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1.-	PRÓLOGO	
O	Sistema	Educa3vo	español,	 e	por	 extensión	o	 galego,	 atópase	nun	periodo	de	 renovación.	A	 Lei	 orgánica	8/2013,	do	9	de	decembro,	para	 a	mellora	da	

calidade	educa3va,	modificou	en	dis3ntos	aspectos	a	Lei	orgánica	2/2006,	do	3	de	maio,	de	educación,	coa	finalidade	de	desenvolver	medidas	que	permitan	seguir	
avanzando	 cara	 a	un	 sistema	educa3vo	de	 calidade,	 inclusivo,	 que	garanta	 a	 igualdade	de	oportunidades	e	 faga	efec3va	a	posibilidade	de	que	 cada	alumno	e	
alumna	desenvolvan	ao	máximo	as	súas	potencialidades.	A	presente	programación	didác3ca	do	Departamento	de	Educación	Física,	basearase	nos	decretos	que	
desenvolven	dita	ley	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia,	para	elo	debemos	ter	presente	o	seguinte	marco	lexisla3vo:	

- Real	Decreto	1105/2014,	do26	de	decembro,	polo	que	se	establece	o	currículo	básico	da	Educación	Secundaria	Obrigatoria	e	do	Bacharelato.	

- Orden	ECD/65/2015,	de	21	de	xaneiro,	pola	que	se	describen	as	realcións	entre	as	competencias,	os	con3dos	e	os	criterios	de	avaliación	da	educación	
primaria,	a	educación	secundaria	obrigatoria	e	do	bacharelato.	

- Decreto	86/2015,	do	25	de	xuño,	polo	que	se	establece	o	currículo	da	educación	secundaria	obrigatoria	e	do	bacharelato	na	Comunidade	Autónoma	de	
Galicia.	

A	 disposición	 derradeira	 quinta	 da	 citada	 Lei	 orgánica	 8/2013,	 do	 9	 de	 decembro,	 establece	 o	 calendario	 de	 implantación	 desta	 lei	 orgánica.	 No	 punto	 1	
establécese	 que	 as	 modificacións	 introducidas	 no	 currículo,	 a	 organización,	 obxec3vos,	 promoción	 e	 avaliacións	 de	 educación	 secundaria	 obrigatoria	 se	
implantarán	para	os	cursos	primeiro	e	terceiro	no	curso	escolar	2015/16,	e	para	os	cursos	segundo	e	cuarto	no	curso	escolar	2016/17.	No	punto	3	disponse	que	
as	modificacións	introducidas	no	currículo,	a	organización,	obxec3vos,	requisitos	para	a	obtención	de	cer3ficados	e	`tulos,	programas,	promoción	e	avaliacións	
de	bacharelato	se	implantarán	para	o	primeiro	curso	no	curso	escolar	2015/16,	e	para	o	segundo	curso	no	curso	escolar	2016/17.	No	punto	4	establécese	que	
o	segundo	curso	dos	ciclos	de	formación	profesional	básica	se	implantará	no	curso	2015/16.		

Desta	 forma	 temos	 situada	 a	 Educación	 Física	 dentro	 do	marco	 lexisla3vo,	 e	 pasamos	 a	 desenvolver	o	 terceiro	 nivel	 de	 concreción	 curricular	 a	 través	 da	
programación	didácTca	de	área.	A	programación	didác3ca	realízana	os	departamentos	e	os	apartados	que	debe	presentar	están	recollidos	no	Regulamento	
Orgánico	 dos	 Ins4tutos	 de	 Educación	 Secundaria	 (Decreto	 324/1996,	 do	 26	 de	 xullo,	 DOG	 09-08-96)	 na	 Orde	 do	 1	 de	 agosto	 de	 1997	 pola	 que	 se	 ditan	
instrucións	para	o	desenvolvemento	do	ROC,	na	Orde	do	28	de	xuño	de	2010	que	a	modifica	parcialmente	a	anterior,	e	a	Orde	do	8	de	xuño	de	2015	pola	que	se	
aproba	o	 calendario	 escolar	 para	o	 curso	2015/2016	nos	 centros	docentes	 sos3dos	 con	 fondos	públicos	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.	 Será	 a	dita	
norma3va	pola	que	nos	guiaremos	á	hora	de	realizar	a	nosa	programación.		

Todos	estos	aspectos	lexisla3vos,	así	como	os	intereses	dos	noso	alumnado	e	a	tradición	do	noso	centro	son	os	aspectos	nos	que	o	departamento	de	Educación	
Física	do	IES	Praia	Barraña	de	Boiro	baseouse	para	a	realización	da	presente	programación	didác3ca.	
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2.-	CARACTERÍSTICAS	DO	CENTRO.	CONTEXTUALIZACIÓN.	
	 O	IES	Praia	Barraña	é	un	centro	no	que	se	imparten	ensinanzas	correspondentes	a:	ESO	e	Bacharelato.	Tamén	conta	cunha	unidade	de	Educación	Especial.	

	 Está	 situado	 nun	 entorno	 urbano,	 con	 proximidade	 a	 diferentes	 instalacións	 depor3vas	 e	 de	 lecer	 do	 concello	 de	 Boiro;	 a	 mais	 destacada	 pola	 súa	
proximidade	e	riqueza	lúdica	é	a	Praia	de	Barraña.		

2.1.	MATERIAS	CORRESPONDENTES	AO	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	

No	curso	escolar	2019/20	as	materias	que	que	corresponden	ao	Departamento	de	Educación	Física	son:	

• EDUCACIÓN	FÍSICA:	1º,	2º,	3º	4º	ESO	E	1º	BACH	
• SAUDE	E	CALIDADE	DE	VIDA:	1º	BACH	
• CIENCIAS	DA	ACTIVIDADE	FÍSICA:	2ºBACH	
• INFORMACIÓN	E	TRATAMENTO	DA	INFORMACIÓN.	

2.2.	AS	INSTALACIÓNS	

	 Dis3nguiremos:	
•	 O	aula.		
•	 O	ximnasio	cuberto,	dotado	de	ves3arios	masculinos	e	femininos,	almacén	e	departamento	con	baño	para	docentes.	Conta	con	canastras	fixas	e	
espaldeiras.	
•	 Dúas	pistas	polidepor3vas	exteriores	40x20m	con	liñas	de	diferentes	deportes	colec3vos.	
•	 Os	pavillóns	cubertos	dos	colexios	“Praia	Xardín”	e	“Sta.	Baia”	suscep3bles,	previo	acordo,	de	ser	u3lizados	en	horario	lec3vo.	
•	 Os	espazos	abertos	do	recinto	escolar.		
•	 O	parque	de	“A	cachada”,	o	paseo	e	a	praia.		
•	 Piscina	Municipal	clima3zada	(10	min	camiñando).	

2.3.	MEDIOS	MATERIAIS	

Debido	á	con3nuidade	na	programación	con	respecto	a	cursos	anteriores,	o	material	necesario	para	desenvolver	os	con3dos	da	área	de	Educación	Física	
está	en	xeral	a	disposición	do	departamento.	Pola	situación	extraordinaria	no	presente	curso	vémonos	na	necesidade	de	variar	as	nosas	prioridades	en	canto	a	
dotación	e	uso	de	material	didác3co.	

Propoñémonos	curso	a	curso	aumentar	a	dotación	de	recursos	materiais	a	través	de:	
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•	 Compra	 de	 material	 novo	 que	 atenda	 as	 necesidades	 e	 prioridades	 do	 presente	 curso	 especialmente	 a	 dotación	 de	 material	 individual	 para	 todo	 o	
alumnado	evitando	así	compar3r	lo	menos	posible.	
•	 Reposición	de	material	gastado	ou	extraviado.	
•	 Reparación	de	material	estragado.	

Os	medios	materiais	dispoñibles	están	específicados	no	inventario	de	material	do	Departamento.	

	 2.4.	SITUACIÓN	EXTRAORDINARIA	NO	CURSO	ACTUAL	POLA	PANDEMIA	DA	COVID-19	

	 Con3nuaremos	 coas	medidas	 de	 seguridade	 no	 uso	 do	material	 e	 das	 instalacións	 depor3vas	 diseñadas	 aplicadas	 no	 curso	 pasado.	 Diseñáronse	 uns	
protocolos	de	actuación	seguindo	as	indicacións	das	autoridades	sanitarias	e	da	Consellería	de	Educación.	Resaltamos	as	máis	representa3vas:	

• Non	 se	 poderá	 compar3r	material	 nunha	 sesión	 de	 forma	 xeral	 e	 en	 caso	 de	 compar3r	 algún	material	 específico	 	 en	 un	momento	 determinado	
deberase	desinfectar	antes	de	pasalo	ao	compañeiro.	

• Ao	finalizar	cada	sesión	deberase	desinfectar	todo	o	material	empregado	nela	e	as	zonas	individuais	que	se	haian	empregado	na	sesión.	
• As	 instalacións	 tanto	 cubertas	 como	 exteriores	 estarán	 marcadas	 con	 zonas	 para	 que	 os	 alumnos	 manteñan	 en	 todo	 momento	 a	 distancia	 de	

seguridade.	
• Os	alumnos	deberán	acceder	as	instalacións	cumprindo	todas	as	normas	de	seguridade	marcadas	nos	protocolos.	
• Non	se	poderán	empregar	os	ves3arios	mais	que	o	inodoro	e	o	lavabo	e	con	un	aforo	máximo	de	una	persoa.	
• Adaptaranse	todas	as	ac3vidades	a	tarefas	propostas	para	acadar	os	obsec3vos	didác3cos	a	esta	situación	extraordinaria.	
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MATERIA	I:	“EDUCACIÓN	FÍSICA”.	1º,2º,3º,4º	ESO	E	1º	BACH.	

1.-	ANÁLISE	DO	CURRÍCULO	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	NO	NOVO	MARCO	LEXISLATIVO.	
A	Educación	Física	ten	como	finalidade,	xunto	coas	outras	áreas	do	currículo,	a	educación	integral	do	individuo,	e	cointriburá	a	acadar	os	OBXECTIVOS	XERAIS	

DE	ETAPA	de	cada	un	dos	niveis	educa3vos,	isto	é:	

En	 línea	 coa	 Recomendación	 2006/962/CE	 do	 Parlamento	 Europeo	 e	 do	 Consello,	 de	 18	 de	 decembro	 de	 2006,	 sobre	 as	 competencias	 clave	 para	 a	
aprendizaxe	permanente,	o	novo	marco	 curricular	baséase	na	potenciación	da	aprendixaxe	por	 competencias,	 integradas	nos	elementos	 curriculares	para	
propiciar	unha	renovación	na	prác3ca	docente	e	no	proceso	de	ensinanza	aprendizaxe.	Adóptase	a	denominación	das	competencias	clave	definidas	pola	Unión	
Europea	e	iden3ncanse	sete	competencias	clave	que	son	aquelas	que	toda	persoa	precisa	para	a	súa	realización	e	desenvolvemento	persoal,	así	como	para	a	
cidadanía	ac4va,	a	inclusión	social	e	o	emprego.	O	proceso	de	ensinanza	aprendizaxe	competencial	abordarase	dende	todas	as	áreas	de	coñecemento,	incluída	
a	Educación	Física	polo	que	tratarémolas	máis	adiante	con	máis	detalle.	

A	materia	de	Educación	Física	ten	como	finalidade	principal	que	os	alumnos	e	as	alumnas	alcancen	a	COMPETENCIA	MOTRIZ,	entendida	como	un	conxunto	
de	coñecementos,	procedementos,	ac3tudes	e	emocións	que	interveñen	nas	múl3ples	interaccións	que	realiza	unha	persoa	no	seu	medio	e	coas	demais,	que	
permite	que	o	alumnado	supere	os	problemas	motores	propostos	tanto	nas	sesión	de	Educación	Física	como	na	súa	vida	co3á;	sempre	actuando	de	forma	
coherente	e	en	concordancia	co	nivel	de	desenvolvemento	psicomotor,	e	outorgándolle	especial	sensibilidade	á	atención	á	diversidade	nas	aulas,	u3lizando	
estratexias	inclusivas	e	procurando	a	integración	dos	coñecementos,	os	procedementos,	as	ac3tudes	e	as	emocións	que	se	vinculan	á	conduta	motora.	

A	competencia	motriz,	malia	non	estar	recollida	como	unha	das	competencias	clave,	é	fundamental	para	o	desenvolvemento	destas,	nomeadamente	o	
das	 competencias	 sociais	 e	 cívicas,	 de	 aprender	 a	 aprender,	 de	 sen3do	 de	 inicia3va	 e	 espírito	 emprendedor,	 de	 conciencia	 e	 expresións	 culturais,	 da	
competencia	matemá3ca	e	as	competencias	básicas	en	ciencia	e	tecnoloxía	e,	en	menor	medida,	da	de	comunicación	lingüís3ca	e	da	competencia	dixital.	O	
traballo	por	competencias	integra	un	coñecemento	de	base	conceptual,	outro	rela3vo	ás	destrezas	e,	por	úl3mo,	un	con	grande	influencia	social	e	cultural,	que	
implica	un	conxunto	de	valores	e	ac3tudes.	

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

a) Con3dos	 comúns:	 pola	 súa	natureza	 transversal	 traballaranse	 ao	 longo	do	 curso	de	 xeito	 integrado	 cos	 con3dos	do	 resto	dos	bloques,	 dado	que	 trata	
aspectos	 como	 a	 construción	 das	 fases	 dunha	 sesión,	 o	 aseo	 persoal,	 a	 par3cipación	 nas	 ac3vidades	 nsicas	 independentemente	 do	 propio	 nivel	 de	
execución,	 a	 resolución	 de	 conflitos	 mediante	 o	 diálogo	 e	 a	 aceptación	 das	 regras	 establecidas,	 as	 posibilidades	 que	 presentan	 as	 ac3vidades	 nsico-
depor3vas	 como	 formas	de	 lecer	 ac3vo	e	 de	u3lización	 responsable	do	 contorno,	 o	 control	 de	 riscos,	 o	 desenvolvemento	da	 inicia3va	 individual	 e	 de	
hábitos	 de	 esforzo,	 as	 ac3tudes,	 a	 confianza,	 o	 uso	 adecuado	 dos	 materiais	 e	 dos	 espazos,	 e	 a	 integración	 das	 tecnoloxías	 da	 información	 e	 da	
comunicación.	
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b) Ac3vidades	nsicas	ar`s3co-expresivas:	 trata	os	con3dos	que	teñen	que	ver	coa	 interpretación	e	a	execución	de	accións	motrices,	u3lizando	técnicas	de	
expresión	corporal,	baile	e	outros	recursos	ar`s3cos.	

c) Ac3vidade	 nsica	 e	 saúde:	 inclúe	 todos	 os	 aspectos	 relacionados	 coa	 súde	 que	 se	 poden	 abordar	 desde	 a	 prác3ca	 da	 ac3vidade	 nsica,	 segundo	 as	
recomendacións	de	diversos	organismos	de	ámbito	internacional,	estatal	e	autonómico.	

d) Os	xogos	e	as	ac3vidades	depor3vas:	tamén	están	incluídos	todos	os	3pos	de	ac3vidades	nsicodepor3vas	desenvolvidas	no	medio	natural.	

No	Decreto	 86/2015,	 do	 25	de	 xuño,	 que	 establece	o	 currículo	 da	 ESO	 	 e	 do	Bacharelato	 na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	 establécense	dez	 criterios	 de	
avaliación	para	o	primeiro	ciclo	da	ESO,	que	abrangue	os	tres	primeiros	cursos,	doce	para	o	cuarto	curso	da	ESO	e	nove	para	o	primeiro	curso	de	bacharelato,	
criterios	que	establecen	os	resultados	que	se	deben	conseguir	por	medio	dos	estándares	de	aprendizaxe.	Estes	permi3rán	definir	os	resultados	das	aprendizaxes	e	
concretarán,	mediante	accións,	o	que	o	alumnado	debe	saber	e	saber	facer	na	materia	de	Educación	Física.	Estes	estándares	están	graduados	e	secuenciados	ao	
longo	de	todas	as	etapas	e,	unha	vez	finalizadas	estas,	todos	eles	deberán	estar	alcanzados	e	consolidados.	

As	orientacións	metodolóxicas	hacia	 as	 que	deben	dirixirse	 as	 accións	 educa3vas	 se	 fundamentaranse	nunha	 intervención	didác3ca	que	 favorezca	un	enfoque	
competencial,	así	como	a	consecución,	a	consolidación	e	a	integración	dos	estándares	por	parte	do	alumno.	

2.- 	CONTRIBUCIÓN	DA	EDUCACIÓN	FÍSICA	AO	DESENVOLVEMENTO	DAS	COMPETENCIAS	CLAVE.	
A	Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	de	decembro,	para	a	Mellora	da	Calidade	Educa3va	así	como	a	Orden	EDC/65/2015,	de	21	de	xaneiro,	define	as	Competencias	

Clave	 como	 aquelas	 competencias	 que	 “debe	 haber	 desarrollado	 un	 joven	 o	 una	 joven	 al	 finalizar	 la	 enseñanza	 obligatoria	 para	 poder	 lograr	 su	 realización	
personal,	ejercer	la	ciudadanía	ac4va,	incorporarse	a	la	vida	adulta	de	manera	sa4sfactoria	y	ser	capaz	de	desarrollar	un	aprendizaje	permanente	a	lo	largo	de	la	
vida”.		

Dado	 que	 a	 aprendizaxe	 baseada	 en	 competencias	 caracterízase	 pola	 súa	 transversalidade,	 o	 seu	 dinamismo	 e	 o	 seu	 carácter	 interal,	 o	 proceso	 de	 ensino-
aprendizaxe	competencial	debe	abordarse	desde	todas	as	áreas	de	coñecemento	e	por	parte	das	diversas	instancias	que	conforman	a	comunidade	educa3va,	tanto	
nos	ámbitos	formais	coma	nos	non	formais	e	informais.	

A	través	da	nosa	materia,	o	alumnado	desenvolve	os	coñecementos,	procedimentos	e	ac3tudes	que	definen	a	competencia	básica	rela3va	á	“Competencias	Sociais	
e	Cívicas”	pois	a	través	da	interacción	do	corpo	co	entorno	desenvólvense	hábitos	saudables	e	de	defensa	do	medio	y	acádase	o	benestar	nsico,	mental	e	social.	É	a	
través	do	movimento	corporal	como	a	persoa	explora	o	mundo	que	lle	rodea	ao	seu	propio	corpo,	conserva	e	mellora	a	saúde	e	o	estado	nsico,	prevén	doenzas	e	
disfuncións.	Ademais,	as	ac3vidades	nsicas	e	depor3vas	son	unha	ferramenta	eficaz	e	atrac3va	para	facilitar	a	integración,	fomentar	o	respecto,	a	coorperación,	a	
igualdade,	o	traballo	en	equipo	e	aprender	a	respectar	as	normas	e	regulamentos.	

Ademáis	desenvolve	outras	competencias	como	o	“Sen3do	de	inicia3va	e	espíritu	emprendedor”	á	hora	de	plaificar	e	levar		cabo	ac3vidades	depor3vo-recrea3vas	
individuales	o	colec3vas	de	ocio,	ben	de	planificar	a	súa	propia	mellora	da	condición	nsica.	Así	como,	a	nosa	materia	posibilita	o	enfrontamento	do	alumno/a	ante	
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situación	nas	que	debe	manifestar	 autosuperación,	perseverancia	e	 ac3tude	posi3va	ante	 tareas	de	 certa	dificultade	 técnica	o	una	mellora	do	propio	nivel	 de	
condición	nsica,	responsabilidade	e	hones3dade	na	aplicación	de	regras	e	capacidade	de	aceptación	dos	diferentes	niveis	de	condición	nsica	e	de	execución	motriz	
dentro	do	grupo.	

A	“Conciencia	e	expresiones	culturais”	desenvólvese	mediante	o	recoñecemento	e	a	valoración	das	manifestacións	culturais	da	motricidade	humana,	tales	como	a	
expresión	 corporal,	 a	 prác3ca	 e	 a	 asistenica	 como	 espectador	 dos	 deportes,	 dos	 xogos	 tradicionais,	 das	 ac3vidades	 expresivas	 ou	 a	 danza	 como	 parte	 do	
patrimonio	cultural	dos	diferentes	pobos.	Noutro	sen3do,	a	nosa	materia,	tamén	está	comprome3da	coa	adquisición	dunha	ac3tude	aberta	e	respetuosa	ante	o	
fenómeno	depor3vo	como	espectáculo,	mediante	a	anlálise	e	a	reflexión	crí3ca	ante	a	violencia	no	deporte	ou	outras	situación	contrarias	á	dignidade	humana	que	
nel	se	producen.		

A	competencia	de	“Aprender	a	aprender”	como	ferramenta	para	 regular	o	seu	propio	aprendizaxe	e	prác3ca	de	ac3vidade	nsica	no	seu	 tempo	 libre,	de	 forma	
organizada	e	estructurada.	Asimesmo,	desenvolve	habilidades	para	o	traballo	en	equipo	en	diferentes	ac3vidades	depor3vas	e	expresións	colec3vas	e	contribúe	a	
adquirir	aprendizaxes	técnicos,	estratégicos	e	tác3cos	que	son	xeneralizables	para	varias	ac3vidades	depor3vas.	

A	competencia	en	“Comunicación	Lingüís3ca”	favorécese	ofrecendo	unha	variedade	de	intercambios	comunica3vos	e	a	través	do	vocabulario	específico.	

La	 “Competencia	matemá3ca	e	 competencias	básicas	en	 ciencia	e	 tecnoloxía”	a	 través	do	uso	das	habilidades	numéricas	 y	de	medida	aplicadas	ao	 control	do	
tempo	y	o	espacio,	así	como	para	o	control	da	mellora	de	súa	propia	condición	nsica	coa	recollida	de	datos	e	reflexo	dos	mesmos	en	tablas	e	gráficos	que	reflicten	o	
progreso	do	traballo	realizado.	

Por	 úl3mo,	 la	 Educación	 Física	 trabaja	 la	 “Competencia	 dixital”	 a	 través	 da	 busca	 e	 tratamento	 de	 información	 a	 través	 dos	 tecnoloxías	 da	 información	 e	 da	
comunicación	para	profundizar	sobre	con3dos	do	curso,	así	como	comunicando	e	compar3ndo	información	e	ideas	nos	soportes	e	en	entornos	apropiados.	

3.- 	CONSIDERACIÓNS	XERAIS.	

4.1.-	FINALIDADES	DA	MATERIA	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA.		

A	materia	de	Educación	Física	ten	como	finalidade	principal	que	os	alumnos	e	as	alumnas	alcancen	a	competencia	motriz,	entendida	como	un	conxunto	de	
coñecementos,	procedementos,	ac3tudes	e	emocións	que	interveñen	nas	múl3ples	interaccións	que	realiza	unha	persoa	no	seu	medio	e	coas	demais,	que	permite	
que	o	alumnado	supere	os	problemas	motores	propostos	tanto	nas	sesión	de	Educación	Física	como	na	súa	vida	co3á;	sempre	actuando	de	forma	coherente	e	en	
concordancia	co	nivel	de	desenvolvemento	psicomotor,	e	outorgándolle	especial	sensibilidade	á	atención	á	diversidade	nas	aulas,	u3lizando	estratexias	inclusivas	e	
procurando	a	integración	dos	coñecementos,	os	procedementos,	as	ac3tudes	e	as	emocións	que	se	vinculan	á	conduta	motora.	

A	competencia	motriz,	malia	non	estar	recollida	como	unha	das	competencias	clave,	é	fundamental	para	o	desenvolvemento	destas.	O	traballo	por	competencias	
integra	un	 coñecemento	de	base	 conceptual,	 outro	 rela3vo	ás	destrezas	 e,	 por	úl3mo,	un	 con	 grande	 influencia	 social	 e	 cultural,	 que	 implica	un	 conxunto	de	
valores	e	ac3tudes.	
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Na	educación	secundaria	obrigatoria	e	no	bacharelato	o	alumnado	u3lizará	o	seu	potencial	motor	á	vez	que	desenvolve	todas	as	súas	capacidades.	 Isto	 implica	
mobilizar	toda	unha	serie	de	coñecementos,	habilidades	motrices,	ac3tudes	e	valores	en	relación	co	corpo,	en	diversas	situacións	de	ensino	e	aprendizaxe,	nas	que	
a	experiencia	individual	e	colec3va	permita	adaptar	a	conduta	motriz	a	diferentes	ámbitos,	conseguindo	que	o	alumnado	sexa	un	suxeito	ac3vo,	responsable	da	
xes3ón	do	seu	es3lo	de	vida	saudable.		

Nestas	etapas	educa3vas,	a	Educación	Física	debe	permi3r	incrementar	e	mellorar	o	seu	compromiso	motor,	sempre	adecuado	ás	súas	posibilidades,	e	desenvolver	
as	habilidades	motrices	específicas	con	complexidade	crecente	á	medida	que	se	progresa	nos	sucesivos	cursos.		

As	propias	ac3vidades	axudarán,	ademais,	a	desenvolver	a	relación	coas	demais	persoas,	o	respecto,	a	atención	especial	á	 igualdade	de	xénero,	entendendo	as	
diferenzas	rela3vas	ás	capacidades	psiconsicas	entre	as	rapazas	e	os	rapaces,	os	condicionantes	dos	estereo3pos	sociais,	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	 inicia3va	
individual.	

Educación	Física,	 tanto	na	etapa	de	ESO	coma	no	bacharelato,	 terá	como	fin	estratéxico	 introducir	o	alumnado	cara	a	prác3ca	de	ac3vidades	nsicodepor3vas	e	
ar`s3coexpresivas,	nas	que	poida	manter	un	papel	de	prac3cante	ac3vo	ao	longo	da	súa	vida,	tendo	en	conta	as	novas	formas	de	prác3cas	motrices	que	xorden	na	
sociedade	actual,	moitas	delas	vinculadas	ao	contorno	próximo	do	alumnado	pola	mo3vación	intrínseca	que	representan.	

Cómpre	 salientar	 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	ar`s3co	e	cultural,	ademais	de	fomentar	as	relacións	interxeracionais.	

4.2.-	NORMAS	PARA	O	CORRECTO	DESENVOLVEMENTO	DAS	CLASES	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA.	

O	documento	que	se	entrega	a	principio	de	curso	aos	alumnos	coas	normas	da	asignatura	se	presenta	como	ANEXO	II	da	actual	programación.	Da	misma	
maneira,	 e	 con	mo3vo	de	obter	 a	 autorización	dos	pais	para	poder,	 se	 fora	necesario,	 trasladar	 a	os	 alumnos	a	 terreos	 cercanos	ao	 centro,	 e	para	a	 toma	de	
imáxenes	e	video	dos	alumnos	en	algunhas	das	unidades	didác3cas	adxuntouse	no	sobre	de	matrícula	un	apartado	para	tal	efecto.	
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	 4.3.	SITUACIÓN	EXTRAORDINARIA	NO	CURSO	ACTUAL	POLA	PANDEMIA	DA	COVID-19	

Escenario	presencial:	

Poñeranse	 en	 marcha	 toda	 unha	 serie	 de	 medidas	 de	 seguridade	 no	 uso	 do	 material	 e	 das	 instalacións	 depor3vas.	 Diseñáronse	 uns	 protocolos	 de	
actuación	seguindo	as	indicacións	das	autoridades	sanitarias	e	da	Consellería	de	Educación.	Resaltamos	as	máis	representa3vas:	

• Non	 se	 poderá	 compar3r	material	 nunha	 sesión	 de	 forma	 xeral	 e	 en	 caso	 de	 compar3r	 algún	material	 específico	 	 en	 un	momento	 determinado	
deberase	desinfectar	antes	de	pasalo	ao	compañeiro.	

• Ao	finalizar	cada	sesión	deberase	desinfectar	todo	o	material	empregado	nela	e	as	zonas	individuais	que	se	haian	empregado	na	sesión.	
• As	 instalacións	 tanto	 cubertas	 como	 exteriores	 estarán	 marcadas	 con	 zonas	 para	 que	 os	 alumnos	 manteñan	 en	 todo	 momento	 a	 distancia	 de	

seguridade.	
• Os	alumnos	deberán	acceder	as	instalacións	cumprindo	todas	as	normas	de	seguridade	marcadas	nos	protocolos.	
• Non	se	poderán	empregar	os	ves3arios	mais	que	o	inodoro	e	o	lavabo	e	con	un	aforo	máximo	de	una	persoa.	
• Adaptaranse	todas	as	ac3vidades	a	tarefas	propostas	para	acadar	os	obsec3vos	didác3cos	a	esta	situación	extraordinaria.	

	 Escenario	non	presencial:	
	 	
	 No	caso	de	un	posible	confinamento	domiciliario	total	ou	parcial	empregaranse	as	ferramentas	telemá3cas	habilitadas	pola	Consellería	e	polo	Centro	no	
dominio	“praiabarrana.gal”	de	Gsuit.	Todo	alumnado	será	matriculados	nos	cursos	virtuais	 correspondentes	para	 levar	a	cabo	a	docencia	virtual.	 Se	 subirán	os	
materiais	necesarios	para	impar3r	a	materia	e	se	propondrán	as	tarefas	de	aprendizaxe	e	avaliación	con	estas	ferramentas.		

4.-	 SELECCIÓN,	 CONCRECIÓN,	 SECUENCIACIÓN	 E	 TEMPORALIZACIÓN	 DOS	 CONTIDOS,	 CRITERIOS	 DE	
AVALIACIÓN	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE.	

4.1.-	CRITERIOS	DO	DEPARTAMENTO	PARA	A	SELECCIÓN	DOS	CONTIDOS.	

No	proceso	de	selección	de	con3dos	par3mos	das	propostas	da	Lei	Orgánica	de	Educación	(LOE),	da	Lei	Orgánica	8/2013,	9	de	decembro,	para	a	Mellora	da	
Calidade	 Educa3va,	 e	 do	 Decreto	 86/2015,	 do	 25	 de	 xuño,	 polo	 que	 se	 establece	 o	 currículo	 da	 ESO	 e	 do	 Bacharelato,	 pero	 sen	 esquecer	 a	 realidade	 do	
departamento,	cos	seus	recursos	e	posibilidades.	Haberá	que	ter	en	conta	a	situación	do	centro,	atendendo	ás	posibilidades	que	ofrece	o	seu	entorno	natural	e	
sociocultural,	así	como	os	aprendizaxes	previos,	experiencias	anteriores	dos	alumnos	así	como	as	caracterís3cas	e	limitacións	das	instalacións	depor3vas	existentes	
e	a	dotación	e	estado	do	material	depor3vo.	
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En	consonancia	coas	nosas	intencións	educa3vas,	expostas	anteriormente,	consideramos	necesario	un	tratamento	intradisciplinar	dos	con3dos:	con3dos	básicos	
relacionados	 coa	 hixiene	 e	 seguridade	 depor3va	 serán	 recordados	 constantemente	 nas	 dis3ntas	 unidades	 didác3cas;	 os	 con3dos	 vinculados	 as	 habilidades	
específicas	de	ritmo	e	expresión	relacionaranse	con	aspectos	da	condición	nsica	e	a	saúde	como	son	a	flexibilidade,	a	corrección	postural,	o	control	tónico	e	toma	
de	conciencia	da	falta	ou	excesiva	tonicidade	en	certos	grupos	musculares,	etc.,	nun	marco	no	cal	os	parámetros	espacio,	tempo	(ritmo)	e	corpo	se	converten	nos	
eixes	en	torno	ós	cales	xiran	as	ac3vidades	a	realizar.	O	xogo	tamén	aparecerá	como	un	instrumento,	sobre	todo	no	primeiro	ciclo,	para	conseguir	afrontar	estas	
ac3vidades	de	forma	desinhibida	e	con	mo3vación.	

Con	respecto	ás	habilidades	específicas	no	medio	natural	terán	un	eixe	común	que	é	o	goce	da	natureza	a	través	da	ac3vidade	nsica	e	a	toma	de	conciencia	da	
necesidade	de	respectala	e	coidala.	

