados para cada fase da sesión, 
tendo en conta o seu nivel de partida. 

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

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

▪ 80 % ▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ 100 % ▪ CSC 

▪ M 
▪ n 
▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ l 
▪ g 

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

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

▪ B1.5. Aceptación do propio nivel de 
execución e o das demais persoas, e 

▪ B1.2. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas como formas de inclusión 
social, facilitando a eliminación de 
obstáculos á participación doutras 
persoas independentemente das súas 
características, colaborando con elas e 
aceptando as súas achegas. 

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

▪ 50 % ▪ 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. 

▪ 80 % ▪ CSC 



IES Poeta Añón                 Curso 2016/17 
 

Departamento de Educación Física                                                      30   

Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
c 

disposición positiva cara á súa mellora. ▪ EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, 
con independencia do nivel de destreza. 

▪ 100 % ▪ CSC 

▪ M 
▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ g 
▪ l 
▪ ñ 

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

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

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

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

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

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

▪ 80 % ▪ 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. 

▪ 40 % ▪ CSC 

▪ M 
▪ n 
▪ g 

▪ B1.10. Prevención de riscos nas 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, baseada na análise previa 
das características destas. 

▪ B1.11. Protocolo básico de actuación 

▪ B1.4. Controlar as dificultades e os 
riscos durante a súa participación en 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, analizando as 
características destas e as interaccións 
motoras que levan consigo, e 

▪ 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. 

▪ 70 % ▪ CSIEE 

▪ CSC 
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Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
c 

(PAS) nos primeiros auxilios. 

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

adoptando medidas preventivas e de 
seguridade no seu desenvolvemento. 

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

▪ 100 % ▪ 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. 

▪ 90 % ▪ CSIEE 

▪ H 
▪ i 
▪ g 
▪ e 
▪ b 
▪ m 
▪ ñ 
▪ o 

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

▪ B1.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación no 
proceso de aprendizaxe, para procurar, 
analizar e seleccionar información 
salientable, elaborando documentos 
propios, e facendo exposicións e 
argumentacións destes. 

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

▪ 50 % ▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

▪ N 
▪ m 
▪ b 

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

▪ B2.1. Interpretar e producir accións 
motoras con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 

 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. 

▪ 100 % ▪ CCEC 
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Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
c 

▪ g 
▪ l 
▪ d 
▪ ñ 

espazo, tempo e intensidade. 

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

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

expresión corporal e outros recursos. ▪ EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación 
espontánea en parellas ou grupos. 

▪ 40% ▪ CCEC 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

▪ M 
▪ f 
▪ b 
▪ g 

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

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

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

▪ B3.4. Adestramento: intensidade, 
volume e densidade do esforzo, e a súa 

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

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

▪ 50 % ▪ CMCCT 

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

▪ 80 % ▪ CMCCT 

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

▪ 70 % ▪ CMCCT 
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Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
c 

relación cos sistemas metabólicos de 
obtención de enerxía. 

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

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

▪ 40 % ▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ M 
▪ g 
▪ f 
▪ b 

▪ B3.8. Métodos básicos de 
adestramento para a mellora das 
capacidades físicas básicas 
relacionadas coa saúde. 

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

▪ B3.11. Técnicas básicas de respiración 
e relaxación. 

▪ B3.12. Actividade física habitual e 
outros hábitos de vida saudables, e o 
seu efecto sobre a calidade de vida. 

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

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

 

▪ 60 % ▪ CAA 

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

 

▪ 80 % ▪ CAA 

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

 

▪ 100 % ▪ CAA 

▪ CSIEE 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
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Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
c 

▪ A 
▪ b 
▪ g 
▪ m 

▪ B4.1. Execución e avaliación de 
habilidades motrices de xeito 
combinado vinculadas ás accións 
deportivas, respectando os 
regulamentos específicos. 

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

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

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

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

▪ 100 % ▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ 60 % ▪ 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, autoesixencia e superación. 

▪ 80 % ▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en 
contornos non estables e técnicas básicas de orientación, 
adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo 
en función das súas posibilidades. 

▪ 70 % ▪ CAA 

▪ CSIEE 
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Educación Física. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
c 

▪ A 
▪ b 
▪ d 
▪ g 
▪ m 

▪ B4.4. Execución de habilidades 
motrices técnico-tácticas vinculadas 
aos deportes colectivos en distintas 
situacións, respectando os 
regulamentos específicos. 

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

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

▪ EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter 
vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou 
de colaboración-oposición propostas. 

▪ 80 % ▪ 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. 

▪ 100 % ▪ 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 vantaxe ou cumprir o obxectivo da 
acción. 

▪ 50 % ▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a 
oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a 
situacións similares. 

▪ 40 % ▪ CAA 

▪ CSIEE 
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4º ESO: 

Educación Física. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
clave 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

▪ B 
▪ g 
▪ m 

▪ B1.1. Deseña e realiza as fases de 
activación e recuperación, logo da 
análise da actividade física que se vaia 
realizar. 

