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1. GLOSARIO 
 

Desenvolvemento curricular 2ª nivel de planificación curricular. Inclúese no PE. 
    
Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos. 
    
Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 
    
Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar 

o proceso de ensino - aprendizaxe do alumnado. Debe responder a estas cuestións: 
1. Que, cando e como ensinar / 2. Que, cando e como avaliar / 3. Como atender á 
diversidade. 
 

 

  
Criterios de avaliación Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que 

se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 
competencias. Responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina (art. 2.3. 
do Decreto 86/2015). 
 

  
Estándares de aprendizaxe Especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber 
facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir 
graduar o rendemento ou o logro alcanzado. 

  

 
Criterios de cualificación   
  
Indicadores de logro Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman 

parte dos criterios de cualificación de dito estándar. O instrumento máis idóneo para 
identificar esa graduación sería a rúbrica (art. 7.4 da Orde ECD 65/2015, BOE 
29/1/2015). O docente é o responsable da súa definición e post a en práctica.  
 

  
Grao de consecución dun 
estándar 

Serve para sinalar o grao mínimo de consecución  esixible dun estándar para 
superar a materia (art. 13.3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior sexa o grao 
esixido de consecución, máis importante se considera o estándar. 
 

  
Criterios de cualificación e 
instrumentos 

Serven para ponderar “o valor”  que se dá a cada estándar e a proporción que cada 
instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor. 
 

  
Procedementos e instrumentos  Os procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do 

traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro 
ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun 
marco de avaliación coherente (art. 7.6, terceiro parágrafo, da Orde ECD 
65/2015). 

  
Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha 

aprendizaxe ou dunha competencia. 
    
Portfolio Achega de producións dun alumno/a. 

 
  
 
OUTROS ASPECTOS 

 

  
Graduación dos estándares Para identificar o progreso dos estándares ao longo dunha etapa. 

  
Perfil de área Conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables que ten unha área ou materia. 

Dado que os estándares de aprendizaxe avaliables póñense en relación coas 
competencias, este perfil permitirá identificar aquelas competencias que se 
desenvolven a través desa área ou materia (art. 5.6 Orde ECD 65/2015). Son a 
referencia para a programación, a avaliación e o reforzo. 

  
Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia 

clave (art. 5.7 Orde ECD 65/2015). 
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Avaliación das competencias A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada 
coa avaliación dos contidos , na medida en que ser competente supón mobilizar os 
coñecementos, destrezas, actitudes e valores (art. 7.3 da Orde ECD 65/2015). 
 

  
Nivel de desempeño das 
competencias 

Poderanse medir a través dos indicadores de logro, t ales como rúbricas ou 
escalas de avaliación […] que teñan en conta á aten ción á diversidade (art. 7.4 
da Orde ECD/65/2015). 
 

  
Tarefa É a acción ou conxunto de accións orientadas á resolución dunha situación ou 

problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes dispoñibles para 
elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e exercicios. 
 

  
Identificación de contidos e 
criterios 

Exemplo: B1.1: B1 : Bloque de contido / 1: Número de contido dun bloque. 

  
Identificación de estándares Exemplo: XHB1.1.2  

XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia. 
B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar. 
1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar. 
2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 

 

 

• 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. 

• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• A 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. 
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2.- CONTEXTO 
 
 
O centro atópase no Polígono Industrial de Torneiros. O seu mercado máis inmediato 
é a comarca industrial de Vigo e a súa poboación.  
Destácase o feito de que o polígono carece prácticamente de servizos e está mal 
comunicado coa vila e outras poboacións da contorna.  
 