Os	criterios	básicos	do	departamento	para	o	tratamento	dos	diferentes	bloques	son:	

•	 A	selección	dos	diferentes	bloques	para	a	organización	de	ac3vidades	facendo	sempre	referencia	ós	obxec3vos	xerais	de	ciclo.	
•	 Os	con3dos	atenderán	á	etapa	de	formación	do	alumno;	estarán	por	iso	adecuados	á	etapa	de	desenvolvemento	motor	e	ó	nivel	psicolóxico,	con	especial	
atención	ó	momento	máis	crí3co	da	adolescencia,	cubrindo	as	súas	necesidades,	par3ndo	de	aspectos	máis	xerais	a	aspectos	máis	específicos,	como	é	o	caso	
das	habilidades,	e	aportando	e	 creando	nos	primeiros	 cursos	aqueles	 coñecementos,	procedementos	e	ac3tudes	que	 son	base	para	unha	par3cipación	en	
ac3vidades	nsico-depor3vas	seguras,	hixiénicas	e	saudables,	e	que	recollemos	nos	obxec3vos	de	ciclo.	
•	 Os	con3dos	farán	referencia	no	posible	ós	costumes	ou	memoria	sociocultural	do	Concello	de	Boiro	e	Comarca.		
•	 Os	con3dos	de	carácter	procedimental	deben	ter	unha	secuenciación	cíclica,	é	dicir,	volver	a	incluír	os	mesmos	con3dos	ou	recordar	a	parte	final	do	úl3mo	
aprendizaxe	antes	de	lograr	niveis	de	profundidade	de	aprendizaxe	máis	altos	nos	mesmos,	para	garan3r	unha	mellor	asimilación	destes	aprendizaxes.	
•	 Os	 con3dos	 de	 3po	 conceptual	 extraerémolos	 dos	 procedimentais	 para	 facer	 que	 o	 alumnado	 tome	 consciencia	 de	 que	 é	 o	 que	 está	 facendo	 e	 que	
u3lidade	ten.	Acción	e	reflexión	irán	unidas	nestes	casos.	Desta	forma	buscamos	que	estes	con3dos	colaboren	á	formación	integral,	evitando	os	tratamentos	
unidireccionais	e	parcelados	nos	ámbitos:	afec3vo,	cogni3vo	ou	motor.	
•	 Os	con3dos	de	3po	ac3tudinal	estarán	asociados	ós	diferentes	3pos	de	con3dos	e	deben	 ir	construíndose	ó	 longo	de	 toda	a	etapa.	Aproveitaremos	os	
con3dos	procedimentais	para	xerar	ac3tudes.	
•	 Poñeremos	acento	nos	con3dos	que	garanten	unha	transferencia	para	aprendizaxes	posteriores.	Os	con3dos	serán	máis	específicos	canto	máis	avanzada	
sexa	a	idade	dos	alumnos.	
•	 Buscamos	u3lizar	con3dos	que	propicien	a	implicación	do	alumno,	evitando	a	división	tradicional	en	dous	roles	delimitados:	profesor-ac3vo-comunicador,	
alumno-pasivo-receptor.	
•	 Faremos	 uso	 na	 medida	 do	 posible	 de	 con3dos	 que	 axuden	 a	 ter	 un	 hábito	 ou	 inciten	 a	 unha	 prác3ca	 habitual	 de	 ac3vidade	 nsica,	 polo	 que	 se	
desenvolverán	con3dos	cos	que	poda	gozar	no	seu	entorno	próximo.		
•	 Procuraremos	non	tratar	sempre	un	con3do	do	mesmo	xeito,	para	manter	viva	a	mo3vación	do	alumno.	
•	 Con3dos	que	respecten	o	plantexamento	coeduca3vo,	plasmado	nas	intencións	educa3vas.	
•	 Intentaremos	garan3r	cos	con3dos	u3lizados	que	todo	o	alumnado	poda	par3cipar,	independentemente	das	súas	limitacións	nsicas.	
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•	 Nos	con3dos	recolleremos	a	posibilidade	de	realizar	adaptacións	curriculares,	con	ac3vidades	para	alumnos	exentos	e	 lesionados,	de	tal	 forma	que	non	
queden	fora	do	grupo	en	determinados	momentos.	

4.2.-	 CONCRECIÓN,	 SECUENCIACIÓN	 E	 TEMPORALIZACIÓN	 DE	 CONTIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 AVALIACIÓN	 E	 ESTÁNDARES	 DE	
APRENDIZAXE.	

O	que	se	pretende	é	proporcionarlle	aos	alumnos	os	recursos	necesarios	que	 lles	permitan	chegar	a	un	nivel	de	competencia	motriz	e	a	ser	autónomos	na	súa	
prác3ca	de	ac3vidades	nsicas	e	unha	prác3ca	regular.	De	este	xeito,	os	criterios	de	avaliación	e	os	estándares	de	aprendizaxe	organízanse	en	torno	a	CINCO	grandes	
eixes:	

- Dominar	as	habilidades	motoras	e	os	patróns	de	movimiento	necesarios	para	dominar	un	conxunto	variado	de	ac3vidades	nsicas.	
- Comprender	os	conceptos.	
- Amosar	un	comportamento	persoal	e	social	responsable,	respetándose	a	sí	mesmo,	a	os	outros	e	á	contorna.	
- Acadar	e	manter	una	adecuada	ap3tud/condición	nsica	relacionada	coa	saúde.	
- Valorar	a	ac3vidade	nsica	dende	a	perspec3va	de	saúde,	pracer,	autosuperación,	desano,	a	expresión	persoal	e	a	interacción	social.	

Por	 outra	 banda,	 dado	 o	 carácter	 propedéu3co	 de	 Bacharelato	 e	 a	 evolución	 que	 experimentou	 o	 número	 de	 profesións	 e	 de	 ofertas	 de	 estudos	 superiores	
relacionados	coa	ac3vidade	nsica	e	a	saúde	individual	e	colec3va,	co	uso	axe3ado	do	tempo	libre,	esta	materia	tratará	de	presentar	dis3ntas	alterna3vas	que	sirvan	
para	 que	 el	 alumnado	 pueda	 adoptar	 criterios	 de	 valoración	 de	 esas	 profesións	 e	 posibilidades	 de	 estudo,	 xa	 sexa	 no	 ámbito	 universitario,	 no	 da	 formación	
profesional	o	unas	ensinazas	depor3vas,	así	como	as	profesións	nas	que	a	capacidade	nsica	convírtese	nun	aspecto	imprescindible	para	o	seu	desenvolvemento.	
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1º	ESO

ESTANDARES	DE	APRENDIZAXE
COMP.	
BÁSICAS

GRADO	
MÍNIMO	
CONSECU
CIÓN

TEMPORALIZACIÓN	
Y	PESO	CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTO	E	INSTRUMENTO	
DE	AVALIACIÓN	(1)

1ª	EV 2ªEV 3ªEV PE/PO PP TI TG PO/RU

BLOQUE	1:	ConTdos	comúns	en	Educación	Física
EFB1.1.1.	 Recoñece	 de	 xeito	 básico	 a	 estrutura	 dunha	 sesión	 de	
ac3vidade	nsica	coa	intensidade	dos	esforzos	realizados.

! CSC  
! CMCCT 50 10 50 50

EFB1.1.2.	 Prepara	 e	 realiza	 quecementos	 e	 fases	 finais	 da	 sesión	 de	
acordo	 cos	 con3dos	 que	 se	 vaian	 realizar,	 seguindo	 as	 orientacións	
dadas.

! CSC 
! CAA 50 10 5 5 50/0 50/100

EFB1.1.3.	Respecta	os	hábitos	de	aseo	persoal	en	relación	á	saúde	e	a	
ac3vidade	nsica. ! CSC 50 10 10 5 100

EFB1.2.1.	 Amosa	 tolerancia	 e	 depor3vidade	 tanto	 no	 papel	 de	
par3cipante	como	no	de	espectador/a. ! CSC 50 5 5 5 100

EFB1.2.2.	Colabora	nas	ac3vidades	grupais,	respectando	as	achegas	das	
demais	 persoas	 e	 as	 normas	 establecidas,	 e	 asumindo	 as	 súas	
responsabilidades	para	a	consecución	dos	obxec3vos.	

! CSC 50 10 10 100

EFB1.2.3.	 Respecta	 as	demais	persoas	dentro	do	 labor	de	equipo,	 con	
independencia	do	seu	nivel	de	destreza. ! CSC 50 10 5 100

EFB1.3.1.	 Coñece	 e	 iden3fica	 as	 posibilidades	 que	 ofrece	 o	 seu	
contorno	próximo	para	a	realización	de	ac3vidades	nsico-depor3vas. ! CSC 50 5 100

EFB1.3.2.	Respecta	o	seu	controno	e	a	valora	como	un	lugar	común	para	
a	realización	de	ac3vidades	nsico-depor3vas. ! CSC 50 5 100

EFB1.3.3.	 Analiza	 cri3camente	 as	 ac3tudes	 e	 os	 es3los	 de	 vida	
relacionados	 co	 tratamento	 do	 corpo,	 as	 ac3vidades	 de	 lecer,	 a	
ac3vidade	nsica	e	o	deporte	no	contexto	social	actual.

! CSC 50 5 100

EFB1.4.1.	Iden3fica	as	caracterís3cas	das	ac3vidades	nsico-depor3vas	e	
ar`s3co-expresivas	propostas	que	poidan	supor	un	elemento	de	risco	
relevante	para	si	mesmo/a	ou	para	as	demais	persoas.

! CSC 
! CSIEE 50 5 100
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EFB1.4.2.	 Describe	 e	 pon	 en	 prác3ca	 os	 protocolos	 para	 ac3var	 os	
servizos	de	emerxencia	e	de	protección	no	seu	contorno. ! CSIEE 50 10 100

EFB1.5.1.	U3liza	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.

! CD 
! CCL 50 10 100

EFB1.5.2.	 Expón	 e	 defende	 traballos	 sinxelos	 sobre	 temas	 vixentes	 no	
contexto	social,	relacionados	coa	ac3vidade	nsica	ou	a	corporalidade,	
u3lizando	recursos	tecnolóxicos.

! CD 
! CCL 50 5 100

BLOQUE	2:	AcTvidades	fsicas	argsTco	expresivas

EFB2.1.1.	U3liza	técnicas	corporais	básicas,	combinando	espazo,	tempo	
e	intensidade. ! CCEC 50 5 100

EFB2.1.2.	 Pon	 en	 prác3ca	 unha	 secuencia	 de	 movementos	 corporais	
axustados	a	un	ritmo. ! CCEC 50 10 100

EFB2.1.3.	Colabora	na	realización	de	bailes	e	danzas. ! CCEC 50 10 100

BLOQUE	3:	AcTvidade	Física	e	Saúde
EFB3.1.1.	 Dis3ngue	 de	 xeito	 básico	 o	 impacto	 que	 pode	 ter	 a	
alimentación	nun	es3lo	de	vida	saudable. ! CMCCT 50 5 100

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

! CMCCT  
! CAA 50 10 5 100/0 0/100

EFB3.1.3.	 Iden3fica	de	xeito	básico	as	 caracterís3cas	que	deben	 ter	as	
ac3vidades	 nsicas	 para	 ser	 consideradas	 saudables,	 e	 lévaas	 á	
prác3ca.

! CMCCT 50 10 50 50

EFB3.2.1.	Inicíase	na	par3cipación	ac3va	das	ac3vidades	para	a	mellora	
das	capacidades	nsicas	básicas	desde	un	enfoque	saudable,	u3lizando	
os	métodos	básicos	para	o	seu	desenvolvemento.

! CAA 50 10 60 40

EFB3.2.2.	 Alcanza	 niveis	 de	 condición	 nsica	 saudable	 acordes	 ao	 seu	
momento	de	desenvolvemento	motor	e	ás	súas	posibilidades. ! CAA 50 5 100
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(1) INSTRUMENTOS	 DE	 AVALIACIÓN:	 (PE/PO)Proba	 escrita	 ou	 oral;	 (PP)	 Probas	 prác3cas;	 (TI)	 Traballo	 individual;	 (TG)	 Traballo	 grupo;	 (PAD)	 PO/RU	 Planilla	
observación	ou	rúbrica	de	par3cipación	e	ac3tudes	nas	tarefas	diarias.	

NOTA:	Os	estandares	marcados	en	cor	laranxa	renrense	a	con3dos	ou	ac3vidades	que	poderían	ser	incluídas	,si	a	situación	de	pandemia	mellorase	ao	longo	
do	curso.	

EFB3.2.3.	 Aplica	 os	 fundamentos	 de	 hixiene	 postural	 na	 prác3ca	 das	
ac3vidades	nsicas	como	medio	de	prevención	de	lesións.

! CMCCT 
! CSIEE 50 10 10 50 50

BLOQUE	4:	Os	xogos	e	as	acTvidades	deporTvas

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

! CAA 
! CSIEE 50 10 50 50

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

! CAA 
! CSIEE 50 10 100

EFB4.1.3.	 Mellora	 o	 seu	 nivel	 na	 execución	 e	 aplicación	 das	 accións	
técnicas	 respecto	 ao	 seu	 nivel	 de	 par3da,	 amosando	 ac3tudes	 de	
esforzo	e	superación,	adecuado	á	súa	idade.

! CAA 
! CSIEE 50 20 10 100

EFB4.1.4.	 Explica	 e	 pon	 en	 prác3ca	 técnicas	 básicas	 de	 progresión	 en	
contornos	non	estables	e	técnicas	básicas	de	orientación.

! CAA 
! CSIEE 50 15 50 50

EFB4.2.1.	Adapta	os	fundamentos	técnicos	e	tác3cos	básicos	para	obter	
vantaxe	na	prác3ca	das	ac3vidades	nsico-depor3vas	de	oposición	ou	
de	colaboración-oposición	facilitadas,	respectando	o	regulamento.

! CAA  
! CSIEE

EFB4.2.2.	 Pon	 en	 prác3ca	 aspectos	 de	 organización	 de	 ataque	 e	 de	
defensa	 nas	 ac3vidades	 nsico-depor3vas	 de	 oposición	 ou	 de	
colaboración-oposición	facilitadas.

! CAA  
! CSIEE

EFB4.2.3.	Discrimina	os	es`mulos	que	cómpre	ter	en	conta	na	toma	de	
decisións	 nas	 situacións	 facilitadas	 de	 colaboración,	 oposición	 e	
colaboración-oposición,	para	obter	vantaxe	ou	cumprir	o	obxec3vo	da	
acción.

! CAA 
! CSIEE
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2º	ESO

ESTANDARES	DE	APRENDIZAXE COMP.	
BÁSICAS

GRADO	
MÍNIMO	
CONSEC.	

%

TEMPORALIZACIÓN	
Y	PESO	

CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTO	E	
INSTRUMENTO	DE	AVALIACIÓN	

(1)

1ª	EV 2ªEV 3ªEV
PE/
PO PP TI TG

PO/
RU

BLOQUE	1:	ConTdos	comúns	en	Educación	Física
EFB1.1.1.Recoñece	 a	 estrutura	 dunha	 sesión	 de	 ac3vidade	 nsica	 coa	
intensidade	dos	esforzos	realizados.

! CSC 
! CMCCT 50 10 5 50 50

EFB1.1.2.	Prepara	e	realiza	quecementos	e	 fases	finais	da	sesión,	de	xeito	
básico,	tendo	en	conta	os	con3dos	que	se	vaian	realizar.	

! CSC 
! CAA 50 10 5 50 50

EFB1.1.3.	 Prepara	 e	 pon	 en	 prác3ca	 ac3vidades	 para	 a	 mellora	 das	
habilidades	motoras	en	función	das	propias	dificultades,	baixo	a	dirección	
do/da	docente.

! CSC 50 10 50 50

EFB1.2.1.	Amosa	tolerancia	e	depor3vidade	tanto	no	papel	de	par3cipante	
como	no	de	espectador/a. ! CSC 50 2.5 2,5 100

EFB1.2.2.	 Colabora	 nas	 ac3vidades	 grupais,	 respectando	 as	 achegas	 das	
demais	 persoas	 e	 as	 normas	 establecidas,	 e	 asumindo	 as	 súas	
responsabilidades	para	a	consecución	dos	obxec3vos.

! CSC 50 2.5 2,5 100

EFB1.2.3.	 Respecta	 as	 demais	 persoas	 dentro	 do	 labor	 de	 equipo,	 con	
independencia	do	nivel	de	destreza. ! CSC 50 5 5 100

EFB1.3.1.	Coñece	as	posibilidades	que	ofrece	o	contorno	para	a	realización	
de	ac3vidades	nsico-depor3vas	axeitadas	a	súa	idade. ! CSC 50 10 50 50

EFB1.3.2.	 Respecta	 o	 contorno	 e	 valórao	 como	 un	 lugar	 común	 para	 a	
realización	de	ac3vidades	nsico-depor3vas. ! CSC 50 10 100

EFB1.3.3.	Analiza	cri3camente	as	ac3tudes	e	os	es3los	de	vida	relacionados	
co	 tratamento	 do	 corpo,	 as	 ac3vidades	 de	 lecer,	 a	 ac3vidade	 nsica	 e	 o	
deporte	no	contexto	social	actual.

! CSC 50 10 100
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EFB1.4.1.	 Iden3fica	 as	 caracterís3cas	 das	 ac3vidades	 nsico-depor3vas	 e	
ar`s3co-expresivas	 propostas	 que	 poidan	 supor	 un	 elemento	 de	 risco	
para	si	mesmo/a	ou	para	as	demais	persoas.

! CSIEE 
! CSC 50 10 50 50

EFB1.4.2.	Describe	e	pon	en	prác3ca	os	protocolos	para	ac3var	os	servizos	
de	emerxencia	e	de	protección	do	contorno. ! CSIEE 50 10 50 50

EFB1.4.3.	 Adopta	 as	 medidas	 preven3vas	 e	 de	 seguridade	 propias	 das	
ac3vidades	 desenvolvidas	 durante	 o	 ciclo,	 tendo	 especial	 coidado	 con	
aquelas	que	se	realizan	nun	contorno	non	estable.

! CSIEE 50 5 100

EFB1.5.1.	 U3liza	 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.

! CD 
! CCL 50 5 5 100

EFB1.5.2.	 Expón	 e	 defende	 traballos	 elaborados	 sinxelos	 sobre	 temas	
vixentes	 no	 contexto	 social,	 relacionados	 coa	 ac3vidade	 nsica	 ou	 a	
corporalidade,	u3lizando	recursos	tecnolóxicos.

! CAA 
! CCL 50 100

BLOQUE	2:	AcTvidades	fsicas	argsTco	expresivas

EFB2.1.1.	U3liza	técnicas	corporais	básicas,	de	forma	crea3va,	combinando	
espazo,	tempo	e	intensidade. ! CCEC 50 5 50 50

EFB2.1.2.	Crea	e	pon	en	prác3ca	unha	secuencia	de	movementos	corporais	
axustados	a	un	ritmo	prefixado	de	baixa	dificultade. ! CCEC 50 5 50 50

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.

! CCEC 50 5 50 50

EFB2.1.4.	 Realiza	 improvisacións	 de	 xeito	 individual	 como	 medio	 de	
comunicación	espontánea. ! CCEC 50 10 50 50

BLOQUE	3:	AcTvidade	Física	e	Saúde

EFB3.1.2.	Relaciona	diferentes	3pos	de	ac3vidade	nsica	e	alimentación	co	
seu	impacto	na	súa	saúde. ! CMCCT 50 10 100
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EFB3.1.1.	Analiza	de	xeito	básico	a	implicación	das	capacidades	nsicas	e	as	
coordina3vas	 nas	 ac3vidades	 nsico-depor3vas	 e	 ar`s3co-expresivas	
traballadas	no	ciclo.

! CMCCT 50 10 100

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

! CMCCT 50 10 50 50

EFB3.1.3.	Relaciona	as	adaptacións	orgánicas	principais	coa	ac3vidade	nsica	
sistemá3ca,	 así	 como	 coa	 saúde	 e	 os	 riscos	 e	 as	 contraindicacións	 da	
prác3ca	depor3va.

! CMCCT 50 10 100

EFB3.1.5.	Aplica	con	axuda	procedementos	para	autoavaliar	os	factores	da	
condición	nsica. ! CMCCT 50 10 50 50

EFB3.1.6.	 Iden3fica	 as	 caracterís3cas	 que	 deben	 ter	 as	 ac3vidades	 nsicas	
para	ser	consideradas	saudables,	adoptando	unha	ac3tude	crí3ca	fronte	
ás	prác3cas	que	teñen	efectos	nega3vos	para	a	saúde.

! CMCCT 
! CSC 50 10 100

EFB3.2.1.	Par3cipa	ac3vamente	na	mellora	das	capacidades	nsicas	básicas	
desde	 un	 enfoque	 saudable,	 u3lizando	 os	 métodos	 básicos	 para	 o	 seu	
desenvolvemento.

! CAA 50 10 100

EFB3.2.2.	 Alcanza	 niveis	 de	 condición	 nsica	 saudable	 acordes	 ao	 seu	
momento	de	desenvolvemento	motor	e	ás	súas	posibilidades. ! CAA 50 10 100

EFB3.2.3.	 Aplica	 os	 fundamentos	 de	 hixiene	 postural	 na	 prác3ca	 das	
ac3vidades	nsicas	como	medio	de	prevención	de	lesións.

! CAA 
! CSIEE 50 5 100

EFB3.2.4.	 Analiza	 a	 importancia	 da	 prác3ca	 habitual	 de	 ac3vidade	 nsica	
para	a	mellora	da	propia	condición	nsica	saudable,	relacionando	o	efecto	
desta	prác3ca	coa	mellora	da	calidade	de	vida.

! CAA 50 5 100

BLOQUE	4:	Os	xogos	e	as	acTvidades	deporTvas
EFB4.1.1.	Aplica	 os	 aspectos	 básicos	 das	 técnicas	 e	 habilidades	 específicas	
adaptadas,	respectando	as	regras	e	as	normas	establecidas.

! CAA 
! CSIEE 50 10 50 50

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

! CAA 
! CSIEE 50 5 50 50
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(1) INSTRUMENTOS	 DE	 AVALIACIÓN:	 (PE/PO)Proba	 escrita	 ou	 oral;	 (PP)	 Probas	 prác3cas;	 (TI)	 Traballo	 individual;	 (TG)	 Traballo	 grupo;	 (PAD)	 PO/RU	 Planilla	
observación	ou	rúbrica	de	par3cipación	e	ac3tudes	nas	tarefas	diarias.	

NOTA:	Os	estandares	marcados	en	cor	laranxa	renrense	a	con3dos	ou	ac3vidades	que	poderían	ser	incluídas	,si	a	situación	de	pandemia	mellorase	ao	longo	
do	curso.	

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

! CAA 
! CSIEE 50 5 50 50

EFB4.1.4.	Mellora	o	seu	nivel	na	execución	e	aplicación	das	accións	técnicas	
respecto	 ao	 seu	 nivel	 de	 par3da,	 amosando	 ac3tudes	 de	 esforzo	 e	
superación.

! CAA 
! CSIEE 50 10 50 50

EFB4.1.5.	 Explica	 e	 pon	 en	 prác3ca	 técnicas	 de	 progresión	 nos	 contornos	
non	 estables	 e	 técnicas	 básicas	 de	 orientación,	 regulando	 o	 esforzo	 en	
función	das	súas	posibilidades.

! CAA 
! CSIEE 50 10 50 50

EFB4.2.1.	Adapta	os	fundamentos	técnicos	e	tác3cos	para	obter	vantaxe	na	
prác3ca	 das	 ac3vidades	 nsico-depor3vas	 de	 oposición	 ou	 de	
colaboración-oposición	facilitadas.

! CAA 
! CSIEE

EFB4.2.2.	Describe	simplificadamente	e	pon	en	prác3ca	de	xeito	autónomo	
aspectos	de	organización	de	ataque	e	de	defensa	nas	ac3vidades	nsico-
depor3vas	de	oposición	ou	de	colaboración-oposición	facilitadas.

! CAA 
! CSIEE

EFB4.2.3.	 Discrimina	 os	 es`mulos	 que	 cómpre	 ter	 en	 conta	 na	 toma	 de	
decisións	 nas	 situacións	 de	 colaboración,	 oposición	 e	 colaboración-
oposición	 facilitadas,	 para	 obter	 vantaxe	 ou	 cumprir	 o	 obxec3vo	 da	
acción.

! CAA 
! CSIEE

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

! CAA 
! CSIEE
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3º	ESO

ESTANDARES	DE	APRENDIZAXE COMP.	
BÁSICAS

GRADO	
MÍNIMO	
CONSEC.	

%

TEMPORALIZACIÓN	
Y	PESO	

CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTO	E	
INSTRUMENTO	DE	AVALIACIÓN	

(1)

1ª	EV 2ªEV 3ªEV
PE/
PO PP TI TG

PO/
RU

BLOQUE	1:	ConTdos	comúns	en	Educación	Física
EFB1.1.1.	 Relaciona	 a	 estrutura	 dunha	 sesión	 de	 ac3vidade	 nsica	 coa	
intensidade	dos	esforzos	realizados.

! CSC 
! CMCCT 50 10 5 50 50

EFB1.1.2.	Prepara	e	realiza	quecementos	e	fases	finais	de	sesión	de	acordo	
co	con3do	que	se	vaia	realizar,	de	forma	autónoma	e	habitual. ! CSC 50 10 5 50 50

EFB1.1.3.	 Prepara	 e	 pon	 en	 prác3ca	 ac3vidades	 para	 a	 mellora	 das	
habilidades	motoras	en	función	das	propias	dificultades. ! CSC 50 10 50 50

EFB1.2.1.	Amosa	tolerancia	e	depor3vidade	tanto	no	papel	de	par3cipante	
como	no	de	espectador/a. ! CSC 50 2.5 2.5 2.5 100

EFB1.2.2.	 Colabora	 nas	 ac3vidades	 grupais,	 respectando	 as	 achegas	 das	
demais	 persoas	 e	 as	 normas	 establecidas,	 e	 asumindo	 as	 súas	
responsabilidades	para	a	consecución	dos	obxec3vos.

! CSC 50 2.5 2.5 2.5 100

EFB1.2.3.	 Respecta	 as	 demais	 persoas	 dentro	 do	 labor	 de	 equipo,	 con	
independencia	do	nivel	de	destreza. ! CSC 50 5 5 5 100

EFB1.3.1.	 Coñece	 as	 posibilidades	 que	 ofrece	 o	 seu	 contorno	 para	 a	
realización	de	ac3vidades	nsico-depor3vas. ! CSC 50 10 50 50

EFB1.3.2.	 Respecta	 o	 contorno	 e	 valórao	 como	 un	 lugar	 común	 para	 a	
realización	de	ac3vidades	nsico-depor3vas. ! CSC 50 10 100

EFB1.3.3.	 Analiza	 cri3camente	 as	 ac3tudes	 e	 os	 es3los	 de	 vida	
relacionados	 co	 tratamento	 do	 corpo,	 as	 ac3vidades	 de	 lecer,	 a	
ac3vidade	nsica	e	o	deporte	no	contexto	social	actual.

! CSC 50 10 100

EFB1.4.1.	 Iden3fica	 as	 caracterís3cas	 das	 ac3vidades	 nsico-depor3vas	 e	
ar`s3co-expresivas	 propostas	 que	 poidan	 supor	 un	 elemento	 de	 risco	
para	si	mesmo/a	ou	para	as	demais	persoas.

! CSIEE 
! CSC 50 10 50 50
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EFB1.4.2.	Describe	os	protocolos	para	ac3var	os	servizos	de	emerxencia	e	
de	protección	do	contorno. ! CSIEE 50 5 50 50

EFB1.4.3.	 Adopta	 as	 medidas	 preven3vas	 e	 de	 seguridade	 propias	 das	
ac3vidades	 desenvolvidas	 durante	 o	 ciclo,	 tendo	 especial	 coidado	 con	
aquelas	que	se	realizan	nun	contorno	non	estable.

! CSIEE 50 5 100

EFB1.5.1.	 U3liza	 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.

! CD 
! CCL 50 5 100

EFB1.5.2.	Expón	e	defende	 traballos	elaborados	sobre	 temas	vixentes	no	
contexto	 social,	 relacionados	 coa	 ac3vidade	 nsica	 ou	 a	 corporalidade,	
u3lizando	recursos	tecnolóxicos.

! CD 
! CCL 50 5 100

BLOQUE	2:	AcTvidades	fsicas	argsTco	expresivas

EFB2.1.1.	U3liza	técnicas	corporais,	de	forma	crea3va,	combinando	espazo,	
tempo	e	intensidade. ! CCEC 50 5 50 50

EFB2.1.2.	Crea	e	pon	en	prác3ca	unha	secuencia	de	movementos	corporais	
axustados	a	un	ritmo	prefixado. ! CCEC 50 10 50 50

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.

! CCEC 50 10 50 50

EFB2.1.4.	 Realiza	 improvisacións	 como	 medio	 de	 comunicación	
espontánea	en	parellas	ou	grupos. ! CCEC 50 10 50 50

BLOQUE	3:	AcTvidade	Física	e	Saúde
EFB3.1.2.	 Asocia	 os	 sistemas	 metabólicos	 de	 obtención	 de	 enerxía	 cos	
3pos	de	ac3vidade	nsica,	a	alimentación	e	a	saúde. ! CMCCT 50 10 100

EFB3.1.1.	Analiza	a	 implicación	das	capacidades	nsicas	e	as	coordina3vas	
nas	 ac3vidades	 nsico-depor3vas	 e	 ar`s3co-expresivas	 traballadas	 no	
ciclo.

! CMCCT 50 10 100
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EFB3.1.3.	 Relaciona	 as	 adaptacións	 orgánicas	 coa	 ac3vidade	 nsica	
sistemá3ca,	 así	 como	 coa	 saúde	 e	 os	 riscos	 e	 contraindicacións	 da	
prác3ca	depor3va.

! CMCCT 50 10 100

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

! CMCCT 50 10 50 50

EFB3.1.5.	 Aplica	 de	 forma	 autónoma	 procedementos	 para	 autoavaliar	 os	
factores	da	condición	nsica. ! CMCCT 50 10 50 50

EFB3.1.6.	 Iden3fica	as	 caracterís3cas	que	deben	 ter	 as	 ac3vidades	nsicas	
para	ser	consideradas	saudables,	adoptando	unha	ac3tude	crí3ca	fronte	
ás	prác3cas	que	teñen	efectos	nega3vos	para	a	saúde.

! CMCCT 
! CSC 50 10 50 50

EFB3.2.1.	Par3cipa	ac3vamente	na	mellora	das	capacidades	nsicas	básicas	
desde	 un	 enfoque	 saudable,	 u3lizando	 os	métodos	 básicos	 para	 o	 seu	
desenvolvemento.

! CAA 50 10 100

EFB3.2.2.	 Alcanza	 niveis	 de	 condición	 nsica	 acordes	 ao	 seu	momento	 de	
desenvolvemento	motor	e	ás	súas	posibilidades. ! CAA 50 10 100

EFB3.2.3.	 Aplica	 os	 fundamentos	 de	 hixiene	 postural	 na	 prác3ca	 das	
ac3vidades	nsicas	como	medio	de	prevención	de	lesións.

! CAA 
! CSIEE 50 5 100

EFB3.2.4.	 Analiza	 a	 importancia	 da	 prác3ca	 habitual	 de	 ac3vidade	 nsica	
para	 a	mellora	 da	 propia	 condición	 nsica,	 relacionando	 o	 efecto	 desta	
prác3ca	coa	mellora	da	calidade	de	vida.

! CAA 50 5 100

BLOQUE	4:	Os	xogos	e	as	acTvidades	deporTvas

EFB4.1.1.	Aplica	os	aspectos	básicos	das	técnicas	e	habilidades	específicas,	
das	ac3vidades	propostas,	respectando	as	regras	e	normas	establecidas.

! CAA 
! CSIEE 50 10 5 50 50

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

! CAA 
! CSIEE 50 5 50 50

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

! CAA 
! CSIEE 50 5 50 50
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(1) INSTRUMENTOS	 DE	 AVALIACIÓN:	 (PE/PO)Proba	 escrita	 ou	 oral;	 (PP)	 Probas	 prác3cas;	 (TI)	 Traballo	 individual;	 (TG)	 Traballo	 grupo;	 (PAD)	 PO/RU	 Planilla	
observación	ou	rúbrica	de	par3cipación	e	ac3tudes	nas	tarefas	diarias.	

NOTA:	Os	estandares	marcados	en	cor	laranxa	renrense	a	con3dos	ou	ac3vidades	que	poderían	ser	incluídas	,si	a	situación	de	pandemia	mellorase	ao	longo	
do	curso.	

EFB4.1.4.	 Mellora	 o	 seu	 nivel	 na	 execución	 e	 aplicación	 das	 accións	
técnicas	 respecto	 ao	 seu	 nivel	 de	 par3da,	 amosando	 ac3tudes	 de	
esforzo,	autoexixencia	e	superación.

! CAA 
! CSIEE 50 10 50 50

EFB4.1.5.	 Explica	 e	 pon	 en	 prác3ca	 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.

! CAA 
! CSIEE 50 10 50 50

EFB4.2.1.	Adapta	os	fundamentos	técnicos	e	tác3cos	para	obter	vantaxe	na	
prác3ca	 das	 ac3vidades	 nsico-depor3vas	 de	 oposición	 ou	 de	
colaboración-oposición	propostas.

! CAA 
! CSIEE

EFB4.2.2.	 Describe	 e	 pon	 en	 prác3ca	 de	 xeito	 autónomo	 aspectos	 de	
organización	de	ataque	e	de	defensa	nas	ac3vidades	nsico-depor3vas	de	
oposición	ou	de	colaboración-oposición	seleccionadas.

! CAA 
! CSIEE

EFB4.2.3.	 Discrimina	 os	 es`mulos	 que	 cómpre	 ter	 en	 conta	 na	 toma	 de	
decisións	 nas	 situacións	 de	 colaboración,	 oposición	 e	 colaboración-
oposición,	para	obter	vantaxe	ou	cumprir	o	obxec3vo	da	acción.

! CAA 
! CSIEE

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

! CAA 
! CSIEE
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4º	ESO

ESTANDARES	DE	APRENDIZAXE COMP.	
BÁSICAS

GRADO	
MÍNIMO	
CONSEC.	

%

TEMPORALIZACIÓN	
Y	PESO	

CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTO	E	
INSTRUMENTO	DE	AVALIACIÓN	

(1)

1ª	EV 2ªEV 3ªEV
PE/
PO PP TI TG

PO/
RU

BLOQUE	1:	ConTdos	comúns	en	Educación	Física
EFB1.1.1.	 Analiza	 a	 ac3vidade	 nsica	 principal	 da	 sesión	 para	 establecer	 as	
caracterís3cas	que	deben	ter	as	fases	de	ac3vación	e	de	volta	á	calma. ! CSC 50 10 50 50

EFB1.1.2.	Selecciona	os	exercicios	ou	as	 tarefas	de	ac3vación	e	de	volta	á	calma	
dunha	 sesión,	 atendendo	 á	 intensidade	 ou	 á	 dificultade	 das	 tarefas	 da	 parte	
principal.	

! CSC 50 10 50 50

EFB1.1.3.	 Realiza	 exercicios	 ou	 ac3vidades	 nas	 fases	 inicial	 e	 final	 de	 algunha	
sesión,	de	xeito	autónomo,	acorde	co	seu	nivel	de	competencia	motriz. ! CSC 50 10 50 50

EFB1.2.1.	 Asume	 as	 funcións	 encomendadas	 na	 organización	 de	 ac3vidades	
grupais. ! CSC 50 5 2.5 100

EFB1.2.2.	Verifica	que	a	súa	colaboración	na	planificación	e	posta	en	prác3ca	de	
ac3vidades	 grupais	 fose	 coordinada	 coas	 accións	 do	 resto	 das	 persoas	
implicadas.