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

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

 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. 

 80 % ▪ CSC 

▪ A 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ g 
▪ m 

▪ B1.3. Planificación e organización de 
eventos e campionatos nos que se 
utilicen sistemas que potencien as 
actitudes, os valores e o respecto das 
normas, asumindo diferentes papeis e 
funcións. 

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

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

▪ 100 % ▪ 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. 

▪ 100 % ▪ CSC 
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Educación Física. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
clave 

▪ A 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ m 
▪ ñ 

▪ B1.4. Valoración das actividades 
físicas, deportivas e tradicionais na 
sociedade actual, destacando os 
comportamentos axeitados tanto desde 
o papel de participante como desde o 
de espectador/a. 

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

▪ 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. 

▪ 80 % ▪ CSC 

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

▪ 100 % ▪ CSC 

▪ A 
▪ b 
▪ g 
▪ m 

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

▪ B1.6. Protocolos básicos de primeiros 
auxilios. 

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

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

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

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

▪ 100 % ▪ CSIEE 

▪ 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. 

▪ 60 % ▪ CSIEE 
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Educación Física. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
clave 

▪ A 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ g 
▪ m 

▪ B1.9. Aceptación das normas sociais e 
democráticas que rexen nun traballo en 
equipo. 

▪ B1.10. Técnicas de traballo en equipo. 

▪ B1.12. Xogo limpo como actitude social 
responsable. 

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

▪ EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas 
nos traballos de grupo, e admite a posibilidade de cambio fronte a 
outros argumentos válidos. 

▪ 80 % ▪ CSC 

▪ B 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ ñ 
▪ o 

▪ B1.13. Tecnoloxías da información e da 
comunicación no proceso de 
aprendizaxe, para procurar, seleccionar 
e valorar informacións relacionadas 
coas actividades físico-deportivas e as 
relacionas coa saúde. 

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

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

 

▪ 70 % ▪ CD 

▪ CCL 

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

▪ 60 % ▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
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Educación Física. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
clave 

▪ B 
▪ d 
▪ g 
▪ l 
▪ m 
▪ n 
▪ ñ 

▪ B2.1. Creación de composicións 
artístico-expresivas individuais ou 
colectivas, con ou sen apoio dunha 
estrutura musical, incluíndo os 
elementos para a súa sistematización: 
espazo, tempo e intensidade. 

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

 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. 

  

▪ 80 % 

 

▪ CCEC 

 

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

▪ 100 % ▪  CCEC 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

▪ B 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ m 

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

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

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

▪ 100 % ▪ CMCCT 
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Educación Física. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
clave 

▪ B3.2. Actividade física e saúde. 

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

▪ 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. 

▪ 60 % ▪ CMCCT 

▪ B 
▪ g 
▪ m 

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

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

 B3.7. Valoración e aplicación de 
técnicas e métodos de relaxación e 
respiración de xeito autónomo, co fin 
de mellorar as condicións de saúde 
e calidade de vida. 

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

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

 70 %  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. 

 70 %  CMCCT 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
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Educación Física. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
clave 

 A 
 b 
 g 
 m 

 B4.1. Traballo dos fundamentos 
técnicos das actividades físico-
deportivas propostas, tendo en 
consideración diversos 
condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, as  
persoas adversarias, os 
regulamentos e o contorno da 
práctica. 

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

 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. 

 80 %  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. 

 100 %  CAA 

 CSIEE 

 A 
 b 
 c 
 d 
 g 
 m 

 B4.2. Traballo das situacións 
motrices de oposición, colaboración 
ou colaboración-oposición 
propostas, tendo en consideración 
diversos condicionantes xerados 
polos compañeiros e as 
compañeiras, as persoas 
adversarias, os regulamentos e o 
contorno da práctica. 

 B4.3. Coñecemento e práctica de 
xogos e de deportes tradicionais de 
Galicia e da propia zona, así como 
do seu regulamento. Procura de 

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

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

 100 %  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. 

 100 %  CAA 

 CSIEE 
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Educación Física. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 
de 

consecución 

Competencias 
clave 

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

 

 50 %  CAA 

 F 
 g 
 m 

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

 B4.5. Toma de conciencia do 
impacto que teñen algunhas 
actividades físico-deportivas no 
medio natural. 

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

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

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

  60 %  CMCCT 

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

 

 100 %  CSC 

 CMCCT 
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7.      MÉTODOS DE TRABALLO.  

      7.1 Características Xerais.  

 

Durante o proceso de ensino-aprendizaxe buscarase acadar: 

• Integración do alumnado mediante a atención á diversidade. 

• Priorización de aprendizaxes que favorezan a integración social. 

• Aprendizaxe significativa: parte dos coñecementos previos dos alumnos. 

• Aprendizaxe como resultado dun proceso de construción (construtivismo). 

• Desenvolvemento do espírito crítico, priorizando a aprendizaxe por indagación ou busca. 