A procedencia do alumnado é heteroxénea porque provén dunha área xeográfica 
ampla. 
Unha gran parte das familias do noso alumnado vive no medio rural sendo a 
agricultura subsidiaria dentro dos ingresos familiares. 
os pais desenvolven na súa maioría actividades pertencentes ó sector secundario, 
seguido aínda que de lonxe polo sector terciario, e unha baixa porcentaxe do sector 
primario. A maioría das nais son amas de casa, tarefa que combinan cos labores 
agrícolas para o autoconsumo. Unha baixa porcentaxe adícase ó sector secundario e 
terciario. En canto ó nivel de estudos a maioría das nais e pais posúen estudios 
primarios, observando que esta porcentaxe é superada polas nais. Un 15% dos pais  
ten estudos secundarios e unha porcentaxe algo menor das nais . Este feito incide  
directamente na capacidade dalgunhas familias para acompañar o proceso de 
formación das súas fillas e fillos. 
A maioría do alumnado procede de centros públicos. O alumnado de 1º ESO ven dos 
centros adscritos: CEIP Cruz - Budiño e CEIP Antonio Palacios. O alumnado de 
bacharelato é basicamente o que estuda a ESO no noso centro, no CPI Ribeira e no 
colexio Santo Tomás.  
As perspectivas do alumnado inclínase máis ó mercado laboral que á realización de 
estudos universitarios. Dada a implantación dos ciclos neste centro o 72% dos 
alumnos de segundo de bacharelato prefiren cursar ciclos formativos superiores a ir a 
universidade. Entre os tres cursos da ESO a porcentaxe repártese á metade entre 
ciclos de grao medio e superior e bacharelato. 
 
As dificultades socioeconómicas e culturais, ademáis das escasas oportunidades de 
ter contacto coa cultura fóra do centro inciden no rendemento académico do noso 
alumnado e nas súas expectativas respecto ao futuro. 
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 Obxetivos  
 

a 

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e 
a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b 
Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal. 

c 

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

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

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

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

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

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

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

l 

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

m 

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

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

ñ 

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

o 

Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mentenemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe 
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3.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 
 

Avaliación Unidade Bloque CONTIDOS 
Material de 
referencia 

Temporalización 

Mes Sesións 

P
ri

m
ei

ra
  a

va
lia

ci
ó

n
 

1. Para qué o 
quecemento?   

B1.1 

B1.2 

B3.10 

B1.12 

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

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

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

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

 

S
ep

te
m

br
o 

4 

      

2 .Valoramos e 
adestramos as 
nosas 
capacidades . 

B3.1 

B3.2 

B3.3 

B3.4 

B3.5 

B3.6 

B3.7 

B3.9 

B3.12 

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

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

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

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

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

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

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

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

B3.9. Avaliación da condición física saudable e realización de 
actividades para a mellora desta, tendo en conta as súas 
características individuais. 

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

 

O
ut

tu
br

o,
 n

ov
em

br
o 

12 

      

3. Deportes 
Individuais: 
atletismo 

B4.1 

B4.2 

B4.3 

B1.10 

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

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

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

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

 

N
ov

em
br

o 
e 

de
ce

m
br

o 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
eg

u
n

d
a 

av
al

ia
ci

ó
n

 4. Deporte de 
raqueta: 
bádminton 

B4.1 

B4.2 

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

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

 

X
an

ei
ro

, 

fe
br

ei
ro

 

8 
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Avaliación Unidade Bloque CONTIDOS 
Material de 
referencia 

Temporalización 

Mes Sesións 

       

S
eg

u
n

d
a 

av
al

ia
ci

ó
n

 

 

 

  

  

5.
 D

ep
o

rt
es

 c
o

le
ct

iv
o

s:
 

b
al

o
n

m
an

o
 B

al
o

n
ko

rf
 

P
re

b
ei

sb
o

l r
u

g
b

it
o

 

B4.4 

B4.5 

B1.3 

B1.4 

B1.5 

 

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

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

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

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

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

 

F
eb

re
iro

, m
ar

zo
, a

br
il 

16 

6. Control da 
respiración e 
relaxación 

B3.11 

B3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación  

ab
ril

 

2 

       

T
er

ce
ir

a 
 a

va
lia

ci
ó