! CSC 50 2.5 2.5 100

EFB1.2.3.	 Presenta	 propostas	 crea3vas	 de	 u3lización	 de	 materiais	 e	 de	
planificación	para	u3lizalos	na	súa	prác3ca	de	maneira	autónoma. ! CSC 50 2.5 2.5 50 50

EFB1.3.1.	 Valora	 as	 actuacións	 e	 as	 intervencións	 das	 persoas	 par3cipantes	 nas	
ac3vidades,	 recoñecendo	 os	méritos	 e	 respectando	 os	 niveis	 de	 competencia	
motriz,	e	outras	diferenzas.

! CSC 50 2.5 2.5 100

EFB1.3.2.	Valora	as	ac3vidades	nsicas	dis3nguindo	as	achegas	que	cada	unha	ten	
desde	o	punto	de	vista	cultural,	para	a	sa3sfacción	e	o	enriquecemento	persoal,	
e	para	a	relación	coas	demais	persoas.

! CSC 
! CCEC 50 2.5 2.5 100

EFB1.3.3.	Mantén	unha	ac3tude	crí3ca	cos	comportamentos	an3depor3vos,	tanto	
desde	o	papel	de	par3cipante	como	desde	o	de	espectador. ! CSC 50 2.5 2.5 50 50

24



EFB1.4.1.	 Verifica	 as	 condicións	 de	 prác3ca	 segura	 usando	 convenientemente	 o	
equipamento	persoal,	e	os	materiais	e	os	espazos	de	prác3ca. ! CSIEE 50 2.5 100

EFB1.4.2.	Iden3fica	as	lesións	máis	frecuentes	derivadas	da	prác3ca	de	ac3vidade	
nsica. ! CSIEE 50 10 100

EFB1.4.3.	Describe	os	protocolos	que	deben	seguirse	ante	as	lesións,	os	accidentes	
ou	as	 situacións	de	emerxencia	máis	 frecuentes	producidas	durante	a	prác3ca	
de	ac3vidades	nsico-depor3vas.

! CSIEE 50 10 100

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. ! CSC 50 2.5 50 50

EFB1.5.2.	 Valora	 e	 reforza	 as	 achegas	 enriquecedoras	 dos	 compañeiros	 e	 das	
compañeiras	nos	traballos	en	grupo. ! CSC 50 2.5 50 50

EFB1.6.1.	 Procura,	 procesa	 e	 analiza	 cri3camente	 informacións	 actuais	 sobre	
temá3cas	 vinculadas	 á	 ac3vidade	 nsica	 e	 a	 corporalidade,	 u3lizando	 recursos	
tecnolóxicos.	

! CD 
! CCL 50 5 100

EFB1.6.2.	 U3liza	 as	 tecnoloxías	 da	 información	 e	 da	 comunicación	 para	 afondar	
sobre	con3dos	do	curso,	realizando	valoracións	crí3cas	e	argumentando	as	súas	
conclusións.	

! CD 
! CCL 50 2.5 2.5 100

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

! CD 
! CCL 50 2.5 2.5 100

BLOQUE	2:	AcTvidades	fsicas	argsTco	expresivas

EFB2.1.1.	 Elabora	 composicións	de	 carácter	 ar`s3co-expresivo,	 seleccionando	os	
elementos	de	execución	e	as	técnicas	máis	apropiadas	para	o	obxec3vo	previsto,	
incidindo	especialmente	na	crea3vidade	e	na	desinhibición.

! CCEC 50 10 50 50

EFB2.1.2.	 Axusta	 as	 súas	 accións	 á	 intencionalidade	 das	 montaxes	 ar`s3co-
expresivas,	combinando	os	compoñentes	espaciais,	temporais	e,	de	ser	o	caso,	
de	interacción	coas	demais	persoas.

! CCEC 50 10 50 50

EFB2.1.3.	Colabora	no	deseño	e	na	realización	das	montaxes	ar`s3co-expresivas,	
achegando	e	aceptando	propostas. ! CCEC 50 10 50 50
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BLOQUE	3:	AcTvidade	Física	e	Saúde

EFB3.1.1.	Demostra	coñecementos	sobre	as	caracterís3cas	que	deben	cumprir	as	
ac3vidades	 nsicas	 cun	 enfoque	 saudable	 e	 os	 beneficios	 que	 proporcionan	 á	
saúde	individual	e	colec3va.

! CMCCT 50 10 100

EFB3.1.2.	 Relaciona	 exercicios	 de	 tonificación	 e	 flexibilización	 coa	 compensación	
dos	efectos	provocados	polas	ac3tudes	posturais	inadecuadas	máis	frecuentes.	 ! CMCCT 50 10 50 50

EFB3.1.3.	Relaciona	hábitos	como	o	sedentarismo	ou	o	consumo	de	tabaco	e	de	
bebidas	alcohólicas	cos	seus	efectos	na	condición	nsica	e	a	saúde.	 ! CMCCT 50 5 50 50

EFB3.1.4.	Valora	as	necesidades	de	alimentos	e	de	hidratación	para	a	realización	
de	diferentes	3pos	de	ac3vidade	nsica. ! CMCCT 50 5 50 50

EFB3.2.1.	Valora	o	grao	de	 implicación	das	capacidades	nsicas	na	realización	dos	
3pos	de	ac3vidade	nsica. ! CMCCT 50 10 100

EFB3.2.2.	Prac3ca	de	forma	regular,	sistemá3ca	e	autónoma	ac3vidades	nsicas	co	
fin	de	mellorar	as	condicións	de	saúde	e	calidade	de	vida. ! CMCCT 50 5 5 50 50

EFB3.2.3.	 Aplica	 os	 procedementos	 para	 integrar	 nos	 programas	 de	 ac3vidade	
nsica	 a	mellora	 das	 capacidades	 nsicas	 básicas,	 cunha	 orientación	 saudable	 e	
nun	nivel	adecuado	ás	súas	posibilidades.

! CMCCT 50 5 5 50 50

EFB3.2.4.	Valora	a	súa	ap3tude	nsica	nas	súas	dimensións	anatómica,	fisiolóxica	e	
motriz,	relacionándoas	coa	saúde. ! CMCCT 50 10 50 50

BLOQUE	4:	Os	xogos	e	as	acTvidades	deporTvas

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	caracterís3cas.	

! CAA 
! CSIEE 50 5 10 50 50

EFB4.1.2.	 Axusta	 a	 realización	 das	 habilidades	 específicas	 aos	 condicionantes	
xerados	 polos	 compañeiros	 e	 as	 compañeiras,	 e	 as	 persoas	 adversarias,	 nas	
situacións	colec3vas.

! CAA 
! CSIEE 50 5 10 50 50
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(1) INSTRUMENTOS	DE	AVALIACIÓN:	(PE/PO)Proba	escrita	ou	oral;	(PP)	Probas	prác3cas;	(TI)	Traballo	individual;	(TG)	Traballo	grupo;	(TD	traballo	diario)	PO/RU	
Planilla	observación	ou	rúbrica	de	par3cipación	e	ac3tudes	nas	tarefas	diarias.	

EFB4.1.3.	 Adapta	 as	 técnicas	 de	 progresión	 ou	 desprazamento	 aos	 cambios	 do	
medio,	priorizando	a	súa	seguridade	persoal	e	colec3va.

! CAA 
! CSIEE 50 5 10 50 50

EFB4.2.1.	 Aplica	 de	 xeito	 oportuno	 e	 eficaz	 as	 estratexias	 específicas	 das	
ac3vidades	de	oposición,	contrarrestando	ou	an3cipándose	ás	accións	da	persoa	
adversaria.

! CAA 
! CSIEE 50 5 5 50 50

EFB4.2.2.	 Aplica	 de	 xeito	 oportuno	 e	 eficaz	 as	 estratexias	 específicas	 das	 ac3vidades	 de	
cooperación,	axustando	as	accións	motrices	aos	factores	presentes	e	ás	intervencións	do	
resto	de	par3cipantes.

! CAA 
! CSIEE

EFB4.2.3.	 Aplica	 de	 xeito	 oportuno	 e	 eficaz	 as	 estratexias	 específicas	 das	 ac3vidades	 de	
colaboración-oposición,	 intercambiando	 os	 papeis	 con	 con3nuidade	 e	 perseguindo	 o	
obxec3vo	colec3vo	de	obter	situacións	vantaxosas	sobre	o	equipo	contrario.

! CAA 
! CSIEE

EFB4.2.4.	Aplica	solucións	variadas	ante	as	situacións	formuladas	e	valorar	as	súas	
posibilidades	de	éxito,	en	relación	con	outras	situacións.

! CAA 
! CSIEE 50 5 5 50 50

EFB4.2.5.	Xus3fica	as	decisións	tomadas	na	prác3ca	das	ac3vidades	e	recoñece	os	
procesos	que	están	implicados	nelas.

! CAA 
! CSIEE 50 5 5 50 50

EFB4.2.6.	 Argumenta	 estratexias	 ou	 posibles	 solucións	 para	 resolver	 problemas	
motores,	 valorando	 as	 caracterís3cas	 de	 cada	 par3cipante	 e	 os	 factores	
presentes	no	contorno.

! CAA 
! CSIEE 50 5 50 50

EFB4.3.1.	Compara	os	efectos	das	ac3vidades	nsicas	e	depor3vas	no	contorno	en	
relación	coa	forma	de	vida	nel.

! CSC 
! CMCCT 50 10 50 50

EFB4.3.2.	Relaciona	as	 ac3vidades	nsicas	na	natureza	 coa	 saúde	e	 a	 calidade	de	
vida.

! CSC 
! CMCCT 50 10 50 50

EFB4.3.3.	Demostra	hábitos	e	ac3tudes	de	conservación	e	protección	ambiental. ! CSC 
! CMCCT 50 10 50 50
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1º	BAC

ESTANDARES	DE	APRENDIZAXE COMP.	
BÁSICAS

GRADO	
MÍN.	

CONSEC.	
%

TEMPORALIZACIÓN	
PESO	

CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTO	E	
INSTRUMENTO	DE	
AVALIACIÓN	(1)

1ª	EV 2ªEV 3ªEV
PE/
PO PP TI TG

PO/
RU

BLOQUE	1:	ConTdos	comúns	en	Educación	Física
EFB1.1.1.	Deseña,	organiza	e	par3cipa	en	ac3vidades	nsicas,	 como	 recurso	de	 lecer	
ac3vo,	 valorando	 os	 aspectos	 sociais	 e	 culturais	 que	 levan	 asociadas	 e	 as	 súas	
posibilidades	 profesionais	 futuras,	 e	 iden3ficando	 os	 aspectos	 organiza3vos	 e	 os	
materiais	necesarios..

! CSC 50 10 5 10

EFB1.1.2.	Adopta	unha	ac3tude	crí3ca	ante	as	prác3cas	de	ac3vidade	nsica	que	teñen	
efectos	 nega3vos	 para	 a	 saúde	 individual	 ou	 colec3va,	 e	 ante	 os	 fenómenos	
socioculturais	 relacionados	 coa	 corporalidade	 e	 os	 derivados	 das	 manifestacións	
depor3vas.

! CSC 50 5 10

EFB1.2.1.	Prevé	os	riscos	asociados	ás	ac3vidades	e	os	derivados	da	propia	actuación	
e	da	do	grupo ! CSIEE 50 2.5 2.5

EFB1.2.2.	 Usa	 os	 materiais	 e	 os	 equipamentos	 atendendo	 ás	 súas	 especificacións	
técnicas ! CSIEE 50 2.5 2.5 2.5

EFB1.2.3.	Ten	en	conta	o	nivel	de	cansazo	como	un	elemento	de	risco	na	realización	
de	ac3vidades	que	requiren	atención	ou	esforzo ! CSIEE 50 5

EFB1.3.1.	 Respecta	 as	 regras	 sociais	 e	 o	 contorno	 en	 que	 se	 realizan	 as	 ac3vidades	
nsico-depor3vas. ! CSC 50 2.5 2.5 2.5

EFB1.3.2.	Facilita	a	integración	doutras	persoas	nas	ac3vidades	de	grupo,	animando	á	
súa	par3cipación	e	respectando	as	diferenzas ! CSC 50 2.5 2.5

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

! CD 
! CCL 50 2.5 5

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

! CD  
! CCL 50 2.5 5
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BLOQUE	2:	AcTvidades	fsicas	argsTco	expresivas

EFB2.1.1.	Colabora	no	proceso	de	creación	e	desenvolvemento	das	composicións	ou	
montaxes	ar`s3cas	expresivas ! CCEC 50 10 10

EFB2.1.2.	Representa	composicións	ou	montaxes	de	expresión	corporal	individuais	ou	
colec3vas,	axustándose	a	unha	intencionalidade	de	carácter	esté3ca	ou	expresiva ! CCEC 50 10

EFB2.1.3.	Adapta	as	súas	accións	motoras	ao	sen3do	do	proxecto	ar`s3co	expresivo. ! CCEC 50 10

BLOQUE	3:	AcTvidade	Física	e	Saúde
EFB3.1.1.	 Integra	 os	 coñecementos	 sobre	 nutrición	 e	 balance	 enerxé3co	 nos	
programas	de	ac3vidade	nsica	para	a	mellora	da	condición	nsica	e	saúde. ! CMCCT 50 5

EFB3.1.2.	 Incorpora	 na	 súa	 prác3ca	 os	 fundamentos	 posturais	 e	 funcionais	 que	
promoven	a	saúde. ! CMCCT 50 10

EFB3.1.3.	U3liza	de	 forma	autónoma	as	 técnicas	de	ac3vación	e	de	 recuperación	na	
ac3vidade	nsica. ! CMCCT 50 10

EFB3.1.4.	Alcanza	os	seus	obxec3vos	de	nivel	de	condición	nsica	dentro	das	marxes	
saudables,	asumindo	a	responsabilidade	da	posta	en	prác3ca	do	seu	programa	de	
ac3vidades..

! CMCCT 50 10

EFB3.2.1.	Aplica	os	conceptos	aprendidos	sobre	as	caracterís3cas	que	deben	cumprir	
as	ac3vidades	nsicas	cun	enfoque	saudable	á	elaboración	de	deseños	de	prác3cas	
en	función	das	súas	caracterís3cas	e	dos	seus	intereses	persoais

! CMCCT 50 10 5

EFB3.2.2.	 Avalía	 as	 súas	 capacidades	 nsicas	 e	 coordina3vas	 considerando	 as	 súas	
necesidades	 e	 mo3vacións,	 e	 como	 requisito	 previo	 para	 a	 planificación	 da	 súa	
mellora.

! CMCCT 50 10

EFB3.2.3.	Concreta	as	melloras	que	pretende	alcanzar	co	seu	programa	de	ac3vidade. ! CMCCT 50 10

EFB3.2.4.	 Elabora	 e	 leva	 á	 prác3ca	 o	 seu	 programa	 persoal	 de	 ac3vidade	 nsica,	
conxugando	as	variables	de	frecuencia,	volume,	intensidade	e	3po	de	ac3vidade ! CMCCT 50 10

EFB3.2.5.	Comproba	o	nivel	de	 logro	dos	obxec3vos	do	 seu	programa	de	ac3vidade	
nsica,	reorientando	as	ac3vidades	nos	aspectos	que	non	chegan	ao	esperado. ! CMCCT 50 5 10
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(1) INSTRUMENTOS	DE	AVALIACIÓN:	(PE/PO)Proba	escrita	ou	oral;	(PP)	Probas	prác3cas;	(TI)	Traballo	individual;	(TG)	Traballo	grupo;	(TD	traballo	diario)	PO/RU	
Planilla	observación	ou	rúbrica	de	par3cipación	e	ac3tudes	nas	tarefas	diarias.	

NOTA:	Os	estandares	marcados	en	cor	laranxa	renrense	a	con3dos	ou	ac3vidades	que	poderían	ser	incluídas	,si	a	situación	de	pandemia	mellorase	ao	longo	
do	curso.	

EFB3.2.6.	Formula	e	pon	en	prác3ca	inicia3vas	para	fomentar	o	es3lo	de	vida	ac3vo	e	
para	cubrir	as	súas	expecta3vas. ! CMCCT 50 5

BLOQUE	4:	Os	xogos	e	as	acTvidades	deporTvas

EFB4.1.1.	 Perfecciona	 as	 habilidades	 específicas	 das	 ac3vidades	 individuais	 que	
respondan	aos	seus	intereses.

! CAA 
! CSIEE 50 5 10

EFB4.1.2.	Adapta	a	realización	das	habilidades	específicas	aos	condicionantes	xerados	
polos	 compañeiros	 e	 as	 compañeiras,	 e	 polas	 persoas	 adversarias,	 nas	 situacións	
colec3vas.

! CAA 
! CSIEE 
! CSC

50 5 5

EFB4.1.3.	Resolve	con	eficacia	situacións	motoras	nun	contexto	compe33vo. ! CAA 
! CSIEE 50 5 10

EFB4.1.4.	 Pon	 en	 prác3ca	 técnicas	 específicas	 das	 ac3vidades	 en	 ámbitos	 non	
estables,	analizando	os	aspectos	organiza3vos	necesarios.

! CAA 
! CSIEE 50 10

EFB4.2.1.	 Desenvolve	 accións	 que	 conduzan	 a	 situacións	 de	 vantaxe	 con	 respecto	 á	
persoa	adversaria,	nas	ac3vidades	de	oposición.

! CAA 
! CSIEE 50 5

EFB4.2.2.	 Colabora	 con	 par3cipantes	 nas	 ac3vidades	 nsico-depor3vas	 nas	 que	 se	
produce	colaboración	ou	colaboración-oposición,	e	explica	a	achega	de	cadaquén.

! CAA 
! CSIEE 
! CSC

EFB4.2.3.	Desempeña	as	 funcións	que	 lle	 corresponden,	nos	procedementos	ou	nos	
sistemas	postos	en	prác3ca	para	conseguir	os	obxec3vos	do	equipo.

! CAA 
! CSIEE 
! CSC

50 5 10

EFB4.2.4.	 Valora	 a	 oportunidade	 e	 o	 risco	 das	 súas	 accións	 nas	 ac3vidades	 nsico-
depor3vas	desenvolvidas.

! CAA 
! CSIEE 50 10

EFB4.2.5.	 Formula	 estratexias	 ante	 as	 situacións	 de	 oposición	 ou	 de	 colaboración-
oposición,	adaptándoas	ás	caracterís3cas	das	persoas	par3cipantes.

! CAA 
! CSIEE
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4.3.-		DISTRBUCIÓN	TEMPORAL	DOS	CONTIDOS.	PROPOSTA	DE	UNIDADES	DIDÁCTICAS	E	TEMPORALIZACIÓN.		

	 Como	sinala	o	Decreto	que	determina	o	currículo,	os	con3dos	do	BLOQUE	COMÚN,	pola	súa	natureza	transversal,	traballarase	ao	longo	do	curso	de	xeito	
integrado	cos	con3dos	do	resto	dos	bloques,	dado	que	trata	aspectos	como	a	construcción	das	fases	dunha	sesión,	o	aseo	persoal,	a	par3cipación	nas	ac3vidades	
nsicas	independentemente	do	propio	nivel	de	execución…etc.	

	 O	bloque	de	con3dos	de	ACTIVIDADE	FÍSICA	E	SAÚDE	decidimos	introducilo	en	tódolos	niveis	cunha	unidade	didác3ca	inicial.	Desta	forma	iniciaremos	o	
curso	cunha	valoración	(avaliación	de	diagnós3co)	da	condición	nsica	saudables	dos	nosos	alumnos	co	fin	de	que	podan	observar	e	reflexionar	sobre	os	cambios	
nas	dis3ntas	capacidades	nsicas	e	variables	antropométricas	durante	os	anos	de	ESO	e	Bacharelato.	A	final	de	curso	realizaremos	unha	nova	valoración	para	que	as	
modificacións,	si	existen,	poidan	ser	observadas	tamén	no	propio	curso	escolar.	O	noso	obxec3vo	é	que	o	alumnado	sexa	consciente	dos	cambios	que	se	producen	
no	seu	corpo	e	na	súa	condición	nsica	e	que	valoren	a	necesidade	de	manter	unha	ac3vidade	nsica	como	hábito	na	súa	vida	diaria.	As	dis3ntas	unidades	didác3cas	
de	condición	nsica	e	saúde	terán	un	tratamento	en	espiral	de	tal	forma	que	ano	a	ano	recordaranse	os	con3dos	anteriores	e	ampliaranse,	dirixíndonos	sempre	cara	
unha	maior	 autonomía	 do	 alumnado	 no	manexo	 dos	 dis3ntos	 elementos	 que	 forman	 parte	 do	 adestramento	 das	 capacidades	 nsicas:	 test,	 métodos,	 cargas,	
exercicios...	

No	bacharelato	buscaremos	que	o	alumnado	u3lice	os	coñecementos	e	capacidades,	vinculados	a	este	bloque	de	con3dos,	acadados	na	ESO	para	elaborar	un	
programa	de	adestramento	individualizado,	en	función	dos	seus	intereses	e	posibilidades.	

Os	con3dos	de	XOGOS	E	ACTIVIDADES	DEPORTIVAS,	tratarémolos	ao	longo	da	ESO,	tentando	introducir	modalidades	depor3vas	psicomotrices,	sociomotrices	de	
oposición	e	de	colaboración	oposición,	así	como	xogos	e	deportes	alterna3vos	e	tradicionais.	As	directrices	para	a	secuenciación	temporal	destes	con3dos	son:	

•	 	Da	iniciación	ó	perfeccionamento,	a	través	dun	tratamento	bianual	de	cada	modalidade	(tentarase	que	as	modalidades	depor3vas	se	traten	dous	anos	ao	
longo	das	dúas	etapas).	
•	 	De	xeito	xeral:	da	técnica	e	tác3ca	individual	(1º	ano)	á	tác3ca	grupal	e	colec3va	(2º	ano)	
•	 	De	xeito	xeral:	do	coñecemento	e	prác3ca	dos	xogos	e	deportes	(1º	ciclo)	á	súa	u3lización	na	recreación	e	na	compe3ción	(2º	ciclo).		

No	bacharelato	a	 intervención	didác3ca	consis3rá	nun	repaso	dos	elementos	 formais	e	 funcionais	das	modalidades	a	tratar	e	na	programación	dunha	
compe3ción	depor3va	a	cargo	dos	propios	alumnos/as,	introducíndoos	desta	forma	na	planificación	de	ac3vidades	de	recreación	e	ocio.			

O	 tratamento	 das	 ACTIVIDADES	NO	MEDIO	NATURAL,	 as	 condicións	 climá3cas	 teranse	 en	 conta	 para	 a	 súa	 situación	 temporal	 ó	 longo	 do	 curso.	 As	
ac3vidades	de	orientación	introducirémolas	de	forma	progresiva	desde	2º	de	ESO.	Para	desenvolver	con3dos	deste	bloque	organizaremos,	na	medida	do	posible,	
unha	saída	en	cada	un	dos	niveis	para	que	poidan	realizar	unha	ac3vidade	depor3va	nun	entorno	natural.	Posteriormente	explicaremos	estas	ac3vidades.	

Con	respecto	ao	bloque	de	ACTIVIDADES	FÍSICAS	ARTÍSTICO-EXPRESIVAS,	procuramos	que	os	dis3ntos	con3dos	aparezan	de	forma	progresiva	nos	catro	cursos	da	
ESO	para	evitar	un	rexeitamento	a	este	3po	de	con3dos,	frecuente	sobre	todo	na	poboación	escolar	masculina.	Así	par3remos	desde	ac3vidades	con	compoñentes	
lúdicos	 e	 de	 representacións	 simples,	 ritmos	 sinxelos	 e	 niveis	 de	 abstraccións	 baixos,	 cara	 ac3vidades	 con	mais	 implicación	 persoal,	maior	 dificultade	 técnica,	
ritmos	musicais	variados	e	ac3vidades	expresivas	que	permitan	a	desinhibición.	
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1º	ESO

T. U.D. INSTRUM.	
AVALIAC. CONTIDOS

1er	
TRIM

Quecemento,	
volta	calma

PE/PO	
PP	
TI	
TG	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	o	quecemento	e	o	seu	significado	na	prác3ca	da	ac3vidade	nsica.	
- Realizar	quecementos	de	3po	xeral.	Executar	xogos	e	exercicios	apropiados	para	o	quecemento.	
- Valorar	o	quecemento	como	hábito	saudable	ao	comezo	dunha	ac3vidade	nsica.	
- Realizar	ac3vidades	de	baixa	intensidade	na	finalización	da	ac3vidade	nsica.	
- Coñecer	e	comprender	a	importancia	do	quecemento.	
- Dis3nguir	cada	unha	das	partes	dunha	sesión	dedicada	á	prác3ca	de	ac3vidade	nsica.	
- Coñecer	as	partes	do	corpo	humano	e	empregar	o	vocabulario	adecuado	ao	facer	referencia	ás	mesmas

C.F.B.	e	saude.		
Test	CF

PE/PO	
PP	
TG	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	 as	 capacidades	nsicas	principalmente	 relacionadas	 coa	 saúde	así	 como	 iden3ficar	 as	que	predominan	
nos	dis3ntos	exercicios.		

- Traballar	as	capacidades	nsicas	relacionadas	coa	saúde	buscando	unha	mellora	nas	mesmas.	
- Realizar	xogos	para	a	mellora	da	condición	nsica.	
- Conseguir	unha	mellora	e/ou	uns	niveis	mínimos	nas	capacidades	nsicas	traballadas.

Respiación,	
relaxación.	

Ioga

PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	os	principais	métodos	de	relaxación	como	medio	para	liberar	tensións	
- Relaxación	e	respiración.	Coñecer	e	aplicar	as	técnicas	e	métodos	básicos	de	relaxación	de	forma	autónoma.	
- Valorar	os	métodos	de	relaxación	para	aliviar	tensións	da	vida	co3á	
- Introducción	ao	Ioga	como	método	eficaz	de	control	corporal,	relaxación,	respiración…

Combas

PP	
TI	
TG	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	 e	 valorar	 os	 saltos	 de	 comba	 como	 un	método	 de	 traballo	 da	 resistencia	 aeróbica,	 da	 coordinación,	
axilidade,	ritmo,	...	

- Coñecer	aspectos	técnicos	básicos	en	torno	aos	saltos	de	comba…		
- Realizar	xogos	e	tarefas	encamiñadas	á	adquisición	e	mellora	das	habilidades	coordina3vas	específicas	dos	saltos	
con	combas.	

- Realizar	de	forma	correcta	un	repertorio	mínimo	de	saltos	con	comba:	secuencia	individual		
- Par3cipar	nas	ac3vidades	propostas	independentemente	do	nivel	de	destreza	acadado

Bádminton
PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Golpeos	e	desprazamentos.	Técnica,	finalidades	e	capacidades	motrices	implicadas.	
- Estratexia	 de	 xogo.	 Colocación	 dos	 golpeos	 en	 función	 da	 propia	 situación	 e	 da	 interpretación	 do	 xogo	 e	 a	
situación	do	adversario.	

- Regulamento	de	xogo.	Adecuación	das	condutas	e	aceptación	do	resultado	da	compe3ción.
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2o	
TRIM Aerobic

PP	
TI	
TG	

(TD)	PO/RU

- Ritmo	e	movemento,	expresión	e	crea3vidad:	adaptación	do	movemento	a	estructuras	rítmicas	sinselas,	así	como	
a	dis3ntos	es3los	de	música.	

- Creación	de	secuencias	de	movemento	sobre	frases	rítmicas.	
- Predisposición	posi3va	do	alumno	á	hora	de	traballar	con	dis3ntas	músicas.		
- Colaboración	na	execución	conxunta	das	danzas	e	coreogranas.	
- Valoración	do	movemento	rítmico	do	resto	de	compañeiros	e	grupos.	
- Colaboración	na	invención	de	novos	pasos.

Xogos	expresión	
corporal

PP	
TI	
TG	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	o	corpo	como	medio	de	expresión		
- Realizar	exercicios/tarefas	e	xogos	de	desinhibición.		
- Realizar	pequenas	tarefas	e	xogos	de	representación.	
- Valorar	 posi3vamente	 as	 posibilidades	 de	 expresión	 do	 corpo	 humano,	 ao	mesmo	 tempo	 que	 respectamos	 a	
execución	dos	nosos	compañeiros.	

3er	
TRIM

Baloncesto	
So	técnica	y	

tác3ca	individual	
sin	contácto

PP	
(TD)	PO/RU

- Habilidades	específicas	do	fútbol.	Modelos	técnicos	das	habilidades	ofensivas	e	defensivas	e	adaptación	ás	
caracterís3cas	dos	par3cipantes.		

- Dinámica	interna,	funcións	dos	xogadores	e	principios	estratéxicos.	Capacidades	implicadas.		
- Es`mulos	relevantes	que	en	fútbol	condicionan	a	conduta	motriz:	situación	do	balón	e	a	canastra,	espazos	libres,	
tempos	de	xogo,	etc.	

Caracterís3cas	do	
medio	Natural

PE/PO	
TI	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	 as	 caracterís3cas	 do	 medio	 natural:	 nocións	 básicas	 de	 topograna	 e	 recoñecemento	 de	 formas	 e	
elementos	da	paisaxe.	

- Aceptar	 y	 respetar	 as	 normas	 para	 a	 conservación	 do	 medio	 natural	 e	 urbano.	 Tomar	 conciencia	 dos	 usos	
adecuados	de	ambos	entornos.

Sendeirismo

PE/PO	
PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	qué	é	o	sendeirismo	e	os	aspectos	básicos	a	ter	en	conta	ao	realizar	unha	saída.		
- Coñecer	 as	 caracterís3cas	 do	 medio	 natural:	 nocións	 básicas	 de	 topograna	 e	 recoñecemento	 de	 formas	 e	
elementos	da	paisaxe.		

- Realizar	unha	saída	de	sendeirismo	e/ou	unha	pequena	acampada.		
- Respetar	 o	 medio	 ambiente	 e	 valorar	 este	 como	 lugar	 rico	 en	 recursos	 para	 a	 realización	 de	 ac3vidades	
recrea3vas.

Vela	
e	

Cabuyería	nau3ca

PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	que	é	vela	lixeira		
- Diferenciar	as	partes	dunha	embarcación.	Iniciarse	nas	habilidades	técnicas	da	candea		
- Aprender	nós	mariños		
- Saber	u3lizar	terminoloxía	náu3ca:	barlovento-sotavento,	amurar	a	babor-estribor,	orzar-arribar...	
- Localizar	a	dirección	do	vento	e	adoptar	con	respecto	a	este	os	diferentes	rumbos	de	navegación		
- Coñecer	o	impacto	que	a	prác3ca	da	candea	ten	sobre	o	medio	
- Actuar	con	prudencia	respectando	as	normas	de	seguridade		
- Adoptar	ac3tudes	de	respecto	e	conservación	do	medio		
- Cooperar	no	aparello,	traslado	e	limpeza	das	embarcacións.
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2º	ESO

T. U.D. INSTRUM.	
AVALIAC. CONTIDOS

1er	
TRIM

Mov.	Art.	e	
es3ramentos.	
Calent.	xeral	
autónomos

PE/PO	
PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- Obje3vos	del	calentamiento.	Calentamiento	general	y	específico.	
- Realización	de	juegos	y	ejercicios	aplicados	al	calentamiento.	
- Realizar	calentamientos	generales	de	forma	autónoma.		
- Realizar	un	catálogo	de	ejercicios	y	juegos	de	calentamiento	general.		
- Valorar	la	importancia	de	la	realización	de	un	buen	calentamiento	y	de	la	u3lización	de	la	respiración	en	el	ejercicio	
nsico.		

- Localizar	los	principales	músculos	del	cuerpo	humano	y	sus	funciones	básicas.		
- Emplear	y	conocer	claramente	los	conceptos	de	anterior,	posterior,	lateral	o	externo	e	interno	o	medial.	
- Iden3ficar	claramente	las	dis3ntas	regiones	anatómicas	donde	se	localizan	los	músculos	que	estudiemos.	

C.F.	II:	Cuald.	ns.	
básicas	

Intensidad	
esfuerzo

PE/PO	
PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- Capacidades	nsicas	principalmente	relacionadas	coa	saúde:	resistencia	aeróbica	e	flexibilidade.	
- Control	da	intensidade	do	esforzo:	toma	da	frecuencia	cardíaca	e	cálculo	da	zona	de	ac3vidade.	
- Acondicionamento	nsico	xeral	con	especial	incidencia	na	resistencia	aeróbica	e	na	flexibilidade.	
- Realización	de	ac3vidades	e	xogos	para	a	mellora	da	condición	nsica.	
- Recoñecemento	e	 valoración	da	 relación	existente	 entre	unha	boa	 condición	nsica	 e	 a	mellora	das	 condicións	de	
saúde.	

- Iden3ficar	as	calidades	nsicas	básicas	que	predominan	nos	dis3ntos	exercicios	ou	tarefas.		
- Toma	de	conciencia	da	propia	condición	nsica	e	predisposición	a	mellorala	con	un	traballo	adecuado.		
- Control	da	intensidade	dos	esforzos:	a	frecuencia	cardíaca,	a	escala	de	percepción	de	esforzo.

Coreograna	con	
combas	/	

coordinación	y	
ritmo	con	
combas

PP	
TG	

(TD)	PO/RU

- Ritmo	e	movemento,	expresión	e	crea3vidad:	adaptación	dos	saltos	de	comba	individuais	a	estructuras	rítmicas	
sinselas	e	a	o	grupo.	

- Creación	de	secuencias	de	saltos	individuais	sobre	frases	rítmicase	en	grupos.	
- Predisposición	posi3va	do	alumno	á	hora	de	traballar	con	dis3ntas	músicas.		
- Colaboración	na	execución	conxunta	das	secuencias	de	saltos	e	coreogranas.	
- Valoración	dos	saltos	de	comba	e	coreogranas	do	resto	de	compañeiros	e	grupos.	
- Colaboración	na	invención	de	novas	convinacións	de	saltos

Postura	/	Pilates	
/	Yoga	/	
Equilibrio

PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Hixiene	postural	na	ac3vidade	nsica	e	nas	ac3vidades	co3ás.Valorar	a	importancia	que	dentro	da	saúde	teñen	os	
hábitos	de	hixiene	e	os	posturais.		