• Metodoloxía activa, o alumno coma centro da acción e tarefas abertas con múltiples respostas. 

• Gusto e motivación dos alumnos por aprender, tendo en conta os intereses, necesidades e motivacións dos mesmos. 

• Carácter práctico e vivencial, grande número de experiencias motrices, prevalecendo o proceso fronte ao resultado. 

• Aprendizaxe cooperativa. 

 

           7.2 Métodos e Estilos de Ensino. 

Empregaremos tanto métodos baseados na reprodución de modelos (MANDO DIRECTO e ASIGNACIÓN DE TAREFAS), como 
outros baseados no descubrimento (DESCOBERTA GUIADA e RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS). 

 
  7.3 Tarefas. 

As tarefas a empregar serán: DEFINIDAS, SEMIDEFINIDAS e NON DEFINIDAS. 
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             7.4 Estratexias. 

ANALÍTICAS e GLOBAIS (con polarización da atención, con modificación da situación real e pura). As estratexias máis 
usadas serán as globais, de tipo intermedio, con polarización da atención e con modificación da situación real, buscando que as 
aprendizaxes estean o máis contextualizadas posibéis.   

 

           7.5 Agrupamentos, Tempos e Espazos. 

Faremos tarefas individuais, por parellas e por grupos mixtos. A organización será máis formal nas prácticas máis analíticas, 
pasando a ser semiformal naqueloutras máis globais. Os tempos da sesión serán: Breve Información (5 minutos), Posta en Acción 
(5 minutos), Logro de Obxectivos (30 minutos), Volta á Calma (5 minutos) e Análise da Sesión (5 minutos). En canto aos espazos, 
empregaremos espazos propios da Educación Física (pavillón, pista polideportiva), mais tamén a aula, a biblioteca, o parque natural 
a carón do instituto... A distribución do espazo durante a práctica será igualitaria e democrática. Ao longo da etapa decantarémonos 
por métodos, estratexias e formas de organización que permitan ao alumno ser máis autónomo e responsábel. 
                      

           7.6 Materiais e Recursos Didácticos. 

O Departamento de Educación Física conta con material impreso e recursos materiais. Como material impreso 
empregaremos apuntes elaborados polo Departamento e un caderno do alumno. Contamos co libro do alumno de E.F. para 2º da 
E.S.O. O Departamento de E.F. conta como recursos materiais con material deportivo convencional e non convencional ou 
alternativo. Como materiais audiovisuais subliñaremos vídeos, CD´s, DVD´s… 
            

          7.7 Actividades de Ensino – Aprendizaxe. 

 Actividades de INTRODUCIÓN, APRENDIZAXE, REFORZO e AVALIACIÓN. 

           

         7.8 Actividades Complementarias e Extraescolares. 

 COMPLEMENTARIAS: campionatos nos recreios de xogos diversos: mazaball, estornela, baloncesto, fútbol, tenis de me-
sa….  

 EXTRAESCOLARES: en 1º de ESO saída á Manzaneda. En 3º e 4º da ESO actividades náuticas de navegación en dorna a 
vela e windsurf. En 2º da ESO, saída ao medio natural. 
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7.9. Exemplos de tarefas empregadas nas unidades didácticas. 

VOLEIBOL GRÁFICAS 

Autolanzamentos de dedos. 

Lanzar o balón ao ar,  bote e toque de 

dedos  

2 vs. 2: 2 toques mínimo. 

 

Pase de dedos e carreira á outra 

ringleira. 

 

1 vs. 1, rede alta, campo estreito: 

autocontrol de dedos e pase de dedos 

por riba da testa. 

 

 

Unha ringleira toca de dedos e a outra 

de antebrazos. 

              

2 m.

2 m.
4 m.
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1 vs. 1, rede alta, campo estreito: pase 

de dedos por riba da testa con 

autocontrol de antebrazos. 

 

1 vs. 1: saque, recepción, colocación e 

remate. 

 

1 vs. 1 + 1 comodín colocador 

 

 

 

2 vs. 2 cooperativo e competitivo. 

 

 

1 vs. 1 cooperativo: xogo en diagonal 

con autocontrois. 

 

 

 
 

2 m.

2 m.
4 m.

 

2 m.
1’5 m.

1 2

3

A

A’

B

B’

C
C

4

5
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3 vs. 3 cooperativo e competitivo 

 

 

 

BALONMÁN GRÁFICAS 

Laterais fan “Pase e vai” co pivote.  

Pase a un comodín e carreira en bote até 

lanzar á portería. 

3 atacantes e 3 defensas: o profesor 

pasa o balón a un atacante, e tentan 

chegar á portería con pases, sen botar. 

Progresión do balón co apoio de 3 

pasadores. 
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Pasadores con balón e parellas de 

atacante e defensor. 

 

1 vs. 1 + porteiro. 

 

 

Progresión do balón coa axuda de 3 

comodíns atacantes defendidos por 3 

defensas en 3 cadrados. 