- Exercitación	de	posicións	corporais	axeitadas	na	prác3ca	de	ac3vidades	nsicas	e	en	situacións	da	vida	co3á.	
- Fortalecemento	da	musculatura	de	sostén	mediante	a	realización	de	exercicios	de	mobilidade	ar3cular,	de	
fortalecemento	muscular	e	de	relaxación.	

- Introducción	ás	técnicas	principais	do	método	Pilates.	
- Atención	á	hixiene	corporal	logo	da	prác3ca	de	ac3vidade	nsica.
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2o	
TRIM

	Bádminton

PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Golpeos	e	desprazamentos.	Técnica,	finalidades	e	capacidades	motrices	implicadas.	
- Estratexia	de	xogo.	Colocación	dos	golpeos	en	función	da	propia	situación	e	da	interpretación	do	xogo	e	a	situación	
do	adversario.	

- Regulamento	de	xogo.	Adecuación	das	condutas	e	aceptación	do	resultado	da	compe3ción.	
- Coñecer	as	regras	básicas	do	badminton.	
- Realizar	correctamente	os	elementos	técnicos	básicos	e	aplicalos	en	situacións	de	xogo	real.		
- Ser	capaz	de	autoavaliar	su	ejecución	técnica	y	avaliar	el	juego	de	sus	compañeros	de	forma	construc3va

Malabares
PP	

(TD)	PO/RU

- Coñecemento	e	nocións	básicas	de	conceptos	e	aspectos	relacionados	coas	bolas	malabares.	
- Dominio	do	vocabulario	propio	do	malabarismo	e	as	figuras	que	o	compoñen.	
- Construcción	de	malabares	a	par3r	do	emprego	de	diferentes	materiais	caseiros	e	de	desecho.	
- Experimentación	de	novas	cualidades	e	habilidades	motrices	a	través	do	uso	de	malabares.	
- Execución	dunha	serie	de	figuras	cos	malabares.	
- Toma	de	conciencia	das	posibilidades	que	ofrecen	os	malabares	como	medio	de	ocio	e	disfrute.	
- Colaboración	co	resto	de	compañeiros	no	proceso	de	enseñanza-	aprendizaxe	para	a	adquisición	de	novas	
habilidades	técnicas.

Atle3smo

PE/PO	
PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- Modalidades	de	atle3smo:	carreira	de	valas	e	salto	de	altura	es3lo	Fósbury		
- Axuste	da	execución	á	globalidade	do	xesto	técnico.	
- Relación	da	técnica	das	modalidades	coa	prevención	de	lesións,	coa	eficacia	e	coa	seguridade.	
- Capacidades	motrices	implicadas:	coordinación,	forza	rápida,	velocidade,	flexibilidade.	
- Formas	de	avaliar	o	nivel	técnico	no	paso	de	valas	e	o	salto	Fósbury.	
- Aspectos	preven3vos:	indumentaria,	materiais,	quecemento	específico	para	cada	modalidade,	traballo	por	niveis	de	
habilidade,	ac3vidades	de	recuperación,	es3ramentos	e	relaxación.		

- A	capacidade	de	aprendizaxe	motora	e	o	valor	rela3vo	dos	resultados	cuan3ta3vos
Prevención	de	

riscos	e	
primeiros	
auxilios

PE/PO	
TI	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	e	iden3ficar	os	diferentes	riscos	nas	ac3vidades	nsicas	e	depor3vas.	
- Adoptar	as	medidas	de	prevención	e	seguridade	oportunas	nas	prác3cas	nsico	depor3vas.	
- Coñecer	as	primeiras	actuacións	ante	as	lesións	máis	comúns	que	poden	manifestarse	na	prác3ca	depor3va.	
- Protocolos	básicos	de	primeiros	auxilios

Juegos	
oposición	con	
churros	y	picas.	

Esgrima

PP	
(TD)	PO/RU

- Golpeos	e	desprazamentos.	Técnica,	finalidades	e	capacidades	motrices	implicadas.	
- Estratexia	de	xogo.	Colocación	dos	golpeos	en	función	da	propia	situación	e	da	interpretación	do	xogo	e	a	situación	
do	adversario.	

- Regulamento	de	xogo.	Adecuación	das	condutas	e	aceptación	do	resultado	da	compe3ción.	
- Coñecer	as	regras	básicas	da	esgrima.	
- Ser	capaz	de	autoavaliar	su	ejecución	técnica	y	avaliar	el	juego	de	sus	compañeros	de	forma	construc3va
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3er	
TRIM

Voleibol
PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Habilidades	específicas	do	voleibol.	Modelos	técnicos	das	habilidades	ofensivas	e	defensivas	e	adaptación	ás	
caracterís3cas	dos	par3cipantes.		

- Dinámica	interna,	funcións	dos	xogadores	e	principios	estratéxicos.	Capacidades	implicadas.		
- Es`mulos	relevantes	que	en	baloncesto	condicionan	a	conduta	motriz:	situación	do	balón	e	a	canastra,	espazos	
libres,	tempos	de	xogo,	etc.	

Xogos	de	
representación,	
mimodramas

PP	
TI	
TG	

(TD)	PO/RU

- Experimentación	e	expresión	de	emociones	a	través	do	movimiento	corporal.	
- Reproducción	 de	 secuencias	 e	 situacións	 co3dianas	 a	 través	 do	 xesto.	 O	 xesto	 como	 vehículo	 de	 expresión	 e	
comunicación.	

- U3lización	do	xesto	e	do	movimento	como	vehículo	de	expresión	e	comunicación.	Representacións	mímicas.	
- Valoración	da	expresión	como	forma	natural	de	comunicación	que	conlleva	respeto	á	diversidad	e	as	posibilidades	
dos	demais.	

- Par3cipación	en	grupo	valorando	o	esforzo,	a	exixencia	e	o	disfrute.	Seguridade	e	confianza	en	sí	mesmo	valoración	
da	cooperación	e	o	compañeirismo.

Tipos	de	
ac3vidades	no	
medio	natural

PE/PO	
TI	
TG

- As	ac3vidades	nsico-depor3vas	no	medio	natural:	terra,	aire	e	auga.	Realización	de	habilidades	adaptadas	ao	3po	de	
ac3vidade	recrea3va	proposta:	rubir,	transportar,	remar,	montar	en	bicicleta...	

- Adquisición	de	nocións	básicas	sobre	seguridade,	coñecemento	de	materiais	e	ves3menta	necesaria.	
- Aceptación	e	respecto	das	normas	para	a	conservación	do	medio	urbano	e	natural.

Orientación.	
PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- A	orientación	como	ac3vidade	nsico	depor3va	no	medio	non	estable.	Interpretación	de	mapas	e	uso	do	compás	e	
outros	sistemas	de	orientación	(GPS,	indicios	naturais).		

- Equipamento	básico	para	a	realización	de	ac3vidades	de	orientación	en	función	da	duración	e	de	as	condicións	das	
mesmas.		

- Adquisición	de	técnicas	básicas	no	medio	natural:	iniciación	á	cabullería	básica	e	montaxe	de	tendas	de	campaña.	A	
súa	aplicación	en	diferentes	contextos.	

- Realización	de	i3nerarios	de	curto	percorrido,		preferentemente	no	medio	natural,	con	recoñecemento	de	sinais	de	
rastrexo.	

- Aceptación	e	respecto	das	normas	para	a	conservación	do	medio	urbano	e	natural.	
- Coñecer	o	entorno	natural	próximo	e	a	interpretación	de	sinais	de	rastrexo.	
- Realizar	e	explicar	de	forma	sinxela	planos	e	orientarse	por	eles.	

Mul3aventura	
árboles	

Cabullería	
básica	escalada	
y	montaña

PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	e	empregar	elementos	básicos	da	progresión	na	montaña:	trepar,	escalar,	rapelar,	faixar	unha	3rolina..	
- Mellorar	as	habilidades	motrices	básicas	e	capacidades	nsicas	básicas	en	entornos	habituais	e	non	habituais.	
- Coñecer	e	desenrolar	diferentes	ac3vidades	nsico-depor3vas	recrea3vas	como	os	circuitos	nos	arboles	(pontes,	
3rolinas,	rapel…)	no	medio	natural.	

- Aficionar	ao	alumno	na	prác3ca	de	ac3vidades	na	natureza	para	que	ocupen	o	seu	tempo	libre,	presente	e	futuro,	
mantendo	relacións	de	colaboración	e	igualdade	con	os	demais.	

- Coñecer	e	aplicar	os	fundamentos	básicos	da	escalada	e	a	cabullería	básica.	
- Comprender	e	respetar	as	normas	de	seguridade	básica	nas	ac3vidades	propostas.
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3º	ESO

T U.D. INSTRUM.	
AVALIAC. CONTIDOS

1er	
TRIM

Quecementos	
específicos	dirixidos	

Volta	calma

PE/PO	
PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- O	quecemento.	Coñecer	os	efectos	do	quecemento.	Pautas	para	a	súa	elaboración.	
- Elaboración	e	posta	en	prác3ca	de	quecementos,	logo	da	análise	da	ac3vidade	nsica	que	se	vai	realizar.	
- Valorar	a	importancia	da	realización	dun	bo	quecemento	e	da	u3lización	da	respiración	no	exercicio	nsico.		
- Adoptar	posturas	correctas	en	las	ac3vidades	nsicas	y	depor3vas	realizadas

C.F.III:	
Métodos	de	
adestramento

PE/PO	
PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- Vincular	 as	 capacidades	 nsicas	 principalmente	 relacionadas	 coa	 saúde,	 cos	 aparellos	 e	 sistemas	 do	 corpo	
humano.	

- Traballar	 as	 capacidades	 relacionadas	 coa	 saúde:	 resistencia	 aerobia,	 flexibilidade	 e	 forza	 resistencia	 xeral,	
mediante	a	posta	en	prác3ca	de	sistemas	e	métodos	de	adestramento.		

- Coñecer	os	sistemas	de	adestramento	para	a	mellora	das	capacidades	relacionadas	coa	saúde.		
- Control	 da	 intensidade	 do	 esforzo:	 coñecemento	 da	 frecuencia	 cardíaca	 máxima	 e	 de	 repouso.	 Tempo	 de	
recuperación	

- Coñecer	o	efecto	posi3vo	que	a	prác3ca	de	ac3vidade	nsica	produce	no	organismo:	especialmente	o	traballo	de	
resistencia	aerobia,	forza	resistencia	xeral	e	flexibilidade.	

- Ser	capaces	de	propoñer	dis3ntos	exercicios	para	o	desenvolvemento	da	resistencia	aerobia,	a	forza	resistencia	
xeral	e	da	flexibilidade.	

- Iden3ficar	as	dis3ntas	calidades	nsicas	que	traballemos	así	como	a	principal	musculatura	empregada.		
- Valorar	a	importancia	que	ten	un	correcto	traballo	de	condición	nsica	para	alcanzar	un	nivel	de	saúde	óp3mo.

Coordinación,	
agilidad		y	ritmo	con	

combas,	aros	y	
escalera	de	agilidad

PP	
TI	
TG	

(TD)	PO/RU

- Ritmo	e	movemento,	expresión	e	crea3vidad:	adaptación	dos	saltos	de	comba	individuais	a	estructuras	rítmicas	
sinselas	e	a	o	grupo.	

- Creación	de	secuencias	de	saltos	individuais	sobre	frases	rítmicase	en	grupos.	
- Predisposición	posi3va	do	alumno	á	hora	de	traballar	con	dis3ntas	músicas.		
- Colaboración	na	execución	conxunta	das	secuencias	de	saltos	e	coreogranas.	
- Valoración	dos	saltos	de	comba	e	coreogranas	do	resto	de	compañeiros	e	grupos.	
- Colaboración	na	invención	de	novas	convinacións	de	saltos

Equilibrio	y	postura,		
Yoga	y	Pilates

PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	os	principais	métodos	de	relaxación	como	medio	para	liberar	tensións	
- Relaxación	e	respiración.	Coñecer	e	aplicar	as	técnicas	e	métodos	básicos	de	relaxación	de	forma	autónoma.	
- Valorar	os	métodos	de	relaxación	para	aliviar	tensións	da	vida	co3á
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2º	
TRIM

	Bádminton

PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Golpeos	e	desprazamentos.	Técnica,	finalidades	e	capacidades	motrices	implicadas.	
- Estratexia	de	xogo.	Colocación	dos	golpeos	en	función	da	propia	situación	e	da	interpretación	do	xogo	e	a	
situación	do	adversario.	

- Regulamento	de	xogo.	Adecuación	das	condutas	e	aceptación	do	resultado	da	compe3ción.	
- Coñecer	as	regras	básicas	do	badminton.	
- Realizar	correctamente	os	elementos	técnicos	básicos	e	aplicalos	en	situacións	de	xogo	real.		
- Ser	capaz	de	autoavaliar	su	ejecución	técnica	y	avaliar	el	juego	de	sus	compañeros	de	forma	construc3va

Juegos	oposición	
con	churros	y	picas.	

Esgrima

PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Golpeos	e	desprazamentos.	Técnica,	finalidades	e	capacidades	motrices	implicadas.	
- Estratexia	de	xogo.	Colocación	dos	golpeos	en	función	da	propia	situación	e	da	interpretación	do	xogo	e	a	
situación	do	adversario.	

- Regulamento	de	xogo.	Adecuación	das	condutas	e	aceptación	do	resultado	da	compe3ción.	
- Coñecer	as	regras	básicas	da	esgrima.	
- Ser	capaz	de	autoavaliar	su	ejecución	técnica	y	avaliar	el	juego	de	sus	compañeros	de	forma	construc3va

Atle3smo
PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Modalidades	de	atle3smo:	carreira	de	valas	e	salto	de	altura	es3lo	Fósbury		
- Axuste	da	execución	á	globalidade	do	xesto	técnico.	
- Relación	da	técnica	das	modalidades	coa	prevención	de	lesións,	coa	eficacia	e	coa	seguridade.	
- Capacidades	motrices	implicadas:	coordinación,	forza	rápida,	velocidade,	flexibilidade.	
- Formas	de	avaliar	o	nivel	técnico	no	paso	de	valas	e	o	salto	Fósbury.	
- Aspectos	preven3vos:	indumentaria,	materiais,	quecemento	específico	para	cada	modalidade,	traballo	por	
niveis	de	habilidade,	ac3vidades	de	recuperación,	es3ramentos	e	relaxación.		

- A	capacidade	de	aprendizaxe	motora	e	o	valor	rela3vo	dos	resultados	cuan3ta3vos

Alimentación	
saudable

PE/PO	
TI	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	os	riscos	que	provocan	no	noso	organismo	uns	malos	hábitos	alimentarios.	
- Coñecer	a	frecuencia	de	consumo	dos	dis3ntos	grupos	de	alimentos	para	mantener	unha	dieta	equilibrada	
- Crear	e	adquirir	os	coñeceentos	básicos	sobre	a	pirámide	alimen3cia	e	a	roda	dos	alimentos	
- Valorar	a	importancia	que	ten	este	con3do	na	vida	diaria	para	a	saude	e	calidade	de	vida.	
- Balance	enerxé3co	entre	inxesta	e	gasto	calórico

Aerobic-Hiphop
PP	
TG	

(TD)	PO/RU

- Ritmo	e	movemento,	expresión	e	crea3vidad:	adaptación	do	movemento	a	estructuras	rítmicas	sinselas,	así	
como	a	dis3ntos	es3los	de	música.	

- Creación	de	secuencias	de	movemento	sobre	frases	rítmicas.	
- Predisposición	posi3va	do	alumno	á	hora	de	traballar	con	dis3ntas	músicas.		
- Colaboración	na	execución	conxunta	das	danzas	e	coreogranas.	
- Valoración	do	movemento	rítmico	do	resto	de	compañeiros	e	grupos.	
- Colaboración	na	invención	de	novos	pasos.

38



3er	
TRIM

Representacións	
teatrais

PP	
TG	

(TD)	PO/RU

- Expresión	e	comunicación	de	ideas,	sen3mentos	e	emocións…	a	través	do	xesto,	do	corpo	e	do	movimento.	
- Elaboracións	 de	 representacións	 teatrais	 par3ndo	 de	 historias	 sinxelas.	 Recreacións	 de	 persoaxes	 reales	 ou	
fic3cios	e	os	seus	contextos	dramá3cos.	

- Coñecer	os	elementos	e	recursos	básicos	da	dramatación	e	representación	teatral.	Do	xogo	simbólico	a	o	xogo	
dramá3co…	

- Par3cipación	y	repeto	ante	ac3vidades	que	supoñan	unha	actuación	ante	os	demais	de	comunicación	corporal.

Voleibol.
PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Habilidades	específicas	do	voleibol.	Modelos	técnicos	das	habilidades	ofensivas	e	defensivas	e	adaptación	ás	
caracterís3cas	dos	par3cipantes.		

- Dinámica	interna,	funcións	dos	xogadores	e	principios	estratéxicos.	Capacidades	implicadas.		
- Es`mulos	relevantes	que	en	baloncesto	condicionan	a	conduta	motriz:	situación	do	balón	e	a	canastra,	espazos	
libres,	tempos	de	xogo,	etc.	

Beisbol
PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Descubrir	a	 importancia	que	ten	hoxe	en	día	a	cultura	do	lecer	e	xa	que	logo	a	ocupación	correcta	do	tempo	
libre.		

- Coñecer	algúns	materiais	e	deportes	de	3po	alterna3vo/recrea3vo	e	as	posibilidades	de	construcción	dalgúns	
deles	con	materiais	de	desecho.	Realizar	xogos	e	tarefas	en	torno	a	este	material	e	deportes.		

- Aceptar	 as	 normas	 sociais	 e	 democrá3cas	 que	 rixen	 un	 traballo	 en	 equipo.	 Par3cipar	 en	 campionatos	
mostrando	ac3tudes	sociais	de	respeto,	tolerancia	e	par3cipación	construc3va.	

- Prac3car	 xogos	 e	 deportes	 de	 recreación	 e	 tempo	 libre.	 Prac3car	 os	 fundamentos	 técnicos,	 tác3cos	 e	
regulamentarios	doestes	deportes.	

- Valorar	a	importancia	que	ten	a	filosona	deste	3po	de	ac3vidades	de	face	á	par3cipación	e	recreación	de	todos	
os	prac3cantes

Análisis	das	
carácterís3cas	do	
medio	natural

PE/PO	
TI	

(TD)	PO/RU

- As	ac3vidades	nsico-depor3vas	no	medio	natural:	 terra,	aire	e	auga.	Realización	de	habilidades	adaptadas	ao	
3po	de	ac3vidade	recrea3va	proposta:	rubir,	transportar,	remar,	montar	en	bicicleta...	

- Adquisición	de	nocións	básicas	sobre	seguridade,	coñecemento	de	materiais	e	ves3menta	necesaria.	
- Aceptación	e	respecto	das	normas	para	a	conservación	do	medio	urbano	e	natural.

Orientación
PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- A	orientación	como	ac3vidade	nsico	depor3va	no	medio	non	estable.	Interpretación	de	mapas	e	uso	do	compás	
e	outros	sistemas	de	orientación	(GPS,	indicios	naturais).		

- Equipamento	básico	para	a	realización	de	ac3vidades	de	orientación	en	función	da	duración	e	de	as	condicións	
das	mesmas.	

- A	meteoroloxía	como	factor	que	hai	que	ter	en	conta	para	preparar	ou	realizar	unha	ac3vidade	de	orientación.		
- Caracterís3cas	das	zonas	de	ac3vidade	e	a	súa	repercusión	nas	técnicas	que	hai	que	empregar	para	garan3r	a	
seguridade.	Posibilidades	da	contorna	natural	próximo	para	a	realización	de	percorridos	de	orientación.	
Influencia	das	ac3vidades	de	orientación	na	degradación	da	contorna	natural	próximo.	Condutas	des3nadas	ao	
coidado	da	contorna	que	se	u3liza.	
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4º	ESO	

T. U.D. INSTRUM.	
AVALIAC. CONTIDOS

1er	
TRIM

Quecementos	
específicos	
autónomos

PE/PO	
PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- Diseñar	e	poñer	en	prác3ca	quecementos	autónomos,	logo	da	análise	da	ac3vidade	nsica	que	se	vai	a	realizar.	
- O	quecemento	como	medio	de	prevención	de	lesións	
- ¿Que	é	o	quecemento	específico?	
- Coñecer	a	función	básica	dos	principais	sistemas	e	aparellos	colaboradores	do	aparello	locomotor	á	hora	de	
realizar	o	movemento	

C.F.IV:		
Planificación	do	
adestramento

PE/PO	
PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	e	empregar	os	sistemas	e	métodos	de	adestramento	das	capacidades	nsicas	relacionadas	coa	saúde:	
resistencia	aeróbica,	flexibilidade	e	forza	resistencia.	

- Coñecer	e	valorar	os	efectos	do	traballo	de	resistencia	aeróbica,	de	flexibilidade	e	de	forza	resistencia	sobre	o	
estado	de	saúde:	efectos	beneficiosos,	riscos	e	prevención.	

- Aplicar	os	métodos	de	adestramento	da	resistencia	aeróbica,	da	flexibilidade	e	de	forza	resistencia.	
- Elaborar	e	posta	en	prác3ca	dun	plan	de	traballo	dunha	das	capacidades	nsicas	relacionadas	coa	saúde.	
- Tomar	conciencia	da	propia	condición	nsica	e	predisposición	a	mellorala

Hábitos	saudables

PE/PO	
TI	
TG	

(TD)	PO/RU

- Valorar	 os	 efectos	 nega3vos	 que	 determinados	 hábitos	 (fumar,	 beber,	 sedentarismo,	 consumir	
estupefacientes...)	teñen	sobre	a	condición	nsica	e	sobre	a	saúde	e	adopción	dunha	ac3tude	de	rexeitamento	
ante	estes.	

- Analizar	a	influencia	dos	hábitos	sociais	posi3vos:	alimentación,	descanso	e	es3lo	de	vida	ac3vo.	
- Analizar	a	influencia	de	hábitos	sociais	nega3vos:	sedentarismo,	consumo	de	drogas,	alcohol,	tabaco,	etc.	
- Normas	ergonómicas	e	de	hixiene	postural.

Lesións	e	primeiros	
auxilios.

PE/PO	
TI

- Coñecer	as	primeiras	actuacións	ante	as	lesións	máis	comúns	que	poden	manifestarse	na	prác3ca	depor3va.	
Protocolos	básicos	de	primeiros	auxilios
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2º	
TRIM

	Deportes	de	
raquetas:	palas,	
tenis	praia,	padel.

PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Golpeos	e	desprazamentos.	Técnica,	finalidades	e	capacidades	motrices	implicadas.	
- Estratexia	de	xogo.	Colocación	dos	golpeos	en	función	da	propia	situación	e	da	interpretación	do	xogo	e	a	
situación	do	adversario.	

- Regulamento	de	xogo.	Adecuación	das	condutas	e	aceptación	do	resultado	da	compe3ción.Coñecer	aspectos	
básicos	en	torno	ao	regulamento,	á	técnica	e	a	tác3ca	dos	deportes	de	raqueta:	tenis	praia,	badminton…		

- Realizar	xogos	e	tarefas	encamiñadas	á	adquisición	e	mellora	das	habilidades	básicas	propias	destes	deportes.		
- Ser	capaces	de	realizar	quecementos	específicos	de	forma	autónoma.		
- Aplicar	os	conceptos	vistos	ás	situacións	de	xogo		
- Par3cipar	nas	ac3vidades	propostas	independentemente	do	nivel	de	destreza	alcanzado

Expresión	corporal.	
Representaciones	

clow

PP	
TG	

(TD)	PO/RU

- Expresión	e	comunicación	de	ideas,	sen3mentos	e	emocións…	a	través	do	xesto,	do	corpo	e	do	movimento.	
- Elaboracións	 de	 representacións	 teatrais	 par3ndo	 de	 historias	 sinxelas.	 Recreacións	 de	 persoaxes	 reales	 ou	
fic3cios	e	os	seus	contextos	dramá3cos.	

- Coñecer	os	elementos	e	recursos	básicos	da	dramatación	e	representación	teatral.	Do	xogo	simbólico	a	o	xogo	
dramá3co…	

- Par3cipación	 e	 respeto	 ante	 ac3vidades	 que	 supoñan	 unha	 actuación	 ante	 os	 demais	 de	 comunicación	
corporal.

3er	TRIM

Organización	de	
campionatos	
depor3vos

PE/PO	
TG	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	os	criterios	básicos	para	a	planificación	de	campionatos	depor3vos		
- Elaborar,	por	grupos,	un	plan	de	compe3cións	depor3vas	adaptado	ao	centro		
- Cumprir	as	normas	básicas	establecidas	
- Controlar	o	desenvolvemento	das	compe3cións	durante	os	recreos	
- Respectar	as	diferencias	individuais	primando	a	par3cipación	sobre	o	resultado		
- Aprender	a	gañar	e	perder	con	depor3vidade.	
- U3lizar	as	novas	tecnoloxías	para	a	elaboración	e	seguimento	de	compe3cións	depor3vas.

Juegos	y	deportes	
alterna3vos.

PE/PO	
PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- Descubrir	a	importancia	que	ten	hoxe	en	día	a	cultura	do	lecer	e	xa	que	logo	a	ocupación	correcta	do	tempo	
libre.		

- Coñecer	algúns	materiais	e	deportes	de	3po	alterna3vo/recrea3vo	e	as	posibilidades	de	construcción	dalgúns	
deles	con	materiais	de	desecho.	Realizar	xogos	e	tarefas	en	torno	a	este	material	e	deportes.		

- Aceptar	 as	 normas	 sociais	 e	 democrá3cas	 que	 rixen	 un	 traballo	 en	 equipo.	 Par3cipar	 en	 campionatos	
mostrando	ac3tudes	sociais	de	respeto,	tolerancia	e	par3cipación	construc3va.	

- Prac3car	 xogos	 e	 deportes	 de	 recreación	 e	 tempo	 libre.	 Prac3car	 os	 fundamentos	 técnicos,	 tác3cos	 e	
regulamentarios	doestes	deportes.	

- Valorar	a	importancia	que	ten	a	filosona	deste	3po	de	ac3vidades	de	face	á	par3cipación	e	recreación	de	todos	
os	prac3cantes

Seguridad	no	
medio	natural

PE/PO	
TI

- Coñecer	e	aceptar	as	normas	xerais	de	seguridade	na	prác3ca	de	ac3vidades	nsicas	no	medio	natural	
valorándoas	como	medios	de	prevención	de	lesións	e	accidentes
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1º	BACH

U.D. INSTRUM.	
AVALIAC. CONTIDOS

1er	
TRIM

C.F.V:		
Planificación	do	
adestramento

PE/PO	
PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	os	beneficios	da	prác3ca	regular	de	ac3vidade	nsica	e	valoración	da	súa	incidencia	sobre	a	saúde.	
- Aceptar	a	responsabilidade	no	mantemento	e	mellora	da	condición	nsica.	
- Coñecer	os	criterios	fundamentais	para	a	planificación	da	ac3vidade	nsica	para	a	saúde.	
- Executar	probas	para	a	avaliación	das	capacidades	motoras.	
- Ac3vidade	 nsica	 para	 a	 saúde:	 o	 acondicionamento	 nsico,	 o	 xogo	 motor,	 as	 ac3vidades	 depor3vas	 e	 as	
ac3vidades	nsicas	no	medio	natural.	

- Métodos	básicos	para	o	desenvolvemento	da	condición	nsica.	
- Manexo	e	control	dos	compoñentes	fundamentais	da	carga	na	prác3ca	de	ac3vidade	nsica:	o	volume,	a	
intensidade	e	a	densidade	do	esforzo

Hábitos	saudables

PE/PO	
PP	
TI	

(TD)	PO/RU

- Valorar	os	efectos	nega3vos	que	determinados	hábitos	(fumar,	beber,	sedentarismo,	consumir	estupefacientes...)	
teñen	sobre	a	condición	nsica	e	sobre	a	saúde	e	adopción	dunha	ac3tude	de	rexeitamento	ante	estes.	

- Analizar	a	influencia	dos	hábitos	sociais	posi3vos:	alimentación,	descanso	e	es3lo	de	vida	ac3vo.	
- Analizar	a	influencia	de	hábitos	sociais	nega3vos:	sedentarismo,	consumo	de	drogas,	alcohol,	tabaco,	etc.	
- Normas	ergonómicas	e	de	hixiene	postural.	

Coordinación,	
agilidad		y	ritmo	

con	combas,	aros	y	
escalera	de	
agilidad

PP	
TG	

(TD)	PO/RU

- Ritmo	e	movemento,	expresión	e	crea3vidad:	adaptación	dos	saltos	de	comba	individuais	a	estructuras	rítmicas	
sinselas	e	a	o	grupo.	

- Creación	de	secuencias	de	saltos	individuais	sobre	frases	rítmicase	en	grupos.	
- Predisposición	posi3va	do	alumno	á	hora	de	traballar	con	dis3ntas	músicas.		
- Colaboración	na	execución	conxunta	das	secuencias	de	saltos	e	coreogranas.	
- Valoración	dos	saltos	de	comba	e	coreogranas	do	resto	de	compañeiros	e	grupos.	
- Colaboración	na	invención	de	novas	convinacións	de	saltos

Equilibrio	y	
postura,		

Yoga	y	Pilates

PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	os	principais	métodos	de	relaxación	como	medio	para	liberar	tensións	
- Relaxación	e	respiración.	Coñecer	e	aplicar	as	técnicas	e	métodos	básicos	de	relaxación	de	forma	autónoma.	
- Valorar	os	métodos	de	relaxación	para	aliviar	tensións	da	vida	co3á
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2o	
TRIM

	Deportes	de	
raquetas:	palas,	
tenis	praia,	padel.

PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Golpeos	e	desprazamentos.	Técnica,	finalidades	e	capacidades	motrices	implicadas.	
- Estratexia	de	xogo.	Colocación	dos	golpeos	en	función	da	propia	situación	e	da	interpretación	do	xogo	e	a	
situación	do	adversario.	

- Regulamento	de	xogo.	Adecuación	das	condutas	e	aceptación	do	resultado	da	compe3ción.Coñecer	aspectos	
básicos	en	torno	ao	regulamento,	á	técnica	e	a	tác3ca	dos	deportes	de	raqueta:	tenis	praia,	badminton…		

- Realizar	xogos	e	tarefas	encamiñadas	á	adquisición	e	mellora	das	habilidades	básicas	propias	destes	deportes.		
- Ser	capaces	de	realizar	quecementos	específicos	de	forma	autónoma.		
- Aplicar	os	conceptos	vistos	ás	situacións	de	xogo		
- Par3cipar	nas	ac3vidades	propostas	independentemente	do	nivel	de	destreza	alcanzado

Organización	de		
sesiones	y	torneos	

depor3vos

PE/PO	
TG	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	os	criterios	básicos	para	a	planificación	de	campionatos	depor3vos		
- Elaborar,	por	grupos,	un	plan	de	compe3cións	depor3vas	adaptado	ao	centro		
- Cumprir	as	normas	básicas	establecidas	
- Respectar	as	diferencias	individuais	primando	a	par3cipación	sobre	o	resultado		
- Aprender	a	gañar	e	perder	con	depor3vidade.	
- U3lizar	as	novas	tecnoloxías	para	a	elaboración	e	seguimento	de	compe3cións	depor3vas.

Bailes	de	salón	
prác3ca	sin	
contácto

PE/PO	
PP	

(TD)	PO/RU

- Coñecer	¿Que	son	os	bailes	de	salón?.	
- Coñecer	e	traballar	os	pasos	fundamentais	do	cha-cha-chá,	rumba,	vals,	tango,	fox-trot,...	
- Colaborar	con	os	nosos	compañeiros	valorando	sempre	de	forma	posi3va	o	seu	traballo

3er	
TRIM

Juegos	y	Deportes	
Alterna3vos

PE/PO	
PP	
TI	
TG	

(TD)	PO/RU

- Descubrir	a	 importancia	que	 ten	hoxe	en	día	a	 cultura	do	 lecer	e	xa	que	 logo	a	ocupación	correcta	do	 tempo	
libre.		

- Coñecer	 algúns	materiais	 e	deportes	de	3po	alterna3vo/recrea3vo	e	 as	posibilidades	de	 construcción	dalgúns	
deles	con	materiais	de	desecho.	Realizar	xogos	e	tarefas	en	torno	a	este	material	e	deportes.		

- Aceptar	as	normas	sociais	e	democrá3cas	que	rixen	un	traballo	en	equipo.	Par3cipar	en	campionatos	mostrando	
ac3tudes	sociais	de	respeto,	tolerancia	e	par3cipación	construc3va.	

- Prac3car	 xogos	 e	 deportes	 de	 recreación	 e	 tempo	 libre.	 Prac3car	 os	 fundamentos	 técnicos,	 tác3cos	 e	
regulamentarios	doestes	deportes.	

- Valorar	a	importancia	que	ten	a	filosona	deste	3po	de	ac3vidades	de	face	á	par3cipación	e	recreación	de	todos	
os	prac3cantes

Planificación	act.	
no	medio	natural

PE/PO	
TI

- Coñecer	 as	 diferentes	 posibilidades	 de	 realizar	 ac3vidades	 no	medio	 natural	 que	 se	 ofertan	 na	 actualidade	 e	
inves3gar	algo	máis	sobre	elas.		

- Ser	 capaces	 de	 planificar	 ac3vidades	 no	medio	 natural	 tendo	 en	 conta	 as	 posibilidades	 da	 contorna	 e	 a	 nosa	
propia	situación	nsica.		

- Realizar	 unha	 saída	 á	 natureza	 para	 realizar	 unha	 ou	 varias	 ac3vidades	 nsicas	 organizadas	 aplicando	 os	
coñecementos	aprendidos	neste	curso	e	nos	anteriores.	

- Repaso	dos	coñecementos	de	orientación	no	medio	natural	aprendidos	en	cursos	anteriores.		
- Valorar	posi3vamente	o	traballo	na	contorna	natural	así	como	a	súa	conservación.	
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	 4.4.-	CONTIDOS	TRANSVERSAIS.	

O	Decreto	86/2015,	do	25	de	xuño,	polo	que	se	establece	o	currículo	da	ESO	e	do	Bacharelato	sinala:	

	Ar4go	4.	Elementos	transversais	

1.	 A	 comprensión	 lectora,	 a	 expresión	 oral	 e	 escrita,	 a	 comunicación	 audiovisual,	 as	 tecnoloxías	 da	 información	 e	 da	 comunicación,	 o	 emprendemento,	 e	 a	
educación	cívica	e	cons4tucional	traballaranse	en	todas	as	materias,	sen	prexuízo	do	seu	tratamento	específico	nalgunhas	das	materias	de	cada	etapa.	

A	parte	diso,	dende	a	materia	de	Educación	Física	trataranse	os	seguintes	con3dos	transversais:	

EDUCACIÓN	PARA	A	PAZ	

Un	dos	con3dos	ac3tudinais	máis	aplicado	en	todo	o	desenvolvemento	curricular	da	área	de	Educación	Física	é	o	da	aceptación	e	o	respecto	da	
propia	 realidade	 (corporal	 y	 funcional),	 das	 diferencias	 cos	 demais	 (de	 capacidade,	 de	 eficiencia	motriz	 e	morfoloxía)	 e	 das	 normas	 (regras)	 e	
resultados	(na	compe3ción).		

Todos	estes	con3dos	aparecen	no	traballo	da	condición	nsica,	nos	xogos	e	deportes	(tamén	para	discapacitados)	e	na	expresión	corporal	

EDUCACIÓN	PARA	O	CONSUMIDOR	

É	un	con3do	que	desde	a	nosa	área	abrangue	o	relacionado	cos	aspectos	sociais	e	económicos	que	rodean	a	ac3vidade	depor3va	e	o	deporte	na	
actualidade.	

EDUCACIÓN	PARA	A	SAÚDE	

En	todos	os	bloques	de	con3dos	aparecerá	este	con3do	transversal	xa	que	cons3túe	un	nexo	común	a	toda	a	Educación	Física.	Tratarémolo	con	
máis	especificidade	relacionándoo	coa	condición	nsica,	e	tratando	aspectos	como	a	alimentación,	a	hixiene,	e	o	consumo	de	sustancias	prexudiciais	
para	a	saúde.	

EDUCACIÓN	PARA	A	CONSERVACIÓN	DO	MEDIO	AMBIENTE	

O	 bloque	 de	 con3dos	 de	 "Os	 xogos	 e	 as	 ac3vidades	 depor3vas",	 trata	 unha	 serie	 de	 conceptos,	 procedementos	 e	 ac3tudes	 directamente	
relacionados	coas	ac3vidades	nsicas	que	se	 levan	a	cabo	na	natureza.	Polo	tanto,	o	coñecemento	do	medio	e	a	súa	vulnerabilidade,	as	técnicas	
adecuadas	 para	 “u3lizalo”	 e	 as	 normas	 para	 a	 súa	 conservación,	 impar3ranse	 ó	 tratar	 estes	 temas.	 De	 igual	 maneira,	 aparecen	 aspectos	 da	
educación	medioambiental	a	medida	que	se	desenvolven	con3dos	depor3vos,	de	condición	nsica,	xogos,	etc.,	en	canto	á	 	u3lización	do	entorno	
escolar,	á	manipulación	do	equipamento	e	o	cumprimento	das	normas	de	seguridade	e	prevención	de	accidentes.	
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EDUCACIÓN	VIAL	

Aparecerá	 con	 aqueles	 con3dos	 como	 son	 as	 ac3vidades	 na	 natureza,	 nos	 que	 o	 alumnado	 debe	 desenvolverse	 por	 un	medio	 determinado,	
respectando	unhas	normas	básicas	de	seguridade.	

EDUCACIÓN	PARA	A	IGUALDADE	DE	OPORTUNIDADES	ENTRE	AMBOS	SEXOS	

Cons3túe	 tamén	un	 con3do	presente	 en	 todo	momento	 nas	 sesións	 de	 educación	 nsica,	 e	 sobre	 o	 cal	 o	 docente	 intentará	 incidir	 a	 través	 do	
control	 daquelas	 variables	 que	 máis	 inciden	 na	 transmisión	 dun	 currículo	 oculto	 sexista:	 comunicación	 oral,	 3po	 de	 con3dos	 a	 traballar,	
comportamentos	valorados,	exemplificacións	con	alumnos/as,	demostracións...	Con	todo	elo	intentaremos	que	os	estereo3pos	sexistas	presentes	
na	 sociedade	 e	 con	 elo,	 na	 educación,	 non	 sexan	 reforzados	 nesta	 materia.	 Para	 elo,	 non	 buscamos	 unha	 situación	 de	 igualdade	 de	
comportamentos	entre	ambos	sexos,	senón	valorar	as	caracterís3cas	de	cadanseu	na	súa	xusta	medida.	Isto	supón	un	intento	de	integración	dos	
valores	masculinos	e	femininos,	no	cal	ambos	sexos	deben	compar3r	as	ac3vidades	propias	de	cada	un	deles,	posibilitando	así	que	poidan	destacar	
todos	e	todas.	

5.	AVALIACIÓN	E	CUALIFICACIÓN.	
A	avaliación	farase	en	consonancia	co	disposto	na	Orde	do	21	de	decembro	de	2007,	modificada	polas	Ordes	do	23	de	xuño	de	2008	e	do	25	de	xaneiro	do	

2022,	que	regula	a	avaliación	na	ESO	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	que	dita	o	seguinte:	

Ar4go	2º.-Carácter	da	avaliación	

1.	A	avaliación	do	proceso	de	aprendizaxe	do	alumnado	será	con4nua,	terá	carácter	forma4vo	e	orientador	e	será	diferenciada	segundo	as	dis4ntas	materias	do	
currículo.	

2.	A	avaliación	levarase	a	cabo	tendo	en	conta	os	diferentes	elementos	que	cons4túen	o	currículo:	as	competencias	básicas,	os	obxec4vos,	os	con4dos	e	criterios	de	
avaliación	de	cada	unha	das	materias	ou	ámbitos,	establecidos	no	Decreto	133/2007,	do	5	de	xullo,	polo	que	se	regulan	as	ensinanzas	da	educación	secundaria	
obrigatoria	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia,	e	a	concreción	que	fagan	os	centros	no	seu	proxecto	educa4vo.	Terá	como	referentes	as	competencias	básicas	e	
os	obxec4vos	xerais	da	etapa.	Os	criterios	de	avaliación	das	materias	serán	o	referente	fundamental	para	valorar	tanto	o	grao	de	adquisición	das	competencias	
básicas	como	a	consecución	dos	obxec4vos.	

3.	A	avaliación	será	con4nua	en	canto	que	forma	parte	do	proceso	de	ensino	aprendizaxe	e	terá	carácter	forma4vo	e	orientador	permi4ndo	detectar	as	dificultades	
no	 momento	 que	 se	 producen	 e,	 en	 consecuencia,	 incorporar	 medidas	 de	 ampliación,	 enriquecemento,	 reforzo	 ou	 de	 adaptación	 que	 permitan	 garan4r	 a	
adquisición	das	aprendizaxes	imprescindibles	para	con4nuar	o	proceso	educa4vo	do	alumnado	e	unha	mellor	adecuación	da	prác4ca	docente.	
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5.1	PROCEDEMENTOS	DE	AVALIACIÓN.	

	 O	proceso	de	avaliación	que	propoñemos	intenta	adaptarse	ós	aspectos	esgrimidos	da	lexislación	vixente.	Por	elo,	propoñemos	unha	avaliación:	

-	 consecuente	cos	fins	e	obxec3vos	do	sistema	educa3vo,	
-	 que	se	estenda	ao	sistema	(programación-proceso,	educa3vo-profesor-medios	e	métodos)	e	ao	alumno,	
-	 que	se	realizará	de	forma	con3nua	e	non	circunstancial.	
-	 que	nos	proporcione	información	con3nua,	obxec3va	e	suficiente	para	regular	o	proceso	educa3vo,		
-	 na	que	interveñan	os	axentes	externos	e	internos	ó	propio	proceso:	administración	(criterios	de	avaliación),	profesor	e	alumnos.	

¿QUÉ	IMOS	AVALIAR?	

1.-	Ao	alumnado:	conceptos,	procedementos	e	ac3tudes	
2.-	Ao	proceso:	consecución	dos	obxec3vos,	desenvolvemento	dos	con3dos,	desenvolvemento	das	tarefas,	u3lización	de	estratexias,	etc.…	
3.-	Ao	profesor:	caracterís3cas,	comportamentos,	ap3tudes..	

5.2.	INSTRUMENTOS	DE	AVALIACIÓN	

5.2.1.-	Ao	alumnado.	
•	 Antes:	 a	 través	 da	observación	 e	 o	 coñecemento	do	pasado	 académico	 e	 as	 súas	 experiencias	 na	 ac3vidade	nsica.	 Confección	da	ficha	
inicial	do	alumno.	
•	 Durante:		

-	a	través	do	exame	teórico	
-	a	 través	de	 ac3vidades	 como	análise	de	 ar3gos,	 realización	de	 resumes	de	 ac3vidades	e	 reflexións	escritas	 sobre	os	 con3dos	e	
outros	aspectos	da	materia	
-	mediante	os	criterios	de	avaliación	e	estándares	de	aprendizaxe	dos	con3dos	nas	unidades	didác3cas	(baseados	en	ac3vidades	de	
ensinanza/aprendizaxe).	
-	a	través	da	observación	día	a	día	reflec3da	no	caderno	do	profesor,	no	que	se	recollerán	a	valoración	das	ac3tudes.	

•	 Despois:	avaliación	final	ou	suma3va	que	ten	en	conta	toda	a	información	recollida	antes	e	durante	o	proceso:	u3lizaranse	catro	notas	de	0	
a	10	e	farase	unha	media	ponderada	empregando	a	escala	proposta	nos	estándares	traballados:		

-	Exame	conceptual	escrito	ou	oral.	
-	Probas	prác3cas	de	execución	nsica.	
-	Traballos	individuais	ou	de	grupais.	(obrigatorios	e	voluntarios)	
-	Planillas	de	observación	ou	rúbricas	da	par3cipación	e	ac3tudes	nas	tarefas	diarias.	

	 	 Para	facer	media	das	notas	deberán	chegar	como	mínimo	a	un	catro	en	cada	unha	delas.	
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	 	 5.2.2.-	Ao	proceso.	
• Durante:		

-	a	través	do	caderno	do	profesor	no	que	se	recolle	información	acerca	do	cumprimento	dos	obxec3vos	didác3cos	de	cada	U.D.	
-	a	través	dos	alumnos:		

•	Os	diarios	dos	alumnos.	
•	A	observación	realizada	por	alumnos	lesionados/exentos.	

• Despois:		
-	valoración	da	información	ob3da	a	través	dos	instrumentos	anteriores.	
-	valoración	da	consecución	dos	obxec3vos	xerais	ao	final	do	ciclo.	

5.2.3.-	Ao	Profesor.				
• 	 Durante:	De	forma	subxec3va:	diario	persoal	do	profesor.	
• 	 Despois:	Valoración	da	información	ob3da	cos	instrumentos	anteriores.	

5.2.4.-	Retroalimentación	
Toda	a	información	ob3da	neste	proceso	de	avaliación	será	rexistrada	e	analizada	co	fin	de	emi3r	xuízos	de	cara	á	toma	de	decisións	con	respecto	a:	

•	 Cualificación	final	do	alumno.	
•	 Consecución	dos	obxec3vos	marcados.	
•	 Modificación	de	aspectos	do	proceso	de	ensinanza/aprendizaxe:	con3dos,	obxec3vos,	medios,	materiais…	
•	 Modificación	 na	 intervención	 do	 profesor:	 comportamentos,	 renovación	 de	 coñecementos,	 u3lización	 de	 estratexias	 de	 ensinanza/
aprendizaxe…		

Avaliación	Interna	da	programación.	

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES
1.	 La	 programación	 recoge	 los	 criterios	 de	evaluación	de	forma	clara	y	sencilla.
2.	Los	alumnos	tienen	acceso	a		los	criterios	de	evaluación/calificación.
3.	Las	familias,	tienen	acceso	a		los	criterios	de	evaluación/calificación.
4.	Se	evalúan	los	conocimientos	previos.
5.	Va	dirigida	 a	los	diferentes	tipos	de	contenido
6.	Se	valoran	los	contenidos	actitudinales	y	procedimentales
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1. RESPECTO	A	CRITERIOS	DE		AVALIACIÓN	E	CALIFICACIÓN	
2.-	RESPECTO	Á	METODOLOXÍA.	

7.	Se	evalúan	las	competencias
8.		Se		valora		el		trabajo		que	desarrolla		en	casa
9.		Se	valora	el	trabajo	que	desarrolla	el	alumno	en	el	aula
10.	Se	evalúa	el	proceso	de	aprendizaje	de	manera	directa	y	a	través	de	los	cuadernos	(materiales)	de	
trabajo	del	alumnado.

11.	Las	pruebas	contemplan	diferentes	niveles	de	dificultad
12.	Se	analizan	los	resultados	del	grupo	de	alumnos.
13.		Se		establecen		los		procedimientos		 de	recuperación	por	evaluación.
14.		Las		sesiones	de	evaluación	son	suficientes	y	eficaces.
15.	Se	evalúa	periódicamente	la	programación.
16.	Se	evalúa	la	propia	práctica	docente.
17.	La	evaluación	es	continua.
18.	 Los	 resultados	 de	 las	 evaluaciones	 se	u3lizan	para	adecuar	la	programación.
20.	La	programación	contempla	mecanismos	propios	de	evaluación	interna

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES
1.	 Se	 prevé	 una	metodología	 activa	 y	 participativa	del	alumno

-	Participa	 en	una	selección	de	 actividades
-	Exponiendo	trabajo	al	grupo
-	Realizando	proyectos
-	Realizando	trabajos	en	grupo
-	Mediante	actividades	por	descubrimiento	guiado

-	Otras:
2.		 La		 actuación		 del		 profesor		 tiene		 un		 enfoque	interdisciplinar

3.	 Los	diferentes	 tipos	 de	actividades	 se	 basan	en	aprendizajes	significativos	y	funcionales.
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 Para	 ter	 constancia	 dos	 logros	 da	 nosa	 programación,	 e	 reflec3r	 todo	 o	 recollido	 nos	 anteriores	 instrumentos,	 faremos	 constar	 no	 libro	 de	 actas	 das	
reunións	de	departamento,	todos	aqueles	problemas	que	puideran	xurdir,	así	como	o	grado	de	consecución	dos	obxec3vos	e	o	grado	de	execución	dos	con3dos.	

4.			La			distribución			del			aula			facilita			el			trabajo	autónomo.
5.	La	distribución	del	aula	se	modifica	en	función	de	las	actividades.
6.	Se	prevé	el	uso	de	otros	espacios

-	Biblioteca
-	Salas	de	informática
-	Laboratorios
-	Espacios	fuera	del	centro
-	Otros:

7.Recursos	previstos
-	Recursos	propios	de	la	asignatura
-	Materiales	elaborados	por	el	departamento
-	Medios	audiovisuales
-	Medios	informáticos
-	Libro	de	texto
-	Actividades	extraescolares	y	complementarias

-	Libros	de	consulta
-	Libros	de	lectura

8.		 Se		 ponen		 en		 práctica		 técnicas		 de		 estudio:	subrayado,	esquema,	mapas	conceptuales…
9.	Se	favorece	la	lectura	y	la	comprensión	lectora.
10.	Se	contempla	el	seguimiento	individualizado	del	alumno	 y	 la	 comprobación	 del	 trabajo	 de	 éste	 a		
través	de…

La				 graduación				 de				 los				 contenidos				 de	aprendizaje
La	distribución	de	forma	flexible	de	los	tiempos	de	las	sesiones.
La	utilización	de	actividades	de	refuerzo
La	utilización	de	actividades	de	ampliación
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5.3.	PROCEDEMENTOS	PARA	A	REALIZACIÓN	DA	AVALIACIÓN	INICIAL		

A	 avaliación	 inicial	 ou	 diagnós3ca	 permite	 adecuar	 a	 aprendizaxe	 as	 posibilidades	 do	 alumnado,	 mediante	 a	 observación	 e	 interpretación	 de	
coñecementos,	ac3tudes	e	capacidades.	Ten	o	 seu	momento	 idóneo	ao	comezo	dunha	unidade	didác3ca,	dun	período	educa3vo	ou	dun	proceso	 forma3vo.	O	
referente	da	avaliación	tratará	de	ser	criterial	(respecto	ao	nivel	de	habilidade	do	alumnado)	ou	norma3vo,	tendo	en	conta	a	media	do	grupo.	

	 Esta	 avaliación	 realizarase	 a	 través	 da	 observación	 directa,	 do	 coñecemento	 do	 pasado	 académico	 e	 as	 súas	 experiencias	 na	 ac3vidade	 nsica.	
Confeccionarase	unha	ficha	inicial	do	alumnado	na	que	se	tomarán	datos	antropométricos	e	condicionais	e	aqueles	referentes	a	posibles	enfermidades,	patoloxías,	
discapacidades	ou	problemas	para	a	prác3ca	da	Educación	Física.		

	 No	presente	 curso	escolar	 a	 avaliación	 inicial	 cobra	 especial	 relevancia	 pola	 situación	na	que	nos	 atopamos	de	Pandemia	Mundial	 pola	COVID-19.	O	
alumnado	ven	de	sufrir	un	confinamento	domiciliario	moi	prolongado	no	tempo	o	que	afectou	considerablemente	á	súa	prác3ca	de	ac3vidade	nsica	diaria.	Esta	
situación	 vese	 agrabada	polas	 restriccións	 actuais	 nos	 clubes	depor3vos	 federados,	 ximnasios,	 piscinas,	 ac3vidades	 extraescolares	 e	 instalacións	depor3vas	 en	
xeral.	É	preciso	valorar	os	efectos	que	esta	situación	está	a	producir	na	condición	nsica	do	noso	alumnado	para	poder	diseñar	estratexias	que	poidan	compensar	
dalgún	xeito	o	sedentarismo	ao	que	se	veu	abocado.	Empregaranse	para	a	realización	de	esta	avaliación	inicial:	a	batería	de	test	de	condición	nsica	Eurofit,	varias	
probas	 de	 nivel	 de	 competencia	 motriz,	 cues3onarios	 preguntando	 ao	 propio	 alumnado	 os	 seus	 hábitos	 saudables	 e	 a	 súa	 percepción	 sobre	 a	 sua	 saúde	 e	
condición	nsica.	

5.4.	CRITERIOS	DE	CUALIFICACIÓN:	INDICADORES	DE	LOGRO.		

A	 conclusión	 de	 cada	 proceso	 de	 ensinanza/aprendizaxe	 leva	 implícita	 unha	 valoración	 de	 3po	 numérica	 que	 aparece	 nos	 bole`ns	 ó	 remate	 de	 cada	
trimestre	e	curso.	Esta	cualificación	xurdirá	dos	procedementos	e	 instrumentos	de	avaliación.	Dos	criterios	de	avaliación	prescrip3vos	xorden	os	estándares	de	
aprendizaxe.	Ditos	estándares	serán	a	base	da	que	obteremos	a	nota	final	das	unidades	didác3cas	de	cada	trimestre.	

Para	obter	a	cualificación	final	de	cada	trimestre	calcularase	a	media	ponderada	dos	estandares	avaliados	en	cada	situación	de	avaliación.	É	necesario	
para	aprobar	a	materia	obter	polo	menos	un	5	na	nota	do	trimestre.		

Por	regra	xeral:	Os	estándares	avaliados	a	través	de	probas	nsicas	terán	un	30%	de	peso	sobre	a	valoración	final	da	avaliación;	os	estándares	avaliados	a	
través	de	traballos	ou	probas	teóricas	un	30%	e	os	estándares	avaliados	a	través	de	plan3llas	de	observación	sobre	o	traballo	diario	un	40%.	Pero	poden	darse	
situacións	nas	que	esta	ponderación	varíe	como	pode	ser	por	exemplo	no	primeiro	trimestre	de	4º	de	ESO	e	1º	de	Bac	no	que	o	peso	dos	estandares	avaliados	
mediante	probas	 teóricas	ou	 traballos	e	moito	maior	polas	 caracterís3cas	dos	con3dos	 traballados:	probas	 teoricas	20%,	 traballo	escrito	 individual	30%,	proba	
prác3ca	20	%	e	traballo	e	tarefas	diarias	de	clase	30%.	

Para	poder	facer	a	media	ponderada	de	todas	as	probas	cada	unha	delas	debe	ter	unha	nota	mínima	de	un	4.	
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Para	 poder	 corrixir	 os	 traballos	 ou	 probas	 escritas	 o	 alumnado	 deberá	 ter	 unha	 expresión	 lexible.	 Non	 está	 permi3do	 u3lizar	 axudas	 externas	 para	 a	
realización	das	probas	escritas,	ben	mediante	apoio	material	 (libros,	apuntes,	moviles,	etc…)	ou	ben	mediante	a	comunicación	con	outros	compañeiros.	Nestes	
casos	anularase	dita	proba	escrita.	

Se	a	cualificación	ob3da	nun	 trimestre	é	 inferior	a	5,	a	avaliación	considerarase	non	superada.	Dado	que	a	cualificación	 trimestral	 corresponde	a	unha	
ponderación	conxunta	de	todos	os	instrumentos	de	avaliación,	o	suspenso	afectará	a	todo	o	con3do	do	trimestre	e	en	ningún	caso	a	unha	soa	das	partes.	

A	cualificación	do	final	de	curso,	será	a	media	aritmé3ca	dos	tres	trimestres	de	que	consta	o	curso	escolar,	polo	que	a	nota	da	úl3ma	avaliación	non	ten	
porque	corresponder	coa	nota	final.	

Un	alumno	que	aprobe	todas	as	avaliacións	nunca	poderá	obter	unha	cualificación	inferior	á	súa	media	aritmé3ca.	

O	alumnado	que	presenten	algún	3po	de	lesión	ou	incapacidade	que	lle	imposibilite	seguir	o	normal	desenrolo	das	sesións,	e	que	só	par3cipen,	por	estas	
ou	outras	causas	(faltas	de	asistencia),	en	menos	do	80%	das	sesións	prác3cas	das	unidade	didác3cas,	recibirán	a	súa	cualificación	en	base	a	outra	ponderación	dos	
procedementos	de	avaliación.	Así	ó	non	par3cipar	nas	sesións	a	porcentaxe	de	observación	non	contará	para	a	nota	e	repar3rase	entre	os	outros	instrumentos.	O	
mesmo	ocorrerá	no	caso	de	ter	unha	lesión:	a	nota	repar3rase	entre	os	traballos	e	a	proba	escrita.	

Para	 os	 alumnos	 con	 algunha	 avaliación	 suspensa	 o	 departamento	 establecerá	 un	 plan	 de	 reforzo	 e	 recuperación	 individualizado	 e	 unha	 proba	
individualizada	(teórica	e/ou	prác3ca)	para	levar	a	cabo	despois	da	terceira	avaliación	e	antes	da	avaliación	final.	Examinarase	o	caso	par3cular	de	cada	alumno/a	e	
tendo	en	conta	a	súa	situación:	ac3vidades,	par3cipación,	implicación	no	proceso	de	ensinanza-aprendizaxe	e	notas	ó	longo	do	curso.	Terase	en	conta	o	historial	
do	 alumnado:	 enfermidade,	 lesión,	 situación	 familiar.	 E	 tamén	 a	 súa	 traxectoria	 durante	 todo	 o	 curso:	 o	 resultado	 das	 diferentes	 probas	 ou	 ac3vidades	 e	 as	
observacións	do	profesor	dentro	da	aula.	Os	alumnos	que	con	algunha	 	avaliación	suspensa	despois	do	plan	de	reforzo	e	recuperación	terán	a	cualificación	de	
insuficiente	na	convocatoria	final	ordinaria	de	xuño.	

Os	alumnos	coa	Educación	Física	pendente	de	cursos	anteriores	deberán:	

• Presentar	correctamente	o	seu	programa	de	reforzo	para	a	recuperación	da	asignatura	levado	a	cabo	polo	seu	profesor	de	aula	

• Aqueles	alumnos	que	no	realicen	o	programa	de	reforzo,	deberán	presentarse	a	unha	proba	individualizada	nas	datas	e	prazos	especificados	pola	xefatura	
do	centro	para	a	avaliación	de	pendentes	en	maio.	

• Valorarase	a	marcha	do	alumnado	nas	unidades	didác3cas.	Xa	que	os	estándares	de	aprendizaxe	son	similares	e	mesmo	ampliados	dun	curso	para	outro,	
se	o	alumno/a	supera	os	estándares	do	curso	actual,	poderá	ter	aprobada	a	materia.	

Situación	dos	lesionados:	os	alumnos	imposibilitados	para	realizar	a	clase	prác3ca	ordinaria,	completarán	a	súa	formación	de	diferentes	xeitos:	

• Realización	de	fichas	sobre	a	clase:	descrición	de	xogos,	xestos,	formulación	de	preguntas,	resolución	de	preguntas...	
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• Manipulación	dos	medios	dixitais:	vídeo,	fotograna,	etc.	para	rexistrar	xestos	ou	ac3vidades	na	aula	

• Deseño	de	un	documento	sobre	o	tema	tratado	(presentación)	

5.5.	PROCEDEMENTO	DE	SEGUIMENTO,	AVALIACIÓN	E	CUALIFICACIÓN	DO	ALUMNADO	CON	MATERIAS	PENDENTES.	

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

6.	O	alumnado	que	promocione	de	curso	sen	ter	superado	todas	as	materias	seguirá	un	programa	de	reforzo	des4nado	a	recuperar	as	aprendizaxes	non	adquiridas	
e	deberá	superar	a	avaliación	correspondente	ao	devandito	programa.	A	avaliación	do	programa	de	reforzo	será	4da	en	conta	para	os	efectos	de	cualificación	das	
materias	non	superadas.	Correspóndelles	aos	departamentos	didác4cos	a	organización	destes	programas.	Cada	profesor	ou	profesora	desenvolverao	no	curso	no	
que	imparte	docencia.	Os	centros	educa4vos	organizarán	os	procesos	de	avaliación	da	recuperación	das	materias	pendentes.	

8.	O	alumnado	que	non	promocione	permanecerá	un	ano	máis	no	mesmo	curso.	Esta	repe4ción	irá	acompañada	dun	plan	de	recuperación	das	aprendizaxes	non	
adquiridas	co	fin	de	favorecer	a	adquisición	das	competencias	básicas.	

Polo	tanto,	dende	o	departamento,	levaranse	a	cabo	as	seguintes	ac3vidades:	

•Ac3vidades	de	seguimento/reforzo:	
- Fixaranse	citas	con	certa	periodicidade	e	de	acordo	co	alumnado	en	cues3ón	para	 tratar	os	 temas	máis	 importantes	e	 revisar	a	confección	dos	

traballos	propostos.	Da	mesma	forma	prac3carán	aquelas	ac3vidades	que	consideremos	teñen	peor	nivel	e	necesitan	reforzar.	

•	Ac3vidades	de	recuperación:	
-	 Presentación	dos	traballos	pendentes	do	ano	anterior	
-	 Par3cipación	ac3va	e	proveitosa	nas	ac3vidades	propias	do	curso	actual.	

•	Ac3vidades	de	avaliación:	
-	 Exame	teórico	(CONVOCATORIA	DE	MAIO)	sobre	conceptos	vistos	no	curso	anterior.	
-	 Execución	 de	 probas	 prác3cas,	 segundo	 os	 con3dos	 procedimentais	 vistos	 o	 curso	 anterior	 e	 repasados	 nas	 ac3vidades	 de	 seguimento	 e	
recuperación.	

Tanto	o	programa	de	reforzo,	como	o	programa	de	recuperación,	organizaranse	para	cada	estudante	tendo	en	conta	as	dificultades	de	aprendizaxe	que	mo3varon	a	
non	superación	da	materia	en	relación	cos	mínimos	establecidos	na	programación	docente	da	mesma.	Para	a	avaliación	da	materia	terase	en	conta	os	progresos	
que	o	alumno/a	realice	nas	ac3vidades	de	reforzo	de	recuperación,	así	como	a	súa	evolución	na	materia.	

Os	criterios	de	cualificación	serán	os	mesmos	que	os	especificados	para	cada	curso	nos	seus	mínimos	e	porcentaxes	cando	proceda.	 	
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6.-	MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	Á	DIVERSIDADE.	
A	LOE,	Lei	orgánica	2/2006,	do	3	de	maio,	de	Educación,	no	seu	`tulo	II,	Equidade	da	Educación,	remarca	a	especial	atención	que,	dentro	da	escolaridade	

obrigatoria,	han	de	ter	as	medidas	de	atención	á	diversidade	para,	“por	medio	da	prevención	das	dificultades	de	aprendizaxe	e	a	posta	en	prác3ca	dos	apoios	e	
reforzos	 oportunos	 en	 tempo	 e	 forma,	 lograr	 o	marco	 dunha	 escola	 inclusiva	 que	 acuda,	 segundo	 sexa	 necesario,	 ás	medidas	 organiza3vas	 e/ou	 curriculares	
precisas	 para	 asegurar	 o	 principio	 de	 equidade,	 sen	 prexuízo	 de	 garan3r	 unha	 educación	 de	 calidade	 para	 todo	 o	 alumnado.	 Desta	 maneira,	 a	 atención	 a	
diversidade	deixa	de	ser	unha	medida	que	responde	ás	necesidades	dunha	parte	do	alumnado	para	pasar	a	ser	unha	necesidade	de	todo	o	alumnado	e	de	todas	as	
etapas	educa3vas,	converténdose	por	tanto	no	principio	rector	desta	ac3vidade”.	

O	Decreto	86/2015,	do	25	de	xuño,	polo	que	se	establece	o	currículo	a	ESO	e	do	Bacharelato	di	que	a	educación	secundaria	obrigatoria	organízase	de	
acordo	 cos	 principios	 de	 educación	 común	e	 de	 atención	 á	 diversidade.	 As	medidas	 de	 atención	 á	 diversidade	 nesta	 etapa	 estarán	 orientadas	 a	 responder	 ás	
necesidades	educa3vas	concretas	do	alumnado	e	á	consecución	das	competencias	básicas	e	dos	obxec3vos	da	educación	secundaria	obrigatoria	e	non	poderán,	en	
ningún	 caso,	 supoñer	 unha	 discriminación	 que	 lles	 impida	 alcanzar	 os	 devanditos	 obxec3vos	 e	 a	 3tulación	 correspondente.	 Teranse	 en	 conta	 as	 dificultades	
específicas	das	rapazas	que	por	razón	de	xénero	e	pertenza	a	determinados	colec3vos	teñan	dificultades	especiais	para	rematar	a	etapa.	

En	 canto	 se	 detecten	dificultades	 de	 aprendizaxe,	 os	 centros	 deberán	poñer	 en	 funcionamento	 as	medidas	 de	 atención	 á	 diversidade	que	 se	 consideren	máis	
convenientes	ás	caracterís3cas	do	seu	alumnado	e	que	poderán	ser	tanto	organiza3vas	como	curriculares.”	

A	Orde	do	21	de	decembro	de	2007	pola	que	se	regula	a	avaliación	na	educación	secundaria	obrigatoria	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.	“A	avaliación	será	
con3nua	en	canto	que	forma	parte	do	proceso	de	ensino	aprendizaxe	e	terá	carácter	forma3vo	e	orientador	permi3ndo	detectar	as	dificultades	no	momento	que	
se	 producen	 e,	 en	 consecuencia,	 incorporar	 medidas	 de	 ampliación,	 enriquecemento,	 reforzo	 ou	 de	 adaptación	 que	 permitan	 garan3r	 a	 adquisición	 das	
aprendizaxes	imprescindibles	para	con3nuar	o	proceso	educa3vo	do	alumnado	e	unha	mellor	adecuación	da	prác3ca	docente.	

Ao	 comezo	 de	 cada	 curso	 e	 coa	 finalidade	 de	 adecuar	 as	 ensinanzas	 de	 cada	 materia	 ao	 alumnado	 e	 facilitar	 a	 progresión	 sa3sfactoria	 do	 seu	 proceso	 de	
aprendizaxe,	o	profesorado	que	imparta	docencia	no	grupo	realizará	unha	avaliación	inicial,	incidindo	na	obtención	de	información	sobre	os	coñecementos	previos	
do	alumnado	en	cada	unha	das	materias	e	o	grao	de	desenvolvemento	das	competencias	básicas.	A	avaliación	incluirá	a	análise	dos	informes	persoais	da	etapa	ou	
curso	anterior	e	completarase	coa	información	ob3da	a	través	da	persoa	3tora.	

A	avaliación	 inicial	 será	o	punto	de	referencia	para	a	 toma	de	decisións	 rela3vas	ao	desenvolvemento	do	currículo,	así	como	para	adoptar	aquelas	medidas	de	
apoio,	reforzo	e	recuperación	que	se	consideren	oportunas	para	cada	alumna	ou	alumno.	Será	de	grande	importancia	a	coordinación	de	todo	o	profesorado	que	
imparta	docencia	en	cada	grupo	co	fin	de	tomar	medidas	conxuntas	que	faciliten	o	progreso	do	alumnado.”	

O	 departamento	 de	 orientación	 colabora	 co	 profesorado	 na	 atención	 á	 diversidade,	 elaborando	 propostas	 de	 mellora	 para	 facilitar	 os	 procesos	 de	 ensino-
aprendizaxe.		
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Unha	 vez	 determinadas	 as	 necesidades	 establécense	 as	 medidas	 de	 apoio	 oportunas	 (ac3vidades	 de	 reforzo	 educa3vo,	 apoios	 -dentro	 ou	 fóra	 da	 aula-),	
flexibilizacións	do	período	de	escolarización,	adaptacións	curriculares	ou	decisións	de	incorporación	do	alumnado	aos	programas	de	diversificación	curricular	ou	
FPB.		