 

Bote, finta e pase á outra ringleira. 

Pase e vai: 2 vs. 1. Defensa diante de 

atacante con balón / defensa diante de 

atacante sen balón.  

 

Lanzamentos sen oposición: balón no 

extremo, o central fai un troco de 
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dirección, recibe do extremo, fan un 

cruce e lanzamento do extremo. 

2 vs. 2 despois de pase e vai co 

profesor. 

 

 

ATACANTE CON BALÓN–DEFENSOR: 

control do brazo executor/pases 

atacante–defensa + finta/defensa de finta 

1 vs. porteiro. 

 

1 vs. 1 + porteiro. 

Pase extremo – lateral – central e 1 vs. 1 

+ porteiro. 

 

3 vs. 3 + porteiro: defensas en 2ª liña, 

atacantes en 1ª liña ofensiva traballan 1 
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vs. 1 con continuidade fintando, 

pasando ou lanzando. 

Contraataque: 2 vs. 0 + porteiro. 

 

Contraataque: 2 vs. 1 + porteiro. 

 

 

3 vs. 3 + porteiro + 1 comodín central: 

traballo de laterais e pivote. 

Igual ao anterior, mais agora traballo de 

lateral, extremo e pivote. 

 

4 vs. 4 + porteiro: laterais – central e 

pivote. 
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INDIACA E BÁDMINTON GRÁFICAS 

Golpeos individuais de indiaca sen rede. 

Golpeos de indiaca sen rede 1 vs. 1 / 2 

vs. 2 / 3 vs. 3 / 4 vs. 4 cooperativos. 

 

Práctica do saque de indiaca. 

 

 

Mantemento da indiaca por parellas sen 

rede: con e sen autocontrois. 
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INDIACA: 

2 vs. 2 cooperativo / 2 vs. 2 competitivo. 

4 vs. 4 cooperativo / 4 vs. 4 competitivo. 

 

 

 

Golpeos de bádminton en altura e en 

distancia. 

 

5 vs. 0 cooperativo: mantemento do 

voante de bádminton no ar cun xogador 

no medio. 

Atravesar o campo de balonmán no 

menor número de toques posíbel. 
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Golpeos en tríos e cuartetos sen rede 

variando o sentido e traxectoria dos 

golpeos. 

Saques e restos de bádminton por 

parellas sen rede. 

Saques de bádminton con rede a zonas 

marcadas con aros. 

 

Bádminton con rede: 1 vs. 1 cooperativo 

e competitivo / dobres mixtos 

cooperativo e competitivo. Ensaio de 

todos os golpes básicos: clear / drive / 

remate / deixada / lob. 

Shuttleball e pelota cometa individuais e 

dobres mixtos. 
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XOGOS POPULARES E DEPORTES 

TRADICIONAIS GALEGOS 

DEBUXOS 

1. “O BRILÉ”. 

 

 

 

2. “A BILLARDA”. 

 

 

 

3. “AS BOLAS”. 

 

4. “A PORCA”. 
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5. “A CHAVE”. 

 

 

 

6. “PEÓNS E BUXAINAS”. 

 

 

 

7. “OS BIRLOS CELTAS”. 

 

 

 

 

8. “A CORDA”. 
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9. “AS CHAPAS”. 
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8. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO.  

      8.1. Medidas de Atención á Diversidade. 

Temos medidas ordinarias de atención á diversidade: 
a. Adaptar a programación didáctica ás necesidades do alumnado. 
b. Favorecer a interacción social potenciando o traballo cooperativo.  
c. Crear un clima cálido e ameno durante as sesións de Educación Física. 
d. Diversificar as tarefas e actividades de ensino-aprendizaxe. 
e. Secuenciar debidamente as actividades segundo a súa dificultade. 
f. Favorecer o desenvolvemento de proxectos interdisciplinares. 
g. Flexibilidade nos agrupamentos e emprego de espazos múltiples. 
   

 
 

9. AVALIACIÓN. 

9.1 Procedementos – Instrumentos de Avaliación. 

Procedementos de observación (cualitativos ou subxectivos): 

 Observación directa: Diario do profesor. 

 Observación indirecta: Listas de Control e Escalas de Cualificación. 

Procedementos de experimentación (cuantitativos ou obxectivos): 

 Probas de execución e tests. 

Tamén empregaremos traballos, o caderno do alumno e exames tipo test. 
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9.2. Intres da Avaliación. 

Avaliación inicial ou diagnóstica, mediante o debate dirixido, a choiva de ideas, proba de execución, test ou observando o 
nivel de destreza 

Avaliación continua ou formativa, a través da observación sistemática do grao de participación, actitudes, esforzo, 
consecución dos obxectivos… 

Avaliación final ou sumativa (traballos, exames teóricos e prácticos, caderno do alumno...). 

 

9.3. Criterios de Cualificación e Recuperación. 

 Será a media dos tres trimestres. Para aprobar o alumno deberá obter 5 puntos como mínimo. 