O	departamento	de	Educación	Física	intenta	garan3r	a	atención	á	diversidade	a	través	dun	tratamento	dos	con3dos	no	que	se	fomenta	a	valoración	individual	do	
alumnado,	xa	que	se	lles	solicita	que	cada	un	traballe	sempre	en	función	das	súas	posibilidades	e	limitacións.	

Entre	os	instrumentos	que	se	u3lizarán	para	atender	a	diversidade	dos	alumnos	están:	

•	 A	organización	da	sesión	en	grupos	de	nivel,	
•	 O	traballo	personalizado	que	deben	realizar	os	alumnos	fora	do	horario	escolar,	
•	 Ac3vidades	de	quecemento	autoxes3onadas	polo	propio	alumno/a,	
•	 A	par3cipación	voluntaria	en	ac3vidades	máis	complexas,	
•	 O	ensino	recíproco,	
•	 O	traballo	a	par3r	do	nivel	inicial	en	test	de	condición	nsica,	
•	 A	ensinanza	de	exercicios	de	forma	individual	para	o	fortalecemento	de	determinados	segmentos	corporais	con	debilidade	ou	recuperación	de	lesións...		

Todos	aqueles	alumnos	que	puntual	ou	xeralmente	non	poidan	par3cipar	na	sesión	prác3ca	deberán	tomar	parte	das	seguintes	ac3vidades:	

•	 Colaborar	co	profesor	no	que	se	lles	solicite.	
•	 Prestar	atención	a	todos	os	con3dos	conceptuais	que	se	transmitan	oralmente	na	sesión.	
•	 Tomar	nota	do	realizado	para	posteriormente	plasmalo	no	diario	do	alumno.	
•	 Presentación	daqueles	traballos	que	puntualmente	lles	encomende	o	docente.	

O	alumnado	que	non	poida	par3cipar	de	forma	total	nas	sesións	prác3cas	serán	avaliados	a	par3res	dos	traballos	persoais	que	se	lles	soliciten	e	do	exame	teórico.	

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

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

•				Dificultades	de	aprendizaxe:	
-	 De	3po	motor	ou	procedimental;	o	mínimo	esixible	será	unha	ac3tude	par3cipa3va	na	clase	que	mostre	afán	de	superación	a	pesar	dos	múl3ples	
problemas	 (motores,	 sensoriais	 ou	 psicolóxicos)	 que	 supón	 a	 tarefa.	 A	 non	 consecución	 das	 tarefas	 ou	 ac3vidades	 non	 acarreará	 unha	 avaliación	
nega3va	si	a	ac3tude	é	a	adecuada.	
-	 Dificultades	conceptuais;	neste	caso	o	grao	de	esixencia	diminúe	centrándose	naqueles	aspectos	básicos	e	elementais	que	son	necesarios	na	nosa	
materia	 con	 respecto	 a	 cada	nivel.	 A	 elaboración	de	 resumes	destes	 conceptos	 e	 as	 respostas	 correctas	 as	 preguntas	previamente	 sinaladas	 serán	
suficientes	para	superalos.	
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-	 Dificultades	ac3tudinais;	o	mínimo	esixible	será	o	respecto	das	persoas,	materiais	e	instalacións.	
•	Alumnado	que	modifica	a	súas	ac3vidades	en	función	da	prescrición	médica	correspondente:	

Só	naqueles	casos	nos	que	a	exención	médica	é	total,	quedarían	exentos/as	da	prác3ca	e	realizarían	a	parte	teórica	e	ac3vidades	de	axuda	e	colaboración	
en	clase;	colocar	material,	anotacións,	etc.	Nestes	casos	terase	en	conta	a	súa	par3cipación	noutros	aspectos	da	clase	e	os	coñecementos	teóricos.	
Para	as	exencións	parciais,	requírese	unha	prác3ca	de	ac3vidade	nsica	alterna3va	en	consonancia	cos	requirimentos	médicos	prescritos,	a	par3cipación	e	
ac3tude	en	clase	e	os	coñecementos	teóricos	correspondentes.		

•				Persoas	desmo3vadas	e	de	baixo	interese	pola	materia:	
Exporanse	posibles	ac3vidades	alterna3vas	que	permitan	a	consecución	dos	obxec3vos	 tanto	na	prác3ca	coma	na	 teoría.	Preténdese	encontrar	puntos	
intermedios	entre	o	que	se	considera	necesario	aprender	e	os	intereses	e	mo3vacións	do	alumnado.	Baséase	en	que	o	alumnado	propón	unha	serie	de	
ac3vidades	que	poidan	sus3tuir	ás	que	se	ofertan	na	clase.	De	entre	elas	o	profesor	selecciona	algunhas	para	que	elixan	aquelas	polas	que	o	alumnado	
pode	mostrar	maior	 interese	 ou	mo3vación.	 Ac3vidades	 que	 sen	 estar	 recollidas	 na	 programación	 poden	 ser	 adaptadas	 para	 que	 cumpran	 parte	 dos	
obxec3vos	expostos.	

7.	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	E	EXTRAESCOLARES.	
	 Inclines	dentro	da	programación	didác3ca	a	realización	das	seguintes	ac3vidades,	estando	sempre	pendentes	da	posibilidade	de	levalas	a	cabo:	

-	 Saídas	ao	entorno	próximo	do	centro	para	desenvolver	ac3vidades	propias	das	unidades	didác3cas	(paseo	marí3mo,	praia,	piscina	municipal...).	
-	 Par3cipación	nas	ac3vidades	propostas	pola	Secretaría	Xeral	para	o	Deporte	dentro	do	programa	de	Deporte	Escolar.	
-	 1º	 da	 ESO,	 2º	 ESO,	 3ª	 ESO,	 4º	 ESO	 e	 1º	 BAC:	 Proxecto	 Maio	 Natural:	 sendeirismo,	 ac3vidades	 de	 orientación,	 paddle	 surf,	 surf,	 piragüismo,	
mul3aventura,	vela,	ra�ing,		

8.-	INFORMACIÓN	AOS	ALUMNOS/AS.	
Segundo	a	Orde	do	21	de	decembro	de	2007	que	regula	a	avaliación	na	ESO	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia,	no	seu	Ar3go	8º:	

Información	da	avaliación	
1.	 Ao	 comezo	 de	 cada	 curso,	 os	 departamentos	 didác4cos,	 a	 través	 do	 profesorado,	 informarán	 a	 cada	 grupo	 de	 alumnas	 e	 alumnos,	 dos	 obxec4vos,	
con4dos	 e	 criterios	 de	 avaliación	 exixibles	 para	 obter	 unha	 valoración	 posi4va	 das	 dis4ntas	 materias,	 así	 como	 dos	 criterios	 de	 cualificación,	 os	
instrumentos	 de	 avaliación	 da	 aprendizaxe	 que	 se	 u4lizarán,	 incluídas	 as	materias	 pendentes	 de	 cursos	 anteriores,	 así	 como	das	medidas	 de	 reforzo	 e	
recuperación	 previstas.	 Así	mesmo,	 a	 persoa	4tora	 de	 cada	 grupo	 informará	 ao	 seu	 alumnado	 dos	 requisitos	 que	 determinarán	 a	 promoción	 ao	 curso	
seguinte	e,	no	caso	do	cuarto	curso,	a	4tulación.	

Para	que	todo	o	alumnado	estea	informado	correctamente	da	programación	que	facemos	do	curso,	empregamos	dous	métodos:	

• Ao	principio	de	curso,	na	sesión	de	presentación,	informamos	das	unidades	didác3cas	que	se	van	a	realizar,	tanto	dos	obxec3vos,	con3dos	e	criterios	de	
avaliación,	como	dos	procedimentos	e	instrumentos	de	avaliación.		
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• Expoñemos,	no	taboleiro	do	Ximnasio,	os	puntos	máis	importantes	da	programación	para	que	o	alumnado	poda	consultalo	en	calquera	momento.	
• Expoñeremos	a	programación	na	páxina	web	do	centro.	

O	R.D.	732/1995,	del	5	de	maio,	polo	que	se	establecen	os	dereitos	e	deberes	dos	alumnos	e	as	normas	de	convivencia	dos	centros,	así	como	a	Lei	4/2011,	
do	30	de	xuño,	de	Convivencia	e	Par4cipación	da	comunidade	educa4va,	prevén	a	posibilidade	de	reclamar	contra	as	decisións	e	cualificacións	que,	como	resultado	
do	proceso	de	avaliación,	se	adopten	ao	finalizar	un	curso	ou	etapa	e	sinala	que	ditas	reclamacións	se	 formularán	e	tramitarán	de	acordo	coas	normas	que	ao	
efecto	 se	 establezan:	Orde	 do	 28	 de	 agosto	 de	 995	 que	 regula	 o	 procedimento	 para	 garan4r	 o	 dereito	 dos	 alumnos	 da	 ESO	 e	 do	 Bacharelato	 a	 que	 o	 seu	
rendemento	escolar	sexa	avaliado	conforme	a	criterios	obxec4vos.	
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	III:	“SAÚDE	E	CALIDADE	DE	VIDA”.	1º	BACHARELATO	

1.-	INTRODUCCIÓN.	INTENCIÓNS	EDUCATIVAS.	

Na	sociedade	actual	a	mellora	da	esperanza	de	vida,	o	maior	logro	alcanzado	pola	raza	humana,	vese	ameazada	debido	á	adquisición	e	o	mantemento	de	
es3los	de	vida	prexudiciais	para	a	saúde.	A	enorme	capacidade	de	adaptación	do	ser	humano,	que	lle	permite	entre	outras	cousas	habitar	en	ambientes	extremos	
en	todos	os	recunchos	do	mundo,	converteuse	nunha	arma	de	dobre	no	para	a	esperanza	de	vida.	A	adquisición	de	hábitos	de	vida	prexudiciais	para	a	saúde,	como	
a	inac3vidade	ou	a	dieta	desequilibrada,	está	a	conseguir	que	se	incrementen	os	índices	de	obesidade	e	de	sedentarismo	ata	niveis	alarmantes,	xa	desde	idades	
moi	temperás,	así	como	as	doenzas	derivadas	diso	e,	como	consecuencia,	a	morte	prematura.	

As	ins3tucións	nacionais	e	internacionais	máis	importantes	no	ámbito	da	saúde	alertan	de	que	a	prevención	de	comportamentos	perigosos	para	a	saúde	e	a	
promoción	 de	 es3los	 de	 vida	 saudable	 deben	 abordarse	 en	 idades	 cada	 vez	 máis	 temperás,	 e	 nomeadamente	 desde	 o	 ámbito	 educa3vo.	 Estas	 ins3tucións	
coinciden	en	que	a	loita	contra	os	baixos	niveis	de	ac3vidade	nsica	e	os	seus	efectos	prexudiciais,	e	a	loita	contra	a	obesidade	e	os	seus	efectos	nega3vos,	son	os	
alicerces	 sobre	 os	 que	 se	 debe	 asentar	 calquera	 intervención	 desde	 o	 ámbito	 educa3vo.	 Nos	 primeiros	 cursos	 de	 ESO	 o	 alumnado	 experimenta	 importantes	
cambios	persoais	e	sociais,	e	entra	en	contacto	por	primeira	vez	con	determinados	hábitos	tóxicos	aos	que	debe	saber	enfrontarse.	

O	currículo	de	Promoción	de	Es3los	de	Vida	Saudables	 ten	como	finalidade	abordar	a	prevención	dos	efectos	nega3vos	da	 inac3vidade	nsica	e	da	dieta	
desequilibrada,	 tratando	de	proporcionarlle	ao	alumnado	unha	serie	de	competencias	que	 lle	permitan,	desde	a	prác3ca,	adquirir	e	 instaurar	un	es3lo	de	vida	
saudable	e	que	este	se	manteña	no	tempo.	

O	currículo	divídese	en	dous	bloques	de	con3dos:	"Ac3vidade	nsica	e	saúde"	e	"Alimentación	para	a	saúde".	Esta	distribución	non	determina	métodos	nin	
organizacións	 concretas;	 soamente	 responde	 a	 unha	 forma	 coherente	 de	 presentar	 os	 con3dos,	 deixando	 liberdade	 ao	 profesorado	 para	 a	 súa	 concreción	
curricular	e	a	súa	temporalización,	adaptando	a	metodoloxía	máis	adecuada	ás	caracterís3cas	tanto	do	grupo	de	alumnos	e	alumnas	como	dos	propios	con3dos.	
Con	todo,	dada	a	importancia	que	para	a	instauración	dun	hábito	ten	a	súa	prác3ca	frecuente,	é	importante	favorecer	unha	metodoloxía	que	se	fundamente	na	
aprendizaxe	a	través	da	prác3ca,	o	traballo	en	equipo	e	o	desenvolvemento	de	proxectos.	

O	bloque	de	con3dos	"Ac3vidade	nsica	e	saúde"	está	centrado	no	coñecemento	dos	efectos	posi3vos	sobre	a	saúde	de	 levar	unha	vida	ac3va,	e	débelle	
permi3r	 ao	 alumnado	 avaliar	 de	 forma	básica	 o	 seu	nivel	 de	 ac3vidade	nsica,	 aplicando	métodos	 sinxelos	 e	 as	 novas	 tecnoloxías,	 á	 vez	 que	deseña	 e	 pon	en	
prác3ca	un	plan	de	intervención	e	promoción	dun	es3lo	de	vida	ac3vo	tanto	para	el	mesmo	como	para	as	persoas	do	seu	contorno,	con	especial	atención	á	familia.	
Ademais,	aborda	de	maneira	sinxela	o	traballo	no	ámbito	socioemocional	de	estratexias	que	lle	permitan	evitar	os	hábitos	tóxicos	relacionados	coa	ac3vidade	nsica	
(sedentarismo,	lecer	excesivo	a	través	de	pantallas,	etc.).	Este	bloque	de	con3dos	procura,	a	través	da	prác3ca	de	ac3vidade	nsica	e	o	traballo	por	proxectos,	que	o	
alumnado	poida	afianzar	as	ferramentas	e	os	coñecementos	necesarios	para	definir	e	pór	en	prác3ca	o	seu	propio	es3lo	de	vida	saudable.	

O	 bloque	 de	 "Alimentación	 para	 a	 saúde"	 busca	 que	 o	 alumnado	 adquira	 as	 competencias	 necesarias	 para	 instaurar	 uns	 hábitos	 de	 alimentación	 e	
hidratación	saudables	que	 lle	permitan	o	cumprimento	das	recomendacións	cien`ficas	para	a	súa	 idade,	o	seu	sexo	e	a	súa	ac3vidade	nsica	diaria.	A	través	do	
coñecemento	dos	alimentos	e	das	bebidas,	así	como	das	súas	proporcións	máis	adecuadas	ás	súas	propias	caracterís3cas	e	demandas	enerxé3cas,	o	alumnado	
debe	aprender	a	avaliar	de	forma	sinxela	a	súa	inxes3ón	e	a	instaurar	un	es3lo	de	vida	saudable	a	través	da	elaboración	e	a	posta	en	marcha	de	dietas	equilibradas,	
par3ndo	de	patróns	alimentarios	saudables,	como	as	dietas	atlán3ca	e	mediterránea.	Procúrase	tamén	o	desenvolvemento	da	capacidade	crí3ca	na	compra	de	
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alimentos	e	bebidas,	dotando	de	 ferramentas	que	permitan	 facer	unha	análise	crí3ca	das	e3quetas	nutricionais.	No	ámbito	socioemocional,	 trátase	de	dotar	o	
alumnado	das	ferramentas	básicas	para	se	enfrontar	con	éxito	ao	perigo	de	adquirir	hábitos	tóxicos	para	a	súa	saúde	(alcohol,	tabaco,	drogas,	etc.).	

A	materia	trata	de	conseguir	que,	a	través	dunha	aprendizaxe	eminentemente	prác3ca,	o	alumnado	adquira	e	consolide	un	es3lo	de	vida	saudable	propio	
que	 sa3sfaga	as	 súas	necesidades	e	que	 se	axuste	aos	 seus	 intereses,	 tendo	en	 conta	que	 se	atopa	nun	período	especialmente	 sensible	da	 súa	vida	no	que	a	
adopción	de	patróns	de	conduta	cobra	a	máxima	importancia.	

En	defini3va,	preténdese	vincular	o	alumnado	a	prác3cas	saudables,	a	través	de	aprendizaxes	que	teñan	unha	carga	emocional	posi3va	e	que	poida	aplicar	
nas	vivencias	do	seu	día	a	día.	É	tamén	unha	boa	ocasión	para	aplicar	diferentes	metodoloxías	para	a	xes3ón	de	aula	con	tarefas	per3nentes	e	contextualizadas,	
buscar	a	relación	con	outras	materias	e,	así,	construír	aprendizaxes	significa3vas	para	facer	do	alumnado	suxeitos	competentes	no	desempeño	do	seu	propio	es3lo	
de	vida	saudable.		

Recoméndanse,	xa	que	logo,	metodoloxías	que	poidan	mobilizar	coñecementos,	habilidades	e	ac3tudes	en	situacións	moi	próximas	á	realidade	vivida	polo	
alumnado,	que	es3mulen	a	súa	crea3vidade	e	sexan	capaces	de	crear	aprendizaxes	significa3vas.	Os	traballos	de	campo	son	unha	potente	ferramenta	para	a	súa	
consecución	nesta	materia.	

2.-	 SELECCIÓN,	 CONCRECIÓN,	 SECUENCIACIÓN	 E	 TEMPORALIZACIÓN	 DOS	 CONTIDOS,	 CRITERIOS	 DE	
AVALIACIÓN	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE.	

1º	ESO

ESTANDARES	DE	APRENDIZAXE GRADO	MÍNIMO	DE	CONSECUCIÓN

TEMPORALIZACIÓ
N

PROCEDEMENTO	E	
INSTRUMENTO	DE	AVALIACIÓN	

(1)1ª	EV 2ªEV 3ªEV

Bloque	1.	AcTvidade	fsica	e	saúde
PEVSB1.1.1.	 Coñece	 os	 beneficios	 para	 a	 saúde	 da	
prác3ca	 regular	 de	 ac3vidade	 nsica,	 así	 como	 os	
efectos	adversos	da	inac3vidade.

Coñece	os	beneficios	para	a	 saúde	da	prác3ca	
regular	de	ac3vidade	nsica,	así	como	os	efectos	
adversos	da	inac3vidade.

x x x ET,	PP,	PAD

PEVSB1.1.2.	Iden3fica	os	principais	parámetros	de	saúde	
axeitados	 para	 a	 súa	 idade,	 e	 relaciona	 a	 ac3vidade	
nsica	idónea	para	a	súa	mellora.	

Iden3fica	 os	 principais	 parámetros	 de	 saúde	
axeitados	 para	 a	 súa	 idade,	 e	 relaciona	 a	
ac3vidade	nsica	idónea	para	a	súa	mellora

x x x ET,	PP,	PAD

PEVSB1.2.1.	Coñece	e	avalía	a	súa	postura,	a	composición	
corporal	 (talla,	 peso,	 IMC,	 etc.),	 a	 ac3vidade	 e	
inac3vidade	 nsica	 diaria,	 a	 tensión	 arterial,	 etc.,	
aplicando	sistemas	sinxelos	e	as	novas	tecnoloxías.

Coñece	 e	 avalía	 a	 súa	 postura,	 a	 composición	
corporal	 (talla,	peso,	 IMC,	etc.),	 a	ac3vidade	e	
inac3vidade	nsica	diaria,	a	tensión	arterial,	etc.,	
aplicando	 sistemas	 sinxelos	 e	 as	 novas	
tecnoloxías.

x x x PAD
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PEVSB1.2.2.	 Elabora,	 analiza	 e	 avalía	 un	 diario	 da	 súa	
ac3vidade	 nsica	 desenvolvida	 durante	 un	 período	 de	
tempo	acordado.

Elabora,	 analiza	 e	 avalía	 un	 diario	 da	 súa	
ac3vidade	 nsica	 desenvolvida	 durante	 un	
período	de	tempo	acordado.

x x x TB,	PAD

PEVSB1.3.1.	 Elabora	 un	 plan	 para	 o	 incremento	 da	 súa	
ac3vidade	 nsica	 diaria,	 reducindo	 os	 tempos	 de	
inac3vidade	 (televisión,	 teléfono	 móbil,	 etc.)	 e	 os	
desprazamentos	con	motor,	e	comprométese	a	pólo	en	
prác3ca	 durante	 un	 período	 de	 tempo	 acordado	 de	
xeito	individual	ou	en	grupo

Elabora	 un	 plan	 para	 o	 incremento	 da	 súa	
ac3vidade	nsica	diaria,	reducindo	os	tempos	de	
inac3vidade	 (televisión,	 teléfono	móbil,	etc.)	e	
o s	 d e s p r a z am e n t o s	 c o n	 m o t o r,	 e	
comprométese	 a	 pólo	 en	 prác3ca	 durante	 un	
período	de	tempo	acordado	de	xeito	individual	
ou	en	grupo

x x x TB,	PAD

PEVSB1.3.2.	 Localiza	e	u3liza	os	 recursos	dispoñibles	no	
seu	 contorno	 para	 a	 realización	 de	 ac3vidade	 nsica	
saudable

Localiza	e	u3liza	os	recursos	dispoñibles	no	seu	
contorno	para	a	realización	de	ac3vidade	nsica	
saudable

x x x TB,	PAD

PEVSB1.3.3.	Adquire	e	u3liza	estratexias	socioemocionais	
para	 evitar	 os	 hábitos	 tóxicos	 relacionados	 coa	
ac3vidade	nsica	(sedentarismo,	vigorexia,	dopaxe,	etc.).

Adquire	 e	 u3liza	 estratexias	 socioemocionais	
para	evitar	os	hábitos	tóxicos	relacionados	coa	
ac3vidade	 nsica	 (sedentarismo,	 vigorexia,	
dopaxe,	etc.)

x x x TB,	PAD

PEVSB1.4.1.	 Deseña,	 u3liza	 e	 difunde	 un	 plan	 de	
mobilidade	peonil	e/ou	en	bicicleta	no	seu	contorno	e/
ou	a	súa	localidade.

Deseña,	u3liza	e	difunde	un	plan	de	mobilidade	
peonil	e/ou	en	bicicleta	no	seu	contorno	e/ou	a	
súa	localidade.

x x x TB,	PAD

PEVSB1.4.2.	 Deseña,	 u3liza	 e	 difunde	 unha	 guía	 para	 o	
incremento	da	ac3vidade	nsica	na	vida	co3á.

Deseña,	 u3liza	 e	 difunde	 unha	 guía	 para	 o	
incremento	da	ac3vidade	nsica	na	vida	co3á. x x x TB,	PAD

PEVSB1.4.3.	 Organiza,	 nun	 medio	 tanto	 natural	 como	
urbano,	 ac3vidades	 para	 a	 difusión,	 o	 fomento	 e	 a	
prác3ca	 de	 ac3vidade	 nsica	 saudable	 en	 grupo	
(familia,	grupo	clase,	centro,	amizades,	etc.)

Organiza,	 nun	 medio	 tanto	 natural	 como	
urbano,	ac3vidades	para	a	difusión,	o	fomento	
e	 a	 prác3ca	 de	 ac3vidade	 nsica	 saudable	 en	
grupo	 (familia,	 grupo	 clase,	 centro,	 amizades,	
etc.)

x x x TB,	PAD

Bloque	2.	Alimentación	para	a	saúde

59



PEVSB2.1.1.	 Coñece	 as	 recomendacións	 dieté3cas	 e	 de	
hidratación,	 a	 importancia	 para	 a	 saúde	 dunha	
alimentación	sa	e	equilibrada	(variada,	suficiente,	etc.),	
e	os	 riscos	para	a	 saúde	da	 inxes3ón	desmesurada	de	
produtos	azucrados,	salgados,	etc.

Coñece	 as	 recomendacións	 dieté3cas	 e	 de	
hidratación,	a	importancia	para	a	saúde	dunha	
alimentación	 sa	 e	 equilibrada	 (variada,	
suficiente,	 etc.),	 e	 os	 riscos	 para	 a	 saúde	 da	
inxes3ón	desmesurada	de	produtos	azucrados,	
salgados,	etc.

x ET,	TB

PEVSB2.1.2.	Iden3fica	os	alimentos	e	as	recomendacións	
que	 propoñen	 os	 modelos	 de	 dieta	 atlán3ca	 e	
mediterránea,	e	os	seus	beneficios.

Iden3fica	 os	 alimentos	 e	 as	 recomendacións	
que	propoñen	os	modelos	de	dieta	atlán3ca	e	
mediterránea,	e	os	seus	beneficios.

x ET,	TB

PEVSB2.2.1.	 Rexistra,	 analiza	 e	 avalía	 a	 súa	 propia	
inxes3ón	 durante	 un	 período	 de	 tempo	 acordado,	
tendo	en	conta	as	recomendacións	para	a	súa	idade,	o	
seu	sexo	e	a	súa	ac3vidade	nsica	diaria.

Rexistra,	analiza	e	avalía	a	súa	propia	inxes3ón	
durante	un	período	de	tempo	acordado,	tendo	
en	conta	as	recomendacións	para	a	súa	 idade,	
o	seu	sexo	e	a	súa	ac3vidade	nsica	diaria.

x ET,	TB

PEVSB2.2.2.	 Coñece	 as	 recomendacións	 de	 inxes3ón	
alimentaria	 e	 hidratación	 adecuadas	 á	 súa	 idade,	 ao	
seu	sexo	e	ao	seu	nivel	de	ac3vidade	nsica	diaria.

Coñece	 as	 recomendacións	 de	 inxes3ón	
alimentaria	 e	 hidratación	 adecuadas	 á	 súa	
idade,	ao	seu	sexo	e	ao	seu	nivel	de	ac3vidade	
nsica	diaria.

x ET,	TB

PEVSB2.2.3.	Adquire	e	u3liza	estratexias	socioemocionais	
para	 evitar	 hábitos	 tóxicos	 relacionados	 coa	
alimentación	(anorexia,	drogas,	alcohol,	tabaco,	etc.)..	

	 Adquire	 e	 u3liza	 estratexias	 socioemocionais	
para	 evitar	 hábitos	 tóxicos	 relacionados	 coa	
alimentación	 (anorexia,	 drogas,	 alcohol,	
tabaco,	etc.)..

x x x ET,	TB

PEVSB2.3.1.	 Deseña,	 u3liza	 e	 difunde	 unha	 guía	 para	
aplicar	 as	 recomendacións	 dieté3cas	 e	 de	 hidratación	
adaptadas	á	idade,	ao	sexo	e	á	ac3vidade	nsica	diaria,	e	
comprométese	a	aplicala	durante	un	período	de	tempo	
acordado.	

Deseña,	u3liza	e	difunde	unha	guía	para	aplicar	
as	 recomendacións	dieté3cas	e	de	hidratación	
adaptadas	á	idade,	ao	sexo	e	á	ac3vidade	nsica	
diaria,	 e	 comprométese	 a	 aplicala	 durante	 un	
período	de	tempo	acordado.	

x x x TB,	PAD

PEVSB2.4.1.	 Deseña	 e	 elabora	 unha	 proposta	 de	
almorzos	 e	 merendas	 saudables,	 respectando	 as	
recomendacións	dieté3cas	para	a	súa	idade,	o	seu	sexo	
e	 o	 seu	 nivel	 de	 ac3vidade	 nsica,	 e	 comprométese	 a	
desenvolvela	durante	un	período	de	tempo	acordado.

Deseña	e	elabora	unha	proposta	de	almorzos	e	
merendas	 saudables ,	 respectando	 as	
recomendacións	dieté3cas	para	a	súa	 idade,	o	
seu	 sexo	 e	 o	 seu	 nivel	 de	 ac3vidade	 nsica,	 e	
comprométese	 a	 desenvolvela	 durante	 un	
período	de	tempo	acordado.

x x x 	TB,	PAD
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(1)	INSTRUMENTOS	DE	AVALIACIÓN:	(ET)exame	teórico;	(PP)	probas	prác3cas;	(TB)	traballos	(obrigatorios	e	voluntarios);	PAD	(par3cipación	e	ac3tudes	diarias)	

3.	AVALIACIÓN	E	CRITERIOS	DE	CUALIFICACIÓN	

20%	Asistencia	proveitosa	a	clase	e	ac3tude	solidaria	ante	a	aprendizaxe	dos	compañeiros.	Isto	engloba:	
- Ac3tude	na	aula:	interese,	atención,	esforzo,	par3cipación.	
- Respecto	ás	normas	e	os	compañeiros.	
- Valoración	das	ac3vidades	e	progresión.	
- Notas	posi3vas	e	nega3vas	relacionadas	coa	presentación	de	tarefas	e	a	par3cipación	nos	traballos	grupais.	

80%	Presentación	de	traballos	individuais	e	de	grupo	tanto	orais	como	escritos,	atendendo	aos	seguintes	aspectos:	
- Escolla	adecuada	da	información	solicitada.	
- Boa	presentación	do	traballo	en	cues3ón	atendendo	á	ortograna,	gramá3ca,	esté3ca	do	texto.	
- Corrección	nas	exposicións	orais	atendendo	ao	uso	correcto	da	lingua,	xestualidade,	material	de	apoio…	
- Ac3tude	solidaria	e	par3cipa3va	cos	compañeiros	de	grupo.	

PEVSB2.5.1.	 Elabora	 unha	 lista	 da	 compra	 semanal,	
respectando	 as	 recomendacións	 dieté3cas	 segundo	 a	
idade,	o	sexo	e	a	ac3vidade	nsica	diaria.

Elabora	 unha	 lista	 da	 compra	 semanal,	
respectando	 as	 recomendacións	 dieté3cas	
segundo	 a	 idade,	 o	 sexo	 e	 a	 ac3vidade	 nsica	
diaria.

x x x TB,	PAD

PEVSB2.5.2.	Interpreta	correctamente	e	de	xeito	básico	a	
e3quetaxe	 nutricional	 dos	 produtos	 alimen3cios,	
iden3ficando	 os	 valores	 recomendados	 para	 a	 súa	
saúde.

Interpreta	 correctamente	 e	 de	 xeito	 básico	 a	
e3quetaxe	 nut r i c iona l	 dos	 p rodutos	
a l imen3cios,	 iden3ficando	 os	 valores	
recomendados	para	a	súa	saúde.

x x x ET,	TB
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MATERIA	IV:“CIENCIAS	DA	ACTIVIDADE	FÍSICA”.			2º	BACHARELATO	

1.	 INDRODUCCIÓN.	INTENCIÓNS	EDUCATIVAS	

Os	alumnos	de	2º	de	bacharelato	teñen	a	opción	de	elixir	"Ciencias	da	ac3vidade	nsica”	cunha	carga	lec3va	de	1	horas	semanal.	Esta	materia	des`nase	a	aqueles	
alumnos	que	lles	gusta	o	deporte	e	queren	facer	estudos	de	Educación	Física	ou	outros	relacionados,	como	Medicina,	Fisioterapia,	etc.,	así	como	o	ciclo	forma3vo	
de	grado	superior	de	ac3vidade	nsica,	e	tamén	para	aqueles	que	queren	mellorar	a	súa	forma	nsica	e	rendemento	motor	ou	simplemente	afondar	e	ampliar	os	
coñecementos	que	teñen	sobre	esta	área.	

Por	outra	banda,	pretendemos	dotar	aos	alumnos	coas	ferramentas	e	habilidades	necesarias	para	abordar	con	garan`as	calquera	3po	de	proba	nsica	que	puideran	
ter	que	realizar	para	a	súa	admisión	en	estudos	universitarios	ou	de	formación	profesional,	en	corpos	de	seguridade	do	estado,	ou	en	outros	ámbitos	profesionais	
(por	 exemplo,	 bombeiro).	 Para	 iso,	 debemos	 abordar	 algúns	 con3dos	 semellantes	 á	materia	 de	 referencia,	 pero	 tamén	 outros	 que	 non	 adoitan	 aparecer	 nas	
programacións	de	aula.	

Pretendemos	polo	tanto	que	esta	materia	lle	de	con3nuidade	á	materia	de	EF	en	2º	de	bacharelato,	xa	que	é	o	único	curso	onde	non	hai	esta	materia,	e	así	poder	
completar	a	bagaxe	de	aprendizaxes	necesarias	para	alcanzar	tales	fins.	

2.	RELACIÓN	DOS	ESTANDARES	DE	APRENDIZAXE	 COAS	COMPETENCIAS	CLAVE	

Estándares	de	aprendizaxe Competencias	clave
CAF1.1.1.	Elabora	e	pon	en	práctica	de	maneira	autónoma	probas	de	valoración	da	condición	 física	e	o	 rendemento	motor	

orientadas	á	saúde	e	certos	estudos	e	saídas	profesionais. CSC,	CMCCT,	CAA

CAF1.1.2.	Avalía	as	súas	capacidades	físicas	e	coordinativas	considerando	as	súas	necesidades	e	motivacións,	e	como	requisito	
previo	para	a	planificación	da	súa	mellora	motriz	e	de	saúde. CMCCT

CAF1.1.3.	Deseña,	 organiza	e	 participa	 en	 actividades	 físicas,	 como	 recurso	de	 lecer	 activo,	 valorando	os	aspectos	sociais	e	
culturais	que	 levan	asociadas	e	as	 súas	posibilidades	profesionais	 futuras,	 e	 identificando	 os	 aspectos	 organizativos	 e	 os	
materiais	necesarios.

CSC

CAF1.1.4.Deseña	 e	 realiza	 de	 maneira	 autónoma	 un	 programa	 de	 actividade	 física,	 utilizando	 as	 variables	 da	 carga	
(	frecuencia,	intensidade,	duración	e	tipo	de	actividade). CSC,	CMCCT,	CAA
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CAF1.1.5.	 Usa	 as	 instalacións,	 os	 materiais	 e	 os	 equipamentos	 atendendo	 ás	 súas	 especificacións	 técnicas	 e	 ás	 súas	
necesidades. CSIEE

CAF1.1.6.	Alcanza	os	seus	obxectivos	de	nivel	de	saúde,	rendemento	motor	e	condición	física	dentro	das	marxes	establecidas	
polas	distintas	probas	de	acceso	ao	INEF,	forzas	de	seguridade,	etc.,	asumindo	a	responsabilidade	da	posta	en	práctica	do	
seu	programa	de	actividades.

CMCCT

CAF1.1.7.	 Comproba	o	nivel	de	 logro	dos	obxectivos	do	 seu	programa	de	actividade	 física,	 reorientando	 as	 actividades	 nos	
aspectos	que	non	chegan	ao	esperado. CSIEE,	CAA

CAF1.1.8.	Integra	os	coñecementos	sobre	nutrición	e	balance	enerxético	nos	programas	de	actividade	física	para	a	mellora	da	
condición	física	e	saúde.

CMCCT

CAF1.2.1.	Adopta	unha	actitude	crítica	ante	as	prácticas	de	actividade	física	que	teñen	efectos	negativos	para	a	saúde	individual	
ou	 colectiva,	 e	 ante	 os	 fenómenos	 socioculturais	 relacionados	 coa	 corporalidade	 e	 os	 derivados	 das	 manifestacións	
deportivas.

CSIEE,	CSC

CAF1.2.2.	Respecta	as	regras	sociais	e	o	contorno	en	que	se	realizan	as	actividades	físico-	deportivas. CSC

CAF1.3.1.	Prevé	os	riscos	asociados	ás	actividades	físicas	e	os	derivados	da	propia	actuación	e	da	do	grupo. CSIEE

CAF1.3.2.	Ten	en	conta	o	nivel	de	cansazo	como	un	elemento	de	risco	na	realización	de	actividades	que	requiren	atención	ou	
esforzo.

CSIEE

CAF1.4.1.	Aplica	criterios	de	procura	de	información	que	garantan	o	acceso	a	fontes	actualizadas	e	rigorosas	na	materia. CD,	CCL

CAF1.4.2.	Comunica	e	comparte	a	información	coa	ferramenta	tecnolóxica	axeitada,	para	a	súa	discusión	ou	a	súa	difusión. CD,	CCL

CAF2.1.1.	Perfecciona	as	habilidades	específicas	das	actividades	físicas	e	deportivas	individuais	ou	colectivas	que	respondan	aos	
seus	intereses. CAA,	CSIEE

CAF2.1.2.	Adapta	a	realización	das	habilidades	específicas	aos	condicionantes	xerados	polas	distintas	probas	ou	situacións	de	
habilidade	deportiva	tanto	individual	como	de	equipo. CAA,	CSIEE

CAF2.1.3.	Resolve	con	eficacia	situacións	motoras	nun	contexto	competitivo. CAA,	CSIEE
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3.OBXECTIVOS,	CONTIDOS,	CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	
3.1		OBXECTIVOS	

• Coñecer	os	métodos,	medios	e	 técnicas	da	ac3vidade	nsica	 e	u3lizalos	para	mellorar	 a	súa	 saúde	 e	 os	 seus	 rendementos	 	motores	 tendo	en	 conta	
as	propias	características	e	 intereses	persoais.	

• Coñecer	 e	 aplicar	 instrumentos	 e	 procedementos	 de	 observación,	 procura	 e	 análise	 crí3ca	 de	 datos	 (principalmente	 a	 través	 das	 TACs	 e	 TICs)	
relacionados	coa	actividade	nsica	para	mellorar	a	saúde,	a	condición	nsica	e	o	rendemento	motor.	

• Desenrolar	hábitos	de	par3cipación	e	organización	en	actividades	nsicas	e	depor3vas	de	forma	individual	e	colec3va.	
• Posibilitar	aos	alumnos	conseguir	seus	propios	obxectivos	de	superación.	Acceso	aos	estudos	universitarios,	de	formación	profesional	e	a	

outros	ámbitos	profesionais	que	 leven	implícitos	uns	niveis	de	condición	nsica	ou	de	desempeño	motor	específicos.	

3.2.		CONTIDOS,	CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	

CONTIDOS CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN

Bloque	1:	Cualidades	/sicas	e	coordina3vas,	ac3vidade	/sica	e	saúde.

B1.1.	Ac3vidade	nsica	como	recurso	de	lecer	ac3vo:	efectos	sobre	a	saúde	
e	como	fenómeno	sociocultural.	

B1.2.	Saídas	profesionais.	

B1.1.	 Valorar	 a	 ac3vidade	 nsica	 desde	 	 a	 	 perspectiva	 	 da	 saúde,	 a	
satisfacción,	a	autosuperación	e	as	posibilidades	de	interacción	social	
e	 de	 perspectiva	 profesional,	 adoptando	 ac3tudes	 de	 interese,	
respecto,	esforzo	e	cooperación	na	práctica	da	ac3vidade	nsica

B1.3.	Prevención	dos	elementos	de	 risco	asociados	ás	actividades	 físico-
deportivas	e	artístico-expresivas,	ao	contorno,	á	fatiga	e	aos	materiais	
e	os	equipamentos.

B1.1.	 Valorar	 a	 ac3vidade	 nsica	 desde	 	 a	 	 perspectiva	 	 da	 saúde,	 a	
satisfacción,	a	autosuperación	e	as	posibilidades	de	interacción	social	
e	 de	 perspectiva	 profesional,	 adoptando	 ac3tudes	 de	 interese,	
respecto,	esforzo	e	cooperación	na	práctica	da	ac3vidade	nsica
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B1.4.	 Beneficios	 da	 práctica	 regular	 de	 actividade	 física	 e	 valoración	 da	
súa	incidencia	sobre	a	saúde.	

B1.5.	 Hixiene	 postural	 na	 actividade	 física	 e	 en	 distintos	 campos	
profesionais.		

B1.6.	Alimentación,	habitos	saudables		e	actividade	física.	
B1.7.	Metodoloxías	específicas	de	entrena-	mento	da	condición	física	e	as	

cualidades	coordinativas.

B1.3.	 Mellorar	 ou	 manter	 os	 factores	 da	 condición	 nsica	 e	 as	
habilidades	 motoras	 cun	 enfoque	 cara	 as	 probas	 de	 ap3tude	
(considerando	 o	 propio	 nivel,	 orientándoos	 cara	 ás	 súas	
mo3vacións	e	cara	a	posteriores	estudos	ou	ocupacións.)

B1.8.	 Aceptación	 da	 responsabilidade	 no	 mantemento	 e	 na	 mellora	 da	
condición	física	e	as	cualidades	coordinativas.	

B1.9.	 Criterios	 fundamentais	 e	métodos	básicos	para	 a	planificación	e	o	
desen-	volvemento	da	actividade	física	para	a	saúde.	

B1.10.	 Manexo	 e	 control	 dos	 compoñentes	 fundamentais	 da	 carga	 na	
práctica	da	actividade	física:	o	volume,	e	intensidade	do	esforzo.	

B1.11.	 Probas	 de	 avaliación	 das	 capacidades	 físicas	 e	 coordinativas	
orientadas	á	saúde	e	a	aptitude	nas	diferentes	probas	de	admisión	a	
determinados	estudos	e	saídas	profesionais.	

B1.12.	Programa	persoal	de	acondicionamento	físico	e	de	vida	activa.

B1.5.	 Planificar,	 elaborar	 e	 pór	 en	 prác3ca	 un	 programa	 persoal	 de	
ac3vidade	nsica	que	incida	na	mellora	e	no	mantemento	de	saúde	
e	 tenda	 aos	 estándares	 e	 e	 criterios	 de	 ap3tude	 nas	 probas	 de	
admisión	a	determinados	estudos	e	saídas	profesionais,	aplicando	
os	sistemas	de	desenvolvemeto	das	capacidades	nsicas	implicadas,	
tendo	en	conta	as	súas	caracterís3cas	e	nivel	inicial,	e	avaliando	as	
melloras	ob3das.

B1.13.	 Emprego	 das	 tecnoloxías	 axeitadas	 para	 a	 obtención	 e	 o	
tratamento	 de	 datos,	 para	 a	 procura,	 a	 selección	 e	 a	 crítica	 de	
información	 sobre	 a	 materia,	 e	 para	 a	 comunicación	 de	 proxectos,	
resultados	e	conclusións	de	traballos.

B1.6.	 U3lizar	 as	 tecnoloxías	 da	 información	 e	 da	 comunicación	 para	
mellorar	 o	 seu	 proceso	 de	 aprendizaxe,	 aplicando	 criterios	 de	
fiabilidade	 e	 eficacia	 na	 u3lización	 de	 fontes	 de	 información	 e	
par3cipando	en	ámbitos	colabora3vos	con	intereses	comúns.
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4.	TEMPORALIZACIÓN	E	SECUENCIACIÓN	DOS	CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	

Bloque	2:	Habilidades	específicas	dos	deportes.

B2.1.	Habilidades	motrices	individuais.	
B2.2.	 Perfeccionamento	 técnico	 e	 aplicación	 de	 normas	 tác3cas	

fundamentais	para	a	realización	de	ac3vidades	depor3vas	individuais.	
B2.3.	 Planificación	 e	 realización	 de	 ac3vidades	 nsicas	en	contornos	non	

estables.

B4.1.	 Resolver	 situacións	motoras	 en	 diferentes	 contextos	 de	 prác3ca	
aplicando	 habilidades	 motoras	 específicas	 individuais	 con	 fluidez,	
precisión	e	control,	perfeccionando	a	adaptación	e	a	execución	dos	
elementos	técnicos.

B2.4.	 Aplicación	 do	 coñecemento	 dos	 fundamentos	 básicos	 técnicos,	
tác3cos	 e	 regulamentarios	 dos	 xogos	 e	 das	 ac3vidades	 depor3vas	
colec3vas	en	entornos	estables	e	non	estables.

B4.2.	Solucionar	de	xeito	crea3vo	situacións	de	oposición,	colaboración	
ou	 colaboración-oposición	en	 contextos	de	por3vos	ou	 recrea3vos,	
adaptando	as	estratexias	ás	condicións	cambiantes	que	se	producen	
na	prác3ca.

BLOQUE	
CONTIDOS UNIDADE	DIDÁCTICA

ESTANDARES	
APRENDIZAXE

Nº	DE	
SESIÓNS TEMP.

B1.1.	

B1.2.

U.D.0:	PRESENTACIÓN	DO	PROGRAMA	E	TESTS	INICIAIS	
• Programa.	
• Valoración	interesés	para	conseguir	unha	vida	ac3va.	
• Test	inicial	de	condición	nsica	e	desempeño	motor	segundo	as	probas	de	ap3tude	de	acceso	aos	

diferentes	estudos	ou	profesións.	

CAF1.1.2.	
CAF1.1.3		
CAF1.2.1

3 SET.

1ª	AVALIACIÓN
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B1.3.	ao	
B1.14

U.D.	1:	Condición	fsica	e	cualidades	coordinaTvas	I	
• Repaso	 dos	 principais	 principios	 e	 sistemas	 de	 adestramento	 das	 capacidades	 nsicas	 e	

coordina3vas	vinculadsas	ás	probas	de	ap3tude.	
• Hixiene	postural,	metodoloxías	de	recuperación	e	relaxación.	
• A	carga	na	ac3vidade	nsica:	o	volume	e	a	 intensidade	e	densidade	do	esforzo	no	traballo	de	

acondicionamento	e	coordina3vo.	
• Prevención	de	riscos.	
• Bases	e	principios	do	adestramento	e	a	planificación.	
• Elaboración,	planificación	e	posta	en	prác3ca	dun	plan	persoal	de	mellora	da	condición	nsica	e	

coordina3va.	
• Alimentación	saudable.	
• Probas	e	test	de	ap3tude.

Do	CAF1.1.1	ao	
CAF1.1.8	

CAF1.2.1	
CAF1.2.2.	
CAF1.3.1.	
CAF1.3.2.	
CAF1.4.1.	
CAF1.4.2.	

6

SET	
OCT	
NOV	
DEC

B2.1.	
B2.3.

U.D.	2:	Habilidades	deportivas	I	
• Habilidades	atlé3cas.	
• Habilidades	ximnás3cas.	
• Probas	específicas	de	habilidades	depor3vas.

CAF2.2.1.	ao	
CAF2.2.3

6

SET	
OCT	
NOV	
DEC

2ª	AVALIACIÓN

Do	B1.8.	
ao	B1.12

U.D.	3:	Condición	fsica	e	cualidades	coordinaTvas	II	
• Desenrolo	da	palnificación	comezada	no	primeiro	trimestre.	
• Probas	e	test	de	ap3tude.

Do	CAF1.1.1	ao	
CAF1.1.8	
CAF1.2.1	
CAF1.2.2.	
CAF1.3.1.	
CAF1.3.2.	
CAF1.4.1.	
CAF1.4.2.

5
XAN	
FEB	
MAR
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Do	B2.1.	
ao	B2.4.

U.D.	4:	Habilidades	deporTvas	II	
• Habilidades	ximnás3cas	(progresións	finais)	e	procura	das	diagonais	no	exercicio	de	chan.	
• Habilidades	atle3cas	(desenrolo	das	técnicas	aprendidas	no	1º	trimestre).	
• Habilidades	acuá3cas	(desenrolo	das	técnicas	aprendidas	no	1º	trimestre)	
• Desenrolo	das	habilidades	depor3vas	específicas	(fútbol,	voleibol,	balonmán	e	baloncesto)	
• Avaliación	 de	 ap3tude	 nas	 probas	 de	 habilidade	 depor3va	 (fútbol,	 voleibol,	 balonmán	 e	

baloncesto)

Do	CAF2.2.1.	ao	
CAF2.2.3

8
XAN	
FEB	
MAR

3ª	AVALIACIÓN

Do	B1.8.	
ao	B1.12

U.D.	5:	Condición	fsica	e	cualidades	coordinaTvas	III	
• Desenrolo	da	planificación	comezada	no	primeiro	e	segundo	trimestre.	
• Probas	e	test	de	ap3tude.	Procura	final	do	“APTO”.

Do	CAF1.1.1	ao	
CAF1.1.8	
CAF1.2.1	
CAF1.2.2.	
CAF1.3.1.	
CAF1.3.2.	
CAF1.4.1.	
CAF1.4.2.

6
ABR	
MAI	
XUN

Do	B2.1.	
ao	B2.4.

U.D.	6:	Habilidades	deporTvas	III	
• Desenrolo	de	todas	as	habilidades.	
• Avaliación	final	das	habilidades	depor3vas..	Procura	final	do	“APTO”.

Do	CAF2.2.1.	ao	
CAF2.2.3

6
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5.	MÍNIMOS	ESIXIBLES	

6.	AVALIACIÓN	E	CRITERIOS	DE	CUALIFICACIÓN	

20%	Asistencia	proveitosa	a	clase	e	ac3tude	solidaria	ante	a	aprendizaxe	dos	compañeiros.	Isto	engloba:	
- Ac3tude	na	aula:	interese,	atención,	esforzo,	par3cipación.	
- Respecto	ás	normas	e	os	compañeiros.	
- Valoración	das	ac3vidades	e	progresión.	
- Notas	posi3vas	e	nega3vas	relacionadas	coa	presentación	de	tarefas	e	a	par3cipación	nos	traballos	grupais.	

BLOQUE	CONTIDOS ESTANDARES	
APRENDIZAXE CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN

BLOQUE	1	
CFCAFS

CAF1.1.1.	
CAF1.1.4.	
CAF1.1.5.	
CAF1.1.6.	
CAF1.2.2.

• Mellorar	ou	manter	os	factores	da	condición	nsica	e	as	habilidades	motrices	orientadas	cara	
á	saúde	e	á	superación	de	diferentes	probas	físicas,	considerando		o	propio	nivel,	intereses	
e	mo3vacións	(	posteriores	estudos	ou	ocupacións).	

• Planificar,	 elaborar	 e	 pór	 en	 prác3ca	 un	 programa	persoal	 de	 ac3vidade	 nsica	 que	 incida	 na	
mellora	e	no	mantemento	da	saúde	e	tenda	aos	estándares	e	criterios	de	ap3tude	nas	probas	
de	 admisión	 a	 determinados	 estudos	 e	 saídas	 profesionais,	 aplicando	 os	 sistemas	 de	
desenvolvemento	das	 capacidades	nsicas	implicadas,	tendo	en	conta	as	 súas	características	e	
nivel	inicial,	e	avaliando	as	melloras	ob3das.	

• Respecta	as	regras	sociais	e	o	contorno	en	que	se	realizan	as	actividades	nsico-	depor3vas.

BLOQUE	2	
AED

CAF2.1.1	
CAF2.1.3.

• Perfecciona	as	habilidades	específicas	das	ac3vidades	nsicas	e	depor3vas	individuais	ou	
colec3vas	que	respondan	aos	seus	intereses.	

• Resolve	con	eficacia	situacións	motoras	nun	contexto	compe33vo.
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80%	Presentación	de	traballos	individuais	e	de	grupo	tanto	orais	como	escritos,	atendendo	aos	seguintes	aspectos:	
- Escolla	adecuada	da	información	solicitada.	
- Boa	presentación	do	traballo	en	cues3ón	atendendo	á	ortograna,	gramá3ca,	esté3ca	do	texto.	
- Corrección	nas	exposicións	orais	atendendo	ao	uso	correcto	da	lingua,	xestualidade,	material	de	apoio…	
- Ac3tude	solidaria	e	par3cipa3va	cos	compañeiros	de	grupo.	
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MATERIA	IV:	“INVESTIGACIÓN	E	TRATAMENTO	DA	INFORMACIÓN”.	1º	ESO.	

Tal	e	 como	se	establece	na	“Orde	do	15	de	xullo	de	2015	pola	que	 se	establece	a	 relación	de	materias	de	 libre	configuración	autonómica	de	elección	para	os	
centros	 docentes	 nas	 etapas	 de	 educación	 secundaria	 obrigatoria	 e	 bacharelato,	 e	 se	 regula	 o	 seu	 currículo	 e	 a	 súa	 oferta”	 	 	 a	 materia	 de	 Inves3gación	 e	
Tratamento	da	Información	ten	como	finalidade	principal	o	tratamento	dos	con3dos	que	cons3túen	a	competencia	informacional.	Polo	tanto,	ao	longo	do	curso	os	
alumnos	 traballarán	 con3dos	 de	 carácter	 procedimental	 relacionados	 co	 manexo	 da	 biblioteca	 escolar,	 a	 busca	 produc3va	 de	 información,	 a	 elaboración	 de	
proxectos	 de	 inves3gación	 e	 a	 súa	 posterior	 presentación	 tanto	 de	 xeito	 oral	 como	 escrito…	Ademais	 desenvolverán	 habilidades	 para	 traballar	 tanto	 de	 xeito	
individual	como	en	pequeño	e	gran	grupo.		

Por	todo	o	dito,	non	podemos	plantexarnos	esta	materia	como	unha	secuenciación	estricta	de	con3dos	e	obxec3vos,	senón	que	todos	os	con3dos	reflexados	no	
currículo	 oficial	 se	 irán	 desenvolvendo	 ao	 longo	 do	 curso,	 para	 lograr	 ao	 fin	 deste	 acadar	 unha	 competencia	 informacional	 sa3sfactoria.	 Do	 mesmo	 xeito,	
aproveitaremos	o	traballo	con	técnicas	de	inves3gación	para	tratar	elementos	transversais,	con3dos	de	diversas	materias	do	currículo,	así	coma	as	competencias	
clave	da	Educación	Secundaria	Obligatoria,	todos	eles	reflexados	no	Decreto	86/2015,	do	25	de	xuño,	polo	que	se	establece	o	currículo	da	educación	secundaria	
obrigatoria	e	do	bacharelato	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.	En	moitos	casos	serán	os	propios	alumnos	os	que	decidan	o	obxec3vo	da	súa	 inves3gación,	
fomentando	deste	xeito	a	autonomía	na	aprendizaxe.	

O	 tratamento	 interdisciplinar	que	plantexamos	 á	hora	de	 impar3r	 a	materia	dará	 como	 froito	un	desenvolvemento	 integral	 de	 competencias	 clave,	 elementos	
transversais,	con3dos	interdisplinares	e	habilidades	básicas	que	esperamos	redunden	nunha	mellor	formación	integral	do	noso	alumnado.	
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1.	OBXECTIVOS,	CONTIDOS,	CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN,	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	AVALIABLES	E	
COMPETENCIAS	CLAVE.	

BLOQUE	1.	A	BIBLIOTECA,	PUNTO	DE	ACCESO	Á	CULTURA	IMPRESA	E	DIXITAL

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE COMPETENCIAS	
CLAVE

A,	B,	E,	F,	G B1.1.	A	biblioteca	como	
espazo	de	acceso	á	
información.

B1.1.	U3lizar	a	biblioteca	como	
espazo	de	acceso	á	información	
presencial	ou	virtual.

INEINB1.1.1.	U3liza	a	biblioteca	do	su	centro	para	
cubrir	necesidades	de	lectura	e	de	información

CCL,	CD,	CAA,	CSIEE,	
CCEC

INEINB1.1.2.	U3liza	a	biblioteca	do	centro	na	
procura	de	recursos	informa3vos	para	os	seus	
traballos	individuais	e	grupais.

CCL,	CD,	CAA

A,	B,	E,	F,	G,	N B1.2.	As	bibliotecas	como	
espazos	culturais.

B1.2.	Iden3ficar	a	biblioteca	do	
centro	e	outras	do	contorno	
próximo,	como	espazos	culturais	
dispoñibles	á	hora	de	cubrir	as	
necesidades	de	lectura	e	
información.

INEINB1.2.1.	U3liza	outros	3pos	de	biblioteca	aos	
que	pode	ter	acceso	no	seu	contorno	máis	
próximo.

CSC

E,	G,	N B1.3.	Recursos	
informa3vos:	fontes	orais,	
recursos	nsicos	e	virtuais.

B1.3.	Iden3ficar	os	recursos	
informa3vos	dispoñibles	segundo	
3poloxía,	soportes	e	formatos.

INEINB1.3.1.	Diferencia	os	documentos	
informa3vos	en	función	do	seu	con3do.

CD,	CAA	CSIEE

INEINB1.3.2.	Acode	ás	fontes	orais	de	referencia	
no	seu	contorno	máis	próximo	para	determinadas	
necesidades	informa3vas.

CCL,CAA

INEINB1.3.3.	Accede	de	forma	autónoma	a	
con3dos	audiovisuais,	presenciais	ou	virtuais.	

CSIEE,	CAA
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B,	E,	H B1.4.	Estratexias	de	procura	
eficaz

B1.4.	Adaptar	as	estratexias	de	
procura	ás	caracterís3cas	dos	
recursos	dixitais.

INEINB1.4.1.	Dis3ngue	as	ideas	principais	das	
secundarias	nos	documentos	consultados.

CCL,	CAA

INEINB1.4.2.	Recupera	de	forma	eficaz	con3do	
informa3vo	dos	recursos	dixitais.	

CCL,	CAA.

N,O B1.5.	Dereitos	de	autoría B1.5.	Recoñocer	os	dereitos	de	
autoría

INEINB1.5.1.	Iden3fica	e	respecta	a	autoría	de	
textos	ou	imaxes.

CSC,	CAA

BLOQUE	2.	FONTES	INFORMATIVAS.	LOCALIZACIÓN	E	SELECCIÓN

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE COMPETENCIAS	
CLAVE

B,	E,	F B2.1.	Recursos	nsicos.	
Sistemas	estandarizados	de	
organización	da	biblioteca.

B2.1.	Coñecer	a	organización	da	
biblioteca	e	a	CDU	como	sistema	
estandarizado.

INEINB2.1.1.	Iden3fica	os	códigos	da	CDU	polos	
que	están	organizados	os	fondos.

CCL,	CAA

INEINB2.1.2.	Recupera	facilmente	os	documentos	
que	precisa.

CAA,	CSIEE

E,H,	G B2.2.	Procuras	no	catálogo	
informa3zado	da	biblioteca	
escolar.

B2.2.	Comprender	e	saber	u3lizar	o	
catálogo	informa3zado	da	súa	
biblioteca.

INEINB2.2.1.	Realiza	procuras	no	catálogo	por	
autor/a,	`tulo	ou	materia.

CAA,	CD,	CSIEE

INEINB2.2.2.	Localiza	documentos,	en	función	das	
súas	necesidades	informa3vas,	no	catálogo	web	
da	biblioteca.

CAA,	CD,	CSIEE

B,E,H B2.3.Recursos	dixitais,	
Internet	como	fonte	de	
información.

B2.3.	Acceder	á	rede	e	coñecer	os	
recursos	dispoñibles	a	través	de	
internet.

INEINB2.3.1.	Usa	internet	de	xeito	autónomo	para	
resolver	necesidades	de	información.

CD,	CAA,	CSIEE

INEINB2.3.2.	U3liza	internet	valorando	as	
caracterís3cas	deste	medio	en	relación	a	aspectos	
como	a	permanencia,	a	fiabilidade,	a	veracidade,	
a	organización,	a	selección,	a	gratuidade,	a	
dispoñibilidade,	a	autoría,	etc.

CD
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B,G,H B2.4.	Necesidades	dun	plan	
de	procura	de	información.	
Palabras	clave	e	outras	
estratexias	de	procura.	
Motores	de	procura.

B2.4.	Planificar	as	procuras	
informa3vas	e	empregar	con	
eficacia	palabras	clave	para	a	
obtención	de	información	e	uso	de	
motores	de	procura	diversificados.

INEINB2.4.1.	Establece	un	sistema	de	procura	
eficaz		de	información.

CD,	CAA,	CSIEE

INEINB2.4.2.	U3liza	palabras	clave	e	aplica	
estratexias	eficaces	de	procura	para	localizar	
información	na	web.

CD,	CAA,	CSIEE

INEINB2.4.3.	Iden3fica	productos	informa3vos	
diferentes	en	función	das	súas	necesidades	e	dos	
seus	obxec3vos	de	traballo.

CD,	CAA

INEINB2.4.4.	Emprega	prensa	e	revistas	dixitais	
como	fonte	informa3va.

CD,	CAA

E,	G,	H B2.5.	Espazos	web	e	redes	
sociais	como	plataformas	
de	comunicación	e	
información

B2.5.	Coñecer	as	redes	sociais	e	os	
espazos	web	creados	na	aula,	na	
biblioteca	e	no	centro,	e	par3cipar	
neles.

INEINB2.5.1..	Intervén	nas	redes	sociais	creadas	
no	seu	centro	respectando	as	finalidades	para	as	
que	foron	creadas:	educa3va,	par3cipa3va,	etc.

CD,	CSC,	CSIEE

E,	G B2.6.	Beneficios	e	riscos	da	
rede.	Dereito	de	
privacidade

B2.6.	Valorar	os	beneficios	e	riscos	
da	rede.

INEINB2.6.1.	Navega	por	internet	con	seguridade	
preservando	a	súa	iden3dade	e	privacidade.

CD,	CSC,	CSIEE

E,	G,	H B2.7.	Fiabilidades	dos	
espazos	web.

B2.7.	Coñecer	e	usar	os	criterios	
para	iden3ficar	os	espazos	web	
fiables.

INEINB2.7.1.	Dis3ngue	webs	fiables	en	función	de	
determinados	criterios:	autoría,	data	de	
actualización,	3po	de	dominio,	finalidades,	
publicidade,	contacto,	etc.

CCL,	CD,	CAA

B,	E,	G B2.	8.	Internet	e	as	creación	
colec3vas:	Galipedia,	
Wikipedia,	etc.

B2.8.	Valorar	as	creacións	colec3vas	
en	internet:	Wikipedia,	Galipedia,	
etc.

INEINB2.8.1.	Emprega	as	creacións	colec3vas	en	
internet:	Galipedia,	Wikipedia,	etc.

CD,	CSC

E,	G,	H B2.9.	Valoración	da	
información	recollida	na	
rede.

B2.9.	Avaliar	de	forma	crí3ca	a	
información	recollida	e	contrastar	
información	en	dis3ntas	fontes.

INEINB2.	9.1.	Compara	a	información	recollida	en	
dis3ntas	fontes	informa3vas	na	rede.

CCL,	CD,	CAA
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información	recollida	na	
rede.

información	recollida	e	contrastar	
información	en	dis3ntas	fontes. INEINB2.9.2.	Contrasta	a	información	recollida	na	

rede	con	outras	fontes	orais	ou	impresas.
CCL,	CD,	CAA

BLOQUE	3.	ORGANIZARSE	PARA	INVESTIGAR

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE
COMPETENCIAS	

CLAVE

B,	E B3.1.	Procesos	de	
inves3gación.

B3.1.	REcoñecer	os	pasos	a	seguir	
nun	proceso	de	inves3gación.

INEINB3.1.1.	Iden3fica	os	obxec3vos	do	traballo	
de	inves3gación	e	as	súas	fases.

CAA,	CSIEE

B,	E,	G B3.2.	Planificación	dun	
proxecto	de	inves3gación.

B3.2.	Planificar	o	proceso	de	
procura	e	recuperación	da	
información.

INEINB3.2.1.	Elabora	un	esquema	do	traballo	que	
se	vaia	realizar.

CC.,	CAA

A,	B,	G B3.3.	Traballo	en	grupo B3.3.	Organizar	o	traballo	a	nivel	
individual	ou	grupal,	e	
responsabilizarse	das	tarefas	
adxudicadas.

INEINB3.3.1.	Escoita	aos	integrantes	do	grupo,	
garda	a	quenda	de	palabra,	argumenta	as	súas	
opinión	e	respecta	as	opinións	das	outras	persoas.	

CCL,	CAA,	CSC

INEINB3.3.2.	Contribúe	ádistribución	das	tarefas	e	
responsabilízase	das	que	lle	corresponden.

CAA,	CSC

B,	G B3.4.	Preparación	da	
procura	informa3va.

B3.4.	Iden3ficar	o	tema	para	
inves3gar	e	os	aspectos	clave.

INEINB3.4.1.	Formula	preguntas	sobre	o	tema	
sobre	o	que	vaia	inves3gar.

CCL,	CAA

B,	E B3.5.	Recuperación	dos	
coñecementos	previos	e	
definición	de	obxec3vos	de	
procura.

B3.5.	Recuperar	os	coñecementos	
previos	sobre	o	tema	e	definir	os	
aspectos	sobre	os	que	precisa	
informarse.

INEINB3.5.1.	Concreta	os	conceptos	clave	que	van	
guiar	o	traballo	de	procura	de	información.	

CCL,CAA

BLOQUE	4.	PROCURA	E	TRATAMENTO	DA	INFORMACIÓN.

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE
COMPETENCIAS	

CLAVE

B,	E,G B4.1.	Necesidades	
informa3vas,	fontes	de	
infomación	e	procesos	de	

B4.1.	Iden3ficar	o	3po	de	
información	que	se	precisa,	localizar	
as	fontes	informa3vas	dispoñibles,	

INEINB4.1.1.	Iden3fica	o	3po	de	información	que	
precisa	en	función	duns	obxec3vos.

CCL,	CD,	CAA
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informa3vas,	fontes	de	
infomación	e	procesos	de	
procura,	valoración	e	
selección	de	información.

información	que	se	precisa,	localizar	
as	fontes	informa3vas	dispoñibles,	
realizar	as	consultas	informa3vas	
seguindo	un	plan	deseñado	
previamente	e	empregar	o	recurso	
informa3vo	máis	apropiado	ao	3po	
de	información	que	se	precisa.

INEINB4.1.2.	Localiza	os	recursos	dispoñibles	e	
acordes	á	súa	necesidade	informa3va.

CCL,	CD,	CAA

INEIN	B4.1.3.	Concreta	o	proceso	de	procura	de	
información.

CCL,	CD.	CAA

INEINB4.1.4.	Escolle	os	recursos	informa3vos	que	
precisa	de	forma	eficaz.

CCL,	CD,	CAA

H B4.2.	Análise	e	comprensión	
da	información	atopada.

B4.2.	Ler	de	forma	comprensiva	
textos	informa3vos	de	diferente	
3poloxía	(con3nuos	descon3nuos,	e	
procedentes	dos	medios	de	
comunicación	e	dos	medios	
audiovisuais).

INEINB4.2.1.	Comprende	e	analiza	textos	
con3nuos	e	descon3nuos,	e	sabe	extraer	as	ideas	
principais.

CCL,	CD,	CAA

INEINB4.2.2.	Deduce	información	implícita	ou	
explícita	dos	con3dos	audiovisuais	e	dos	textos	
dos	medios	de	comunicación.

CCL,	CD,	CAA

B,	E,	H B.4.3.	Interpretación	e	
valoración	da	información	
atopada.

B4.3.	Valorar	a	información	atopada	
en	función	de	determinados	
criterios:	per3nencia,	veracidade,	
fiabilidade,	etc.

INEINB4.3.1.	Selecciona	información	tras	valorala	
seguindo	un	determinados	criterios	(per3nencia,	
veracidade,	fiabilidade,	etc.)

CCL,	CD,	CAA

B,	E,	H B4.4.	Proceso	de	
información:	extracción	e	
síntese.

B4.4.	Extraer	a	información	precisa,	
en	función	dos	obxec3vos	do	
traballo,	de	forma	sinte3zada.

INEINB4.4.1.	Sinte3za	a	información	atopada	en	
función	dos	obxec3vos	do	traballo.

CCL,	CD,	CAA

A,	B,	E.	O B4.5.	Citas	e	referencias. B4.5.	Recoller	as	fontes	consultadas	
para	os	efectos	de	citalas	
correctamente	no	produto	final.

INEINB4.5.1.	Compila	as	fontes	consultadas	e	
cítaas	correctamente.

CCL,	CD,	CAA,	CSC,	
CCEC.

BLOQUE	5.	XERACIÓN	DE	CONTIDOS	E	COMUNICACIÓN.

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS	DE	AVALIACIÓN ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE
COMPETENCIAS	

CLAVE
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B,	E,	G B5.1.	Organización	e	
reelaboración	da	
información.