 En cada trimestre obtense unha nota por cada unidade didáctica. Exemplo: se unha unidade didáctica ten asociados catro 

estándares de aprendizaxe, cada un deles terá o valor do 25% da nota. Este 25% obtense mediante os instrumentos de 

avaliación. 

En canto á recuperación, os alumnos que non superasen E.F. na avaliación final ordinaria realizarán unha proba 

extraordinaria. Do mesmo xeito os alumnos que promocionen con E.F. pendente deberán ser avaliados nos vindeiros anos. O 

Departamento de E.F. elaborará a proba extraordinaria e organizará a recuperación da E.F. pendente. Deberanse elaborar plans de 

traballo para a recuperación. A E.F. considérase unha materia con contidos progresivos polo que si na avaliación continua do curso 

se constata a consecución dos obxectivos estabelecidos, darase por recuperada. 
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9.4. Avaliación do Proceso de Ensino – Aprendizaxe. 

Cuestionarios para alumnos, experiencias doutros profesores, observación doutro profesor das clases, grabación en vídeo 

dalgunha clase. Os resultados do proceso de ensino-aprendizaxe detallaranse ao remate do curso na “Memoria” do Departamento 

de E.F. 

 
                  9.5. Calificación. 
 
 A nota de cada trimestre será a media aritmética das notas de cada Unidade Didáctica desenvolvida no trimestre. Esta 
nota obtense de avaliar os estándares de aprendizaxe como manda a lei. Deseguido propoñemos a avaliación de cada curso e de 
cada Unidade Didáctica. 
 
1º ESO 
 

UD 1 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
BASES DO QUENCEMENTO  Bloque 1

 
 
 
 
 
 

Bloque 3 
 
 
 
 

EFB111
EFB112 
EFB113 
EFB121 
EFB122 
EFB123 

 
EFB312 
EFB313 
EFB323 

 
Hai 9 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,11 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 

UD 2 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
ACONDICIONAMENTO Bloque 1 EFB111  Lista de Control. 
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FÍSICO. A SAÚDE E A 
CONDICIÓN FÍSICA  

 
 
 
 

Bloque 3 

EFB112
EFB113 
EFB121 
EFB122 
EFB123 

 
EFB311 
EFB312 
EFB313 
EFB321 
EFB322 
EFB323 

 
Hai 12 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 0,83 

 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Probas de execución. 
 

 Batería de tests físicos. 

UD 3 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
HABILIDADES MOTORAS 

CON IMPLEMENTOS 
Bloque 1

 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 

 
Hai 6 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,66 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 4 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
ATLETISMO Bloque 1

 
 
 

EFB111
EFB112 
EFB113 
EFB121 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
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Bloque 4 

EFB122
EFB123 

 
EFB411 
EFB412 
EFB413 

 
Hai 9 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,11 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 5 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
HABILIDADES 

XIMNÁSTICAS E 
ACROBÁTICAS 

Bloque 1
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB141 

 
EFB411 
EFB412 
EFB413 

 
Hai 7 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,43 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 6 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
DANZAS E RITMO Bloque 1

 
 
 
 
 

Bloque 2 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB151 
EFB152 

 
EFB211 
EFB212 
EFB213 

 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 
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Hai 8 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 

conta na nota final da UD 1,25 
UD 7 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

XOGAMOS AO ULTIMATE Bloque 1
 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 

 
Hai 6 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,66 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 8 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
XOGAMOS NO MEDIO 

NATURAL 
Bloque 1

 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB131 
EFB132 
EFB133 
EFB141 
EFB142 

 
EFB414 

 
Hai 9 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,11 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 
 

UD 9 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
XOGOS POPULARES Bloque 1

 
EFB121
EFB122 

 Lista de Control. 
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Bloque 4 

EFB123
EFB133 
EFB151 
EFB152 

 
EFB411 
EFB421 
EFB422 
EFB423 

 
Hai 10 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,00 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 
 

UD 10 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
SENDEIRISMO Bloque 1

 
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB131
EFB132 
EFB133 
EFB141 
EFB142 

 
EFB414 

 
Hai 6 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,67 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Saída ao medio natural 

UD 11 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
DEPORTES COLECTIVOS: 

BALONCESTO 
Bloque 1

 
 

 
Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 

 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 
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Hai 6 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 

conta na nota final da UD 1,67 
 
 
2º ESO 
 

UD 1 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
QUENCEMENTO: XERAL E 

ESPECÍFICO  
Bloque 1

 
 
 

Bloque 3 
 
 
 
 

EFB111
EFB112 
EFB113 

 
EFB121 
EFB122 
EFB123 
EFB323 

 
Hai 7 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,43 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 

UD 2 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
XOGOS PARA A MELLORA 

DA CONDICIÓN FÍSICA 
Bloque 1

 
 

 
Bloque 3 

EFB121
EFB122 
EFB123 

 
EFB311 
EFB312 
EFB313 
EFB314 
EFB315 
EFB316 
EFB321 
EFB322 
EFB323 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Probas de execución. 
 