B5.1.	Organizar	a	información	
recuperada	de	dis3ntas	fontes,	
xerarquizándoa	e	plasmándoa	en	
esquemas,	mapas	conceptuais,	
guións,	etc.

INEINB5.1.1.	Realiza	esquemas,	mapas	
conceptuais,	guións,	etc.,	para	organizar	a	
información	recuperada.

CCL,	CD,	CAA

B,	E,	H B5.2.	Estruturación	da	
información	recollida	
mediante	gráficos,	
diagramas,	etc.

B5.2.	Elaborar	diagramas,	gráficos,	
cadros	de	dobre	entrada,	
organigramas,	etc.,	coa	información	
recuperada.

INEINB5.2.1.	Representa	mediante	gráficos,	
diagramas,	cadros	de	dobre	entrada,	
organigramas,	etc.,	parte	da	información	
recuperada.

CCL,	CD,	CAA

B,	E,	G B5.3.	Reelaboración	e	
personalización	da	
información.

B5.3.	Estruturar	mediante	un	guión	
textos	propios,	exposi3vos,	
descri3vos	e	explica3vos,	a	par3r	da	
información	reunida.

INEINB5.3.1.	Elabora	guións	para	estruturar	os	
textos	creados	a	par3r	da	información	reunida.

CD,	CAA

B,	E,	G,	H B5.4.	Presentación	dos	
productos	informa3vos	
propios.	Pautas	para	a	
presentación	de	traballos	
escritos.

B5.4.	Coñecer	e	aplicar	as	pautas	
formais	para	a	presentación	de	
traballos	escritos,	(paxinación,	
índice,	bibliograna,	etc.),	u3lizando	
procesadores	de	texto	de	forma	
autónoma.

INEINB5.4.1.	Presenta	os	seus	traballos	segundo	
unhas	pautas	consensuadas:	paxinación,	índice,	
bibliograna,	etc.

CCL,	CD

INEINB5.4.2.	Elabora	textos	propios	mediante	un	
procesador	de	textos.

CCL,	CD

B,	E,	G,	H B5.5.	Elaboración	de	
materiais	de	apoio	ás	
presentacións	orais.

B5.5.	Coñecer	e	aplicar	as	pautas	
formais	para	a	elaboración	de	
materiais	de	apoio	ás	presentacións	
orais.

INEIN5.5.1.	Elabora	material	de	apoio	para	as	súas	
presentacións	orais.	

CCL,	CD

INEINB5.5.2.	Realiza	sinxelas	presentacións	para	
amosar	o	resultado	dos	seus	traballos	de	
inves3gación.

CCL,	CD,	CAA

A,	H,	N B5.6.	Citas	e	referencias	nos	
traballos	informa3vos	
(ar3gos,	monogranas,	
presentacións,	produtos	
audiovisuais,	etc.).

B5.6.	Coñecer	e	empregar	
correctamente	unhas	pautas	polas	
que	se	rexe	a	forma	de	citar	
diferentes	fontes.

INEINB5.6.1.	Cita	con	corrección	os	libros	
consultados.

CAA,	CD,	CSC,	CCEC

INEINB5.6.2.	Segue	unha	pauta	para	facer	a	
referencia	de	ar3gos	de	revistas,	música,	
películas,	páxinas	de	internet,	autoría	de	imaxes,	
etc.

CCL,	CD,	CAA,	CSC
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B,	E,	G B5.7.	Tratamento	e	edición	
de	produtos	dixitais	
(presentacións,	vídeos,	
etc.).

B5.7.	Incorporar	imaxes	aos	
traballos	escritos	ou	ás	
presentacións	cun	tratamento	
adecuado.

INEINB5.7.1.	Incorpora	imaxes	aos	seus	traballos	
de	inves3gación.

CD,	CCEC

G,	H B5.8.	Caracterís3cas	dos	
textos	dixitais	eficaces.

B5.8.	Iden3ficar	e	valorar	as	pautas	
para	a	produción	de	textos	dixitais	
eficaces	(lonxitude	dos	textos	
escritos,	presentacións	eficaces,	
etc.)

INEINB5.8.1.	Respecta	unhas	pautas	mínimas	na	
produción	de	textos	dixitais.

CCL,	CD

G,	H 5.9.	Exposicións	orais	dos	
traballos	realizados.	Escoita	
atenta	e	respecto	polo	
traballo	das	demais	
persoas.

B.5.9.	Expor	de	forma	ordenada	e	a	
par3r	dun	guión	previo	o	traballo	
realizado,	argumentando	as	
opinións	propias	de	xeito	razoable	e	
con	respecto	polas	pautas	da	
comunicación	grupal	(escoita	
atenta,	respecto	pola	opinión	das	
outras	persoas,	quendas	de	palabra,	
etc.).

INEINB5.9.1.	Par3cipa	na	presentación	oral	dos	
traballos	elaborados.

CCL,	CSIEE

INEINB5.9.2.	Defende	con	argumentos	as	opinións	
propias	e	respecta	o	traballo	alleo.

CCL,	CSC,	CSIEE

INEINB5.9.3.	Escoita	con	atención	as	
presentacións	dos	compañeiros	e	das	
compañeiras,	e	valora	con	argumentos	o	seu	
traballo.

CCL,	CSC

B,	E,	G B5.10.	Avaliación	e	
aplicación	das	aprendizaxes	
realizadas	a	través	dos	
traballos	de	inves3gación	á	
vida	persoal,	académica	e	
social.

B5.10.	Avaliar	o	proceso	de	
elaboración	do	traballo	feito,	e	
tomar	consciencia	das	aprendizaxes	
realizadas,	e	aplicar	os	
coñecementos	adquiridos	á	súa	vida	
persoal,	académica	ou	social.

INEINB5.10.1.	Avalía,	a	través	dos	instrumentos	
que	se	lle	ofrecen,	a	súa	par3cipación	no	proceso	
dun	traballo	de	inves3gación,	individual	ou	
grupal.

CAA,	CSIEE

INEINB5.10.2.	Iden3fica	e	valora	as	aprendizaxes	
realizadas.

CAA,	CSIEE

INEINB5.10.3.	Valora	con	criterio	e	respecto	o	
traballo	das	outras	persoas.

CAA,	CSC

INEINB5.10.4.	Incorpora	as	aprendizaxes	
realizadas	a	novos	procedementos	de	traballo	e	
de	relación	no	medio	escolar	e	social.

CAA,	CSIEE
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2.		MÍNIMOS	ESIXIBLES.	

o Coñecer	a	biblioteca	escolar,	a	súa	organización	e	o	seu	catálogo	informa3zado	e	saber	u3lizala	como	fonte	de	información.	
o Realizar	buscas	efec3vas	de	información	na	rede,	sabendo	diferenciar	a	información	relevante	e	fiable	con	ac3tude	crí3ca.	
o 	Seleccionar	a	información	relevante	e	per3nente	para	unha	inves3gación	e	elaborar	un	guión	axeitado	para	a	posterior	elaboración	do	traballo.	
o Citar	de	forma	correcta	a	orixe	da	información	u3lizada,	xa	sexa	procedente	de	medios	impresos	ou	dixitais.	
o Coñecer	e	aplicar	as	pautas	para	unha	correcta	presentación	dos	traballos,	xa	sexa	en	formato	escrito,	dixital	ou	oral.	
o Colaborar	nos	traballos	grupais	e	mostrar	unha	ac3tude	axeitada	e	par3cipa3va	cos	compañeiros	para	acadar	un	obxec3vo	común.	

3.	INSTRUMENTOS	E	PROCEDEMENTOS	DE	AVALIACIÓN.	

Debido	ao	carácter	instrumental	da	materia,	os	procedementos	e	instrumentos	que	u3lizaremos	para	avaliar	ao	alumnado	serán:	

o Elaboración	de	traballos	de	inves3gación	individuais	e	en	grupo.	
o Presentacións	orais	individuais	e	en	pequenos	grupos.	
o Cumprimentación	de	cues3onarios	de	busca	de	información	tanto	de	xeito	individual	como	grupal.	
o Revisión	do	cartafol	do	alumno	ao	término	de	cada	avaliación.	
o Ac3tude	e	traballo	na	clase,	par3cipación	nas	tarefas	grupais,	presentación	dos	traballos	individuais.	

AVALIACIÓN	INICIAL	

Nas	primeiras	sesións	do	curso	os	alumnos	realizarán	un	sinxelo	exercicio	individual	que	permi3rá	ao	profesor	evaluar	a	súa	comprensión	lectora,	a	
habilidade	para	a	escolla	da	información	relevante	dun	texto	e	a	súa	competencia	escrita.	

PLAN	DE	REFORZO	E	RECUPERACIÓN	

Aos	alumnos	que	non	superen	algunha	avaliación	se	lles	propondrá	un	plan	individualizado	de	reforzo	e	recuperación	para	traballar	entre	a	3ª	
avaliación	e	a	avalición	final	de	xuño	co	fin	de	acadar	os	obsec3vos	propostos.	Deberán	entregar	e	espoñer	os	traballos	propostos	seguindo	as	pautas	
traballadas	durante	o	curso	escolar.	No	caso	de	non	par3cipar	este	plan	de	recuperación	e	non	acadar	o	5	nas	tarefas	propostas	non	aprobará	a	
materia	na	avalición	final	ordinaria	de	xuño. 
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4.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN.	

30%	Asistencia	proveitosa	a	clase	e	ac3tude	solidaria	ante	a	aprendizaxe	dos	compañeiros.	Isto	engloba:	
- Ac3tude	na	aula:	interese,	atención,	esforzo,	par3cipación.	
- Respecto	ás	normas	e	os	compañeiros.	
- Valoración	das	ac3vidades	e	progresión.	
- Notas	posi3vas	e	nega3vas	relacionadas	coa	presentación	de	tarefas	e	a	par3cipación	nos	traballos	grupais.	

35%	Presentación	de	traballos	individuais	tanto	orais	como	escritos,	atendendo	aos	seguintes	aspectos:	
- Escolla	adecuada	da	información	solicitada.	
- Boa	presentación	do	traballo	en	cues3ón	atendendo	á	ortograna,	gramá3ca,	esté3ca	do	texto.	
- Corrección	nas	exposicións	orais	atendendo	ao	uso	correcto	da	lingua,	xestualidade,	material	de	apoio…	

35%	Elaboración,	par3cipación	e	presentación	de	traballos	en	grupo	tanto	orais	coma	escritos,	atendendo	aos	seguintes	aspectos:	
- Escolla	adecuada	da	información	solicitada.	
- Boa	presentación	do	traballo	en	cues3ón	atendendo	á	ortograna,	gramá3ca,	esté3ca	do	texto.	
- Corrección	nas	exposicións	orais	atendendo	ao	uso	correcto	da	lingua,	xestualidade,	material	de	apoio…	
- Ac3tude	solidaria	e	par3cipa3va	cos	compañeiros	de	grupo.	

Nos	traballos	escritos	valorarase	a	corrección	ortográfica	e	a	correcta	presentación,	descontando	0,10	puntos	por	cada	falta	de	ortograna	ou	por	erros	na	

presentación	ou	redacción	do	traballo,	ata	un	máximo	de	2	puntos.	

5.	METODOLOXÍA	DIDÁCTICA.	

As	clases	desenvolveranse	dun	xeito	dinámico	e	par3cipa3vo,	buscando	o	traballo	e	a	par3cipación	constante	do	alumnado	no	seu	proceso	de	aprendizaxe.		

O	profesor	actuará	como	guía	na	adquisición	de	habilidades	básicas	na	busca	de	información	e	posterior	presentación	da	mesma,	pero	será	o	propio	
alumnado	o	protagonista	da	adquisición	das	habilidades	que	esperamos	acadar	ao	longo	do	curso.	Ademais	de	perseguir	a	adquisición	dos	con3dos	
reflexados	no	currículo,	esperamos	que	os	alumnos/as	aprendan	a	traballar	en	grupo	de	xeito	solidario,	respetar	a	diversidade	de	opinión	e	aumentar	o	seu	
coñecemento	do	seu	entorno	e	as	habilidades	e	instrumentos	necesarios	para	desenvolverse	na	sociedade	da	información.		
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6.	ESPAZOS,	MATERIAIS	E	RECURSOS	DIDÁCTICOS.	

6.1.	Espazos.	

U3lizaremos	como	espazos	de	referencia	para	a	materia	a	aula	TIC	do	Centro	onde	cada	alumno	disporá	dun	ordenador	o	que	nos	permi3rá	facer	buscas	de	
información	na	rede	e	elaboración	de	presentacións	u3lizando	diversas	aplicacións	e	programas	informá3cos	e	a	Biblioteca	do	centro,	que	os	alumnos	
aprenderán	a	usar	como	fonte	de	información.		

6.2.	Materiais	e	recursos.	

o Obras	de	consulta	en	formato	impreso	dispoñibles	na	biblioteca	do	centro.	
o Ordenadores	con	conexión	a	Internet	tanto	na	biblioteca	coma	nas	aulas	de	referencia	dos	grupos.	
o Xornais,	revistas	e	publicacións	periódicas.	
o Medios	de	comunicación	dixitais.	
o Material	escolleito	polo	propio	profesor	para	a	elaboración	de	determinados	traballos	de	inves3gación.	

7.	TEMPORALIZACIÓN.	

Como	xa	quedou	dito	na	Introdución,	é	dincil	establecer	unha	temporalización	polo	carácter	da	materia,	se	ben	podemos	afirmar	que	comezaremos	na	
primeira	avaliación	cun	primeiro	acercamento	á	biblioteca	do	centro,	normas	de	funcionamento	da	mesma,	instruccións	para	a	correcta	presentación	dos	
traballos	e	métodos	de	busca	efec3va	de	información	na	rede.	De	tódolos	xeitos,	estes	con3dos	seguiranse	traballando	tamén	nas	restantes	avaliacións,	
porque	o	propósito	da	materia	e	ir	perfeccionando	ao	longo	do	curso	as	habilidades	do	alumnado	na	elaboración	e	presentación	de	traballos	de	
inves3gación,	o	cal	supón	que	tódolos	con3dos	e	obxec3vos	reflexados	no	currículum	serán	traballados	na	aula	de	xeito	con3nuado.	

8.	TRATAMENTO	DOS	ELEMENTOS	TRANSVERSAIS	

Na	materia	traballaremos	os	seguintes	elementos	transversais:	

- Comprensión	 lectora:	 imprescindible	no	proceso	de	 inves3gación.	O	 alumnado	deberá	 comprender	 a	 información	necesaria	 para	o	 seu	 traballo,	
comprendela,	seleccionala	e	sinte3zala	de	xeito	correcto.	

- Expresión	 oral	 e	 escrita:	 ámbalas	 dúas	 destrezas	 básicas	 se	 traballarán	 diariamente,	 pois	 o	 alumnado	 deberá	 presentar	 o	 resultado	 das	 súas	
inves3gacións	tanto	de	xeito	oral	como	escrito.	
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- Comunicación	audivisual:	o	traballo	con3nuo	con	recursos	audiovisuais	como	fonte	de	información	desenvolverá	no	alumnado	a	capacidade	para	
analizalos	de	forma	crí3ca.	Asemade,	deberán	demostrar	a	súa	capacidade	de	facer	uso	deles	nas	súas	presentacións.	

- Novas	tecnoloxías:	serán	ferramenta	imprescindible	para	a	nosa	materia.	

- Emprendemento:	 pretendemos	 que	 coa	 nosa	materia	 os	 alumnos	 se	 desenvolvan	 como	 persoas	 autónomas	 no	 seu	 aprendizaxe,	mo3var	 a	 súa	
curiosidade	e	as	súas	ganas	de	ampliar	coñecementos.	En	ocasións	serán	eles	mesmos	os	que	escollan	o	obxecto	da	súa	inves3gación	guiados	polo	
profesorado.	

- Edución	cívica	e	consTtucional,	dereitos	humanos:	ao	longo	do	curso	faremos	un	traballo	de	inves3gación	sobre	dereitos	humanos	e	en	concreto	
dos	nenos,	para	que	coñezan	as	súas	obrigas	e	dereitos	como	cidadáns	e	cidadás.	

- Igualdade	 entre	 homes	 e	 mulleres:	 no	 desenvolvemento	 co3á	 das	 clases	 traballarase	 no	 trato	 igualitario	 entre	 sexos.	 Asemade,	 faremos	
inves3gacións	 específicas	 sobre	mulleres	 relevantes	 no	 campo	 da	 ciencia,	 as	 letras	 e	 os	 dereitos	 humanos	 para	 incidir	 na	 importancia	 da	 figura	
feminina	na	historia	da	humanidade.	

- Racismo,	xenofobia,	homofobia,	desigualdade:	procuraremos	que	os	rapaces	reflexionen	e	inves3guen	sobre	estes	temas	e	desenvolvan	ac3tudes	
posi3vas	e	de	loita	contra	a	desigualdade.		
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6.-	MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	Á	DIVERSIDADE.	
A	LOE,	Lei	orgánica	2/2006,	do	3	de	maio,	de	Educación,	no	seu	`tulo	II,	Equidade	da	Educación,	remarca	a	especial	atención	que,	dentro	da	escolaridade	

obrigatoria,	han	de	ter	as	medidas	de	atención	á	diversidade	para,	“por	medio	da	prevención	das	dificultades	de	aprendizaxe	e	a	posta	en	prác3ca	dos	apoios	e	
reforzos	 oportunos	 en	 tempo	 e	 forma,	 lograr	 o	marco	 dunha	 escola	 inclusiva	 que	 acuda,	 segundo	 sexa	 necesario,	 ás	medidas	 organiza3vas	 e/ou	 curriculares	
precisas	 para	 asegurar	 o	 principio	 de	 equidade,	 sen	 prexuízo	 de	 garan3r	 unha	 educación	 de	 calidade	 para	 todo	 o	 alumnado.	 Desta	 maneira,	 a	 atención	 a	
diversidade	deixa	de	ser	unha	medida	que	responde	ás	necesidades	dunha	parte	do	alumnado	para	pasar	a	ser	unha	necesidade	de	todo	o	alumnado	e	de	todas	as	
etapas	educa3vas,	converténdose	por	tanto	no	principio	rector	desta	ac3vidade”.	

O	Decreto	86/2015,	do	25	de	xuño,	polo	que	se	establece	o	currículo	a	ESO	e	do	Bacharelato	di	que	a	educación	secundaria	obrigatoria	organízase	de	
acordo	 cos	 principios	 de	 educación	 común	e	 de	 atención	 á	 diversidade.	 As	medidas	 de	 atención	 á	 diversidade	 nesta	 etapa	 estarán	 orientadas	 a	 responder	 ás	
necesidades	educa3vas	concretas	do	alumnado	e	á	consecución	das	competencias	básicas	e	dos	obxec3vos	da	educación	secundaria	obrigatoria	e	non	poderán,	en	
ningún	 caso,	 supoñer	 unha	 discriminación	 que	 lles	 impida	 alcanzar	 os	 devanditos	 obxec3vos	 e	 a	 3tulación	 correspondente.	 Teranse	 en	 conta	 as	 dificultades	
específicas	das	rapazas	que	por	razón	de	xénero	e	pertenza	a	determinados	colec3vos	teñan	dificultades	especiais	para	rematar	a	etapa.	

En	 canto	 se	 detecten	dificultades	 de	 aprendizaxe,	 os	 centros	 deberán	poñer	 en	 funcionamento	 as	medidas	 de	 atención	 á	 diversidade	que	 se	 consideren	máis	
convenientes	ás	caracterís3cas	do	seu	alumnado	e	que	poderán	ser	tanto	organiza3vas	como	curriculares.”	

A	Orde	do	21	de	decembro	de	2007	pola	que	se	regula	a	avaliación	na	educación	secundaria	obrigatoria	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.	“A	avaliación	será	
con3nua	en	canto	que	forma	parte	do	proceso	de	ensino	aprendizaxe	e	terá	carácter	forma3vo	e	orientador	permi3ndo	detectar	as	dificultades	no	momento	que	
se	 producen	 e,	 en	 consecuencia,	 incorporar	 medidas	 de	 ampliación,	 enriquecemento,	 reforzo	 ou	 de	 adaptación	 que	 permitan	 garan3r	 a	 adquisición	 das	
aprendizaxes	imprescindibles	para	con3nuar	o	proceso	educa3vo	do	alumnado	e	unha	mellor	adecuación	da	prác3ca	docente.	

Ao	 comezo	 de	 cada	 curso	 e	 coa	 finalidade	 de	 adecuar	 as	 ensinanzas	 de	 cada	 materia	 ao	 alumnado	 e	 facilitar	 a	 progresión	 sa3sfactoria	 do	 seu	 proceso	 de	
aprendizaxe,	o	profesorado	que	imparta	docencia	no	grupo	realizará	unha	avaliación	inicial,	incidindo	na	obtención	de	información	sobre	os	coñecementos	previos	
do	alumnado	en	cada	unha	das	materias	e	o	grao	de	desenvolvemento	das	competencias	básicas.	A	avaliación	incluirá	a	análise	dos	informes	persoais	da	etapa	ou	
curso	anterior	e	completarase	coa	información	ob3da	a	través	da	persoa	3tora.	

A	avaliación	 inicial	 será	o	punto	de	referencia	para	a	 toma	de	decisións	 rela3vas	ao	desenvolvemento	do	currículo,	así	como	para	adoptar	aquelas	medidas	de	
apoio,	reforzo	e	recuperación	que	se	consideren	oportunas	para	cada	alumna	ou	alumno.	Será	de	grande	importancia	a	coordinación	de	todo	o	profesorado	que	
imparta	docencia	en	cada	grupo	co	fin	de	tomar	medidas	conxuntas	que	faciliten	o	progreso	do	alumnado.”	

O	 departamento	 de	 orientación	 colabora	 co	 profesorado	 na	 atención	 á	 diversidade,	 elaborando	 propostas	 de	 mellora	 para	 facilitar	 os	 procesos	 de	 ensino-
aprendizaxe.		
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Unha	 vez	 determinadas	 as	 necesidades	 establécense	 as	 medidas	 de	 apoio	 oportunas	 (ac3vidades	 de	 reforzo	 educa3vo,	 apoios	 -dentro	 ou	 fóra	 da	 aula-),	
flexibilizacións	do	período	de	escolarización,	adaptacións	curriculares	ou	decisións	de	incorporación	do	alumnado	aos	programas	de	diversificación	curricular	ou	
FPB.		

O	departamento	de	Educación	Física	intenta	garan3r	a	atención	á	diversidade	a	través	dun	tratamento	dos	con3dos	no	que	se	fomenta	a	valoración	individual	do	
alumnado,	xa	que	se	lles	solicita	que	cada	un	traballe	sempre	en	función	das	súas	posibilidades	e	limitacións.	

Entre	os	instrumentos	que	se	u3lizarán	para	atender	a	diversidade	dos	alumnos	están:	

•	 A	organización	da	sesión	en	grupos	de	nivel,	
•	 O	traballo	personalizado	que	deben	realizar	os	alumnos	fora	do	horario	escolar,	
•	 Ac3vidades	de	quecemento	autoxes3onadas	polo	propio	alumno/a,	
•	 A	par3cipación	voluntaria	en	ac3vidades	máis	complexas,	
•	 O	ensino	recíproco,	
•	 O	traballo	a	par3r	do	nivel	inicial	en	test	de	condición	nsica,	
•	 A	ensinanza	de	exercicios	de	forma	individual	para	o	fortalecemento	de	determinados	segmentos	corporais	con	debilidade	ou	recuperación	de	lesións...		

Todos	aqueles	alumnos	que	puntual	ou	xeralmente	non	poidan	par3cipar	na	sesión	prác3ca	deberán	tomar	parte	das	seguintes	ac3vidades:	

•	 Colaborar	co	profesor	no	que	se	lles	solicite.	
•	 Prestar	atención	a	todos	os	con3dos	conceptuais	que	se	transmitan	oralmente	na	sesión.	
•	 Tomar	nota	do	realizado	para	posteriormente	plasmalo	no	diario	do	alumno.	
•	 Presentación	daqueles	traballos	que	puntualmente	lles	encomende	o	docente.	

O	alumnado	que	non	poida	par3cipar	de	forma	total	nas	sesións	prác3cas	serán	avaliados	a	par3res	dos	traballos	persoais	que	se	lles	soliciten	e	do	exame	teórico.	

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

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

•				Dificultades	de	aprendizaxe:	
-	 De	3po	motor	ou	procedimental;	o	mínimo	esixible	será	unha	ac3tude	par3cipa3va	na	clase	que	mostre	afán	de	superación	a	pesar	dos	múl3ples	
problemas	 (motores,	 sensoriais	 ou	 psicolóxicos)	 que	 supón	 a	 tarefa.	 A	 non	 consecución	 das	 tarefas	 ou	 ac3vidades	 non	 acarreará	 unha	 avaliación	
nega3va	si	a	ac3tude	é	a	adecuada.	
-	 Dificultades	conceptuais;	neste	caso	o	grao	de	esixencia	diminúe	centrándose	naqueles	aspectos	básicos	e	elementais	que	son	necesarios	na	nosa	
materia	 con	 respecto	 a	 cada	nivel.	 A	 elaboración	de	 resumes	destes	 conceptos	 e	 as	 respostas	 correctas	 as	 preguntas	previamente	 sinaladas	 serán	
suficientes	para	superalos.	
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-	 Dificultades	ac3tudinais;	o	mínimo	esixible	será	o	respecto	das	persoas,	materiais	e	instalacións.	
•	Alumnado	que	modifica	a	súas	ac3vidades	en	función	da	prescrición	médica	correspondente:	

Só	naqueles	casos	nos	que	a	exención	médica	é	total,	quedarían	exentos/as	da	prác3ca	e	realizarían	a	parte	teórica	e	ac3vidades	de	axuda	e	colaboración	
en	clase;	colocar	material,	anotacións,	etc.	Nestes	casos	terase	en	conta	a	súa	par3cipación	noutros	aspectos	da	clase	e	os	coñecementos	teóricos.	
Para	as	exencións	parciais,	requírese	unha	prác3ca	de	ac3vidade	nsica	alterna3va	en	consonancia	cos	requirimentos	médicos	prescritos,	a	par3cipación	e	
ac3tude	en	clase	e	os	coñecementos	teóricos	correspondentes.		

•				Persoas	desmo3vadas	e	de	baixo	interese	pola	materia:	
Exporanse	posibles	ac3vidades	alterna3vas	que	permitan	a	consecución	dos	obxec3vos	 tanto	na	prác3ca	coma	na	 teoría.	Preténdese	encontrar	puntos	
intermedios	entre	o	que	se	considera	necesario	aprender	e	os	intereses	e	mo3vacións	do	alumnado.	Baséase	en	que	o	alumnado	propón	unha	serie	de	
ac3vidades	que	poidan	sus3tuir	ás	que	se	ofertan	na	clase.	De	entre	elas	o	profesor	selecciona	algunhas	para	que	elixan	aquelas	polas	que	o	alumnado	
pode	mostrar	maior	 interese	 ou	mo3vación.	 Ac3vidades	 que	 sen	 estar	 recollidas	 na	 programación	 poden	 ser	 adaptadas	 para	 que	 cumpran	 parte	 dos	
obxec3vos	expostos.	

7.	CONTRIBUCIÓN	AO	PROXECTO	INTEGRADO	DE	LINGUAS.	
En	 todas	 as	materias	 do	 departamento	 contribuiráse	 ao	 acordado	no	proxecto	 integrado	de	 linguas	 facendo	 sempre	 referencia	 a	 él	 na	 elaboración	de	

escritos	 e	 presentacións	 dixitais.	 Nos	 diferentes	 cursos	 da	 aula	 virtualcreados	 polo	 departamentocopiase	 ao	 inicio	 do	 curso	 (Teme	 1)un	 estracto	 do	 Proxecto	
integrado	de	linguas	para	que	os	alumnos	o	teñan	en	contana	elaboración	de	traballos	e	presentacións	dixitáis.	

Literalmente	no	Tema	1	de	cada	curso	da	aula	virtual	figurará	un	pdf	cun	enlace	a	ese	resumo	e	coa	seguinte	descripción:	

“Guía	 de	 elaboración	 de	 presentacións:	 (T.I.L)	 	 Segundo	 o	 documento	 do	 Centro:	 Proxecto	 Integrado	 de	 Linguas	 (2.6	 Acordos	 para	 a	 presentación	 de	
traballos	escritos,	dixitais	e	presentacións,	páxs	18-21)”	

8.	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	E	EXTRAESCOLARES.	
	 Inclines	dentro	da	programación	didác3ca	a	realización	das	seguintes	ac3vidades,	estando	sempre	pendentes	da	posibilidade	de	levalas	a	cabo:	

-	 Saídas	ao	entorno	próximo	do	centro	para	desenvolver	ac3vidades	propias	das	unidades	didác3cas	(paseo	marí3mo,	praia,	piscina	municipal...).	
-	 Par3cipación	nas	ac3vidades	propostas	pola	Secretaría	Xeral	para	o	Deporte	dentro	do	programa	de	Deporte	Escolar.	
-	 1º	 da	 ESO,	 2º	 ESO,	 3ª	 ESO,	 4º	 ESO	 e	 1º	 BAC:	 Proxecto	 Maio	 Natural:	 sendeirismo,	 ac3vidades	 de	 orientación,	 paddle	 surf,	 surf,	 piragüismo,	
mul3aventura,	vela,	ra�ing,		

9.-	INFORMACIÓN	AOS	ALUMNOS/AS.	
Segundo	a	Orde	do	21	de	decembro	de	2007	que	regula	a	avaliación	na	ESO	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia,	no	seu	Ar3go	8º:	
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Información	da	avaliación	
1.	 Ao	 comezo	 de	 cada	 curso,	 os	 departamentos	 didác4cos,	 a	 través	 do	 profesorado,	 informarán	 a	 cada	 grupo	 de	 alumnas	 e	 alumnos,	 dos	 obxec4vos,	
con4dos	 e	 criterios	 de	 avaliación	 exixibles	 para	 obter	 unha	 valoración	 posi4va	 das	 dis4ntas	 materias,	 así	 como	 dos	 criterios	 de	 cualificación,	 os	
instrumentos	 de	 avaliación	 da	 aprendizaxe	 que	 se	 u4lizarán,	 incluídas	 as	materias	 pendentes	 de	 cursos	 anteriores,	 así	 como	das	medidas	 de	 reforzo	 e	
recuperación	 previstas.	 Así	mesmo,	 a	 persoa	4tora	 de	 cada	 grupo	 informará	 ao	 seu	 alumnado	 dos	 requisitos	 que	 determinarán	 a	 promoción	 ao	 curso	
seguinte	e,	no	caso	do	cuarto	curso,	a	4tulación.	

Para	que	todo	o	alumnado	estea	informado	correctamente	da	programación	que	facemos	do	curso,	empregamos	dous	métodos:	

• Ao	principio	de	curso,	na	sesión	de	presentación,	informamos	das	unidades	didác3cas	que	se	van	a	realizar,	tanto	dos	obxec3vos,	con3dos	e	criterios	de	
avaliación,	como	dos	procedimentos	e	instrumentos	de	avaliación.		

• Expoñemos,	no	taboleiro	do	Ximnasio,	os	puntos	máis	importantes	da	programación	para	que	o	alumnado	poda	consultalo	en	calquera	momento.	
• Expoñeremos	a	programación	na	páxina	web	do	centro.	

O	R.D.	732/1995,	del	5	de	maio,	polo	que	se	establecen	os	dereitos	e	deberes	dos	alumnos	e	as	normas	de	convivencia	dos	centros,	así	como	a	Lei	4/2011,	
do	30	de	xuño,	de	Convivencia	e	Par4cipación	da	comunidade	educa4va,	prevén	a	posibilidade	de	reclamar	contra	as	decisións	e	cualificacións	que,	como	resultado	
do	proceso	de	avaliación,	se	adopten	ao	finalizar	un	curso	ou	etapa	e	sinala	que	ditas	reclamacións	se	 formularán	e	tramitarán	de	acordo	coas	normas	que	ao	
efecto	 se	 establezan:	Orde	 do	 28	 de	 agosto	 de	 995	 que	 regula	 o	 procedimento	 para	 garan4r	 o	 dereito	 dos	 alumnos	 da	 ESO	 e	 do	 Bacharelato	 a	 que	 o	 seu	
rendemento	escolar	sexa	avaliado	conforme	a	criterios	obxec4vos.	

Esta	programación	de	área	da	Educación	nsica	foi	realizada	polo	Departamento	de	Educación	Física	do	IES	Praia	Barraña.	

	 	 	 	 	 En	Boiro,	15	de	Septembro	de	2021	

	 	 	 	 	 	 XD:	Pilar	Barros	Castro
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	Tal e como se establece na “Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta”   a materia de Investigación e Tratamento da Información ten como finalidade principal o tratamento dos contidos que constitúen a competencia informacional. Polo tanto, ao longo do curso os alumnos traballarán contidos de carácter procedimental relacionados co manexo da biblioteca escolar, a busca productiva de información, a elaboración de proxectos de investigación e a súa posterior presentación tanto de xeito oral como escrito… Ademais desenvolverán habilidades para traballar tanto de xeito individual como en pequeño e gran grupo.
	Por todo o dito, non podemos plantexarnos esta materia como unha secuenciación estricta de contidos e obxectivos, senón que todos os contidos reflexados no currículo oficial se irán desenvolvendo ao longo do curso, para lograr ao fin deste acadar unha competencia informacional satisfactoria. Do mesmo xeito, aproveitaremos o traballo con técnicas de investigación para tratar elementos transversais, contidos de diversas materias do currículo, así coma as competencias clave da Educación Secundaria Obligatoria, todos eles reflexados no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. En moitos casos serán os propios alumnos os que decidan o obxectivo da súa investigación, fomentando deste xeito a autonomía na aprendizaxe.
	O tratamento interdisciplinar que plantexamos á hora de impartir a materia dará como froito un desenvolvemento integral de competencias clave, elementos transversais, contidos interdisplinares e habilidades básicas que esperamos redunden nunha mellor formación integral do noso alumnado.