 Batería de tests físicos. 
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EFB324
 

Hai 13 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 

conta na nota final da UD 0,77 
UD 3 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

ACONDICIONAMENTO 
FÍSICO: RESISTENCIA E 

FLEXIBILIDADE 

Bloque 1
 
 
 

Bloque 3 

EFB121
EFB122 
EFB123 

 
EFB311 
EFB312 
EFB313 
EFB314 
EFB315 
EFB316 
EFB321 
EFB322 
EFB323 
EFB324 

 
Hai 13 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 0,77 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 
 

 Tests físicos. 

UD 4 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
ATLETISMO Bloque 1

 
 
 
 

Bloque 4 

EFB112
EFB121 
EFB122 
EFB123 

 
EFB411 
EFB412 
EFB413 
EFB414 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 
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Hai 8 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 

conta na nota final da UD 1,25 
UD 5 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

ACONDICIONAMENTO 
FÍSICO: FLEXIBILIDADE E 

FORZA 

Bloque 1
 
 
 
 
 
 

Bloque 3 

EFB111
EFB112 
EFB113 
EFB121 
EFB122 
EFB123 

 
EFB311 
EFB312 
EFB313 
EFB314 
EFB315 
EFB316 
EFB321 
EFB322 
EFB323 
EFB324 

 
Hai 16 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 

0,625 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Tests Físicos. 

UD 6 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
ACTIVIDADES DE LOITA Bloque 1

 
 
 
 
 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB141 
EFB151 
EFB152 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 



IES Poeta Añón  Curso 2017/18 

Departamento de Educación Física                      67  

 

Bloque 4 EFB411 
EFB412 
EFB413 

 
 

Hai 9 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 

conta na nota final da UD 1,11 

 Exame práctico. 
 

UD 7 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
A INDIACA Bloque 1

 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 
Hai 7 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,43 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 8 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
VOLEIBOL Bloque 1

 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 
Hai 7 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 
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conta na nota final da UD 1,43
UD 9 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

Exprésome co meu corpo 
improvisando 

Bloque 1
 
 
 

Bloque 2 

EFB121
EFB122 
EFB123 

 
EFB211 
EFB212 
EFB213 
EFB214 

 
Hai 7 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,43 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 
 

UD 10 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
PRÁCTICAS DEPORTIVAS 

NO MEDIO NATURAL 
Bloque 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB131 
EFB132 
EFB133 
EFB141 
EFB142 
EFB143 

 
EFB415 

 
Hai 10 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,00 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Saída ao medio natural 

 
 
 
3º ESO 
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UD 1 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

XOGOS DE DINÁMICA DE 
GRUPOS I 

Bloque 1
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB112
EFB121 
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 
Hai 8 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,25 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 

UD 2 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
CONDICIÓN FÍSICA I Bloque 1

 
 

Bloque 3 

EFB111
EFB112 

 
EFB312 
EFB313 
EFB314 
EFB316 
EFB321 
EFB322 
EFB324 

 
Hai 9 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,11 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Probas de execución. 
 

 Batería de tests físicos. 

UD 3 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
MAZABALL Bloque 1

 
 

EFB112
EFB121 
EFB122 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
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Bloque 4 

EFB123
 

EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 
Hai 8 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,25 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 4 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
FLOORBALL – HOCKEY 

SALA 
Bloque 1

 
 
 
 

Bloque 4 

EFB112
EFB121 
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 
Hai 8 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,25 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 5 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
VOLEIBOL Bloque 1

 
 
 
 

Bloque 4 

EFB112
EFB121 
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 
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Hai 8 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 

conta na nota final da UD 1,25 
UD 6 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

CONDICIÓN FÍSICA II Bloque 1
 
 
 

Bloque 3 

EFB111
EFB112 

 
 

EFB311 
EFB312 
EFB313 
EFB314 
EFB316 
EFB321 
EFB322 
EFB323 
EFB324 

 
 

Hai 11 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 

conta na nota final da UD 0,91 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Probas de execución. 

UD 7 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
XOGOS DE DINÁMICA DE 

GRUPOS II 
Bloque 1

 
 
 
 

Bloque 4 

EFB112
EFB121 
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
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Hai 8 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 

conta na nota final da UD 1,25 
UD 8 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

MINIBALONCESTO Bloque 1
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB112
EFB121 
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 
Hai 8 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,25 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 9 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
FÚTBOL – SALA Bloque 1

 
 
 
 

Bloque 4 

EFB112
EFB121 
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 
Hai 8 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,25 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 10 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
TAMBURELLO E 

BÁDMINTON 
Bloque 1

 
EFB112
EFB121 

 Lista de Control. 
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Bloque 4 

EFB122
EFB123 

 
EFB411 
EFB412 
EFB413 
EFB414 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 
Hai 12 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 0,83 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 11 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
CONDICIÓN FÍSICA III Bloque 1

 
 

Bloque 3 

EFB111
EFB112 
EFB113 
EFB311 
EFB312 
EFB313 
EFB314 
EFB315 
EFB316 
EFB321 
EFB322 
EFB323 
EFB324 

 
Hai 13 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 0,77 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Probas de execución. 
 

 Batería de tests físicos. 

UD 12 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
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XOGOS DO MUNDO Bloque 1
 

 
 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB151 
EFB152 

 
EFB411 
EFB412 
EFB413 
EFB414 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 
Hai 13 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 0,77 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 

UD 13 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
PALAS, RAQUETAS, 

PELOTAS E PAREDES 
Bloque 1

 
 
 
 

Bloque 4 

EFB112
EFB121 
EFB122 
EFB123 

 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 

 
Hai 8 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,25 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico 

UD 14 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
DANZAS DO MUNDO / Bloque 1 EFB121  Lista de Control. 
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RESPIRACIÓN E 
RELAXACIÓN  

 
 
 

Bloque 2 
 
 
 
 

Bloque 3 

EFB122
EFB123 
EFB151 
EFB152 

 
EFB211 
EFB212 
EFB213 
EFB214 

 
EFB323 

 
Hai 10 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,0 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 

UD 15 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
ORIENTACIÓN Bloque 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB131 
EFB132 
EFB133 
EFB141 
EFB142 
EFB143 

 
EFB415 

 
Hai 10 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,0 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Proba de execución. 
 

 

 
4º da ESO. 
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UD 1 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
XOGOS DE DINÁMICA DE 

GRUPOS  
Bloque 1

 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB131 
EFB132 
EFB133 
EFB151 
EFB152 

 
EFB412 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 
EFB425 
EFB426 

 
Hai 15 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 0,67 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 

UD 2 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
CONDICIÓN FÍSICA I Bloque 1

 
 

 
 

Bloque 3 

EFB111
EFB112 
EFB113 
EFB131 

 
EFB311 
EFB312 
EFB321 
EFB322 
EFB323 
EFB324 

 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Probas de execución. 
 

 Batería de tests físicos. 
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Hai 10 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 

conta na nota final da UD 1,00 
UD 3 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

HOCKEY-DISCO Bloque 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB131 
EFB132 
EFB133 
EFB141 
EFB151 
EFB152 

 
EFB412 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 
EFB425 
EFB426 

 
Hai 16 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 

0,625 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 4 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
VOLEI RECREATIVO Bloque 1

 
 
 
 
 
 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB131 
EFB132 
EFB133 
EFB141 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 
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Bloque 4 

EFB151
EFB152 

 
EFB412 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 
EFB425 
EFB426 

 
Hai 16 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 

0,625 
UD 5 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

MAZABALL Bloque 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB131 
EFB132 
EFB133 
EFB141 
EFB151 
EFB152 

 
EFB412 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 
EFB425 
EFB426 

 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 
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Hai 16 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 

0,625 
UD 6 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

CONDICIÓN FÍSICA II Bloque 1
 
 
 
 

Bloque 3 

EFB111
EFB112 
EFB113 
EFB131 

 
EFB311 
EFB312 
EFB321 
EFB322 
EFB323 
EFB324 

 
 

Hai 10 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 

conta na nota final da UD 1,00 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Probas de execución. 

UD 7 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
A ESTORNELA Bloque 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3 
 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB131 
EFB132 
EFB133 
EFB141 
EFB151 
EFB152 

 
EFB311 

 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 
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Bloque 4 EFB411
EFB412 
EFB413 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 
EFB425 
EFB426 

 
Hai 19 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 0,53 

UD 8 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
TCHOUK-BALL E BALONMÁN Bloque 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB123 
EFB131 
EFB132 
EFB133 
EFB161 
EFB162 
EFB163 

 
EFB412 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 
EFB425 
EFB426 

 
Hai 16 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 
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conta na nota final da UD 
0,625 

UD 9 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
XOGOS DE RAQUETA Bloque 1

 
 
 
 

Bloque 4 

EFB131
EFB132 
EFB133 
EFB141 

 
EFB412 
EFB421 
EFB423 
EFB424 
EFB425 
EFB426 

 
Hai 10 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,00 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 

UD 10 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
BALONCESTO Bloque 1

 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB121
EFB122 
EFB131 
EFB132 
EFB133 
EFB151 
EFB152 

 
EFB412 
EFB421 
EFB422 
EFB423 
EFB424 
EFB425 
EFB426 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico. 
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Hai 14 estándares de 
aprendizaxe. Cada un deles 

conta na nota final da UD 0,72 
UD 11 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

CONDICIÓN FÍSICA III Bloque 1
 

 
 

Bloque 3 

EFB111
EFB112 
EFB113 

 
EFB311 
EFB312 
EFB313 
EFB314 
EFB321 
EFB322 
EFB323 
EFB324 

 
Hai 11 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 0,91 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Probas de execución. 
 

 Batería de tests físicos. 

UD 12 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
FÚTBOL Bloque 1

 
 

 
 
 
 
 
 

Bloque 4 

EFB111
EFB112 
EFB113 
EFB121 
EFB122 
EFB131 
EFB132 
EFB133 

 
EFB412 
EFB421 
EFB422 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico 
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EFB423
EFB424 
EFB425 
EFB426 

 
Hai 15 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 0,67 

UD 13 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
EXPRESIÓN CORPORAL / 

PAS 
Bloque 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2 

EFB131
EFB121 
EFB122 
EFB123 
EFB131 
EFB132 
EFB133 
EFB141 
EFB142 
EFB143 

 
EFB211 
EFB212 
EFB213 

 
Hai 12 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 0,83 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
 

 Exame práctico 

UD 14 Bloques de contidos Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
SENDARISMO Bloque 1

 
 

 
 

Bloque 3 

EFB131
EFB132 
EFB133 
EFB141 

 
EFB311 

 Lista de Control. 
 

 Escala de calificación. 
 

 Diario do profesor. 
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Bloque 4 EFB413 
EFB431 
EFB432 
EFB433 

 
Hai 9 estándares de 

aprendizaxe. Cada un deles 
conta na nota final da UD 1,11 

 Saída ao medio natural 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. CONTRIBUCIÓN AO PLÁN  LECTOR 
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 As especiais características da nosa área, cunha porcentaxe moi elevada de actividades prácticas, poucos períodos lectivos 
e tempo de compromiso motor moi reducido polas características organizativas da materia, limita considerablemente a nosa 
achega ao Plan Lector de Centro. 

Nembargantes, e na medida do posible, intentarase contribuír con algunha das seguintes actividades: 

1. Lectura colectiva dalgunha parte ou a totalidade de temas, artigos, noticias de prensa, etc. 

2. Encomendar a lectura na casa de todo tipo de informacións en distintos formatos relacionados cos Contidos da nosa área. 

3. A LECTURA DO MES: Cada mes quedará exposta no taboleiro de anuncios desta materia unha lectura de prensa, revista, 
libros…que creamos de interese en relación a esta materia, a cal será comentada entre todos durante a última sesión de cada 
mes. 

4. Proposta de lectura, onde se presentarán libros que o departamento propón como lectura de interese sobre a área de educación 
física. 

 

A realización positiva dalgunha destas lecturas poderán terse en conta favorablemente á hora de avaliar ao alumno. 

Algunha das lecturas e traballos versarán sobre a temática dos mitos asociados ao mundo da actividade físico-deportiva 
abordando esta temática dende calquera das acepcións que ten a palabra “MITO”. 

• Personaxes míticos no deporte (Pierre de Coubertain, Discóbolo de Mirón…) 

• Eventos deportivos míticos (olimpíadas, carreiras populares, etc…) 

• Sitios míticos asociados ao deporte (Olimpia, Roma, Delfos…) 

• Mitos relacionados coa práctica da actividade físico-deportiva (Orixe e tratamento das maniotas, queima de graxa localizada co 
exercicio, dietas milagre…) 
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11. INTEGRACIÓN DAS TIC 

 Debido aos continuos avances no tratamento, presentación e distribución da información faise necesaria a utilización das 
novas tecnoloxías da información e comunicación (T.I.C.) en todas as áreas do currículo. 

 Neste departamento trataremos de adaptar a nosa metodoloxía de traballo incluíndo as TIC sempre que sexa posible no 
desenvolvemento das sesións, así como nas actividades que realice o alumnado. 

Podemos destacar as seguintes actuacións: 

• Procura de información a través de Internet (ao mesmo tempo que se intentará desenvolver o espírito crítico, analizando a 
procedencia desas informacións, contrastándoa con outras, etc). 

• Presentación de Contidos en distintos formatos: arquivos informáticos, páxinas web especializadas na nosa materia, 
presentacións informáticas (powerpoints...), proxección de películas en formato vídeo ou DVD... 

• Gravación en vídeo dalgunhas sesións, para que o seu posterior visionado contribúa á análise e Avaliación das actividades. 

 

 Para a realización de todo o anteriormente mencionado necesitaremos recurrir á utilización de espazos diferentes ao aula de 
referencia do alumnado e a nosa aula específica (Ximnasio), destacando entre outros o aula de Informática, Audiovisuais e por 
suposto a Biblioteca Escolar, na que podemos atopar diferentes formatos no tratamento da información. 

 

 

 

 

12. CONCLUSIÓNS DA PROGRAMACIÓN.  
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Aínda sendo a Programación un instrumento que se elabora coa vontade de permanencia no tempo, xurde a 

necesidade de rexeitar que se reduza a un formalismo burocrático, introducindo os trocos e reelaboracións que se atopen 

axeitados. 

Convertir a programación nun instrumento útil e eficaz, sendo un medio e non un fin en si mesma. 
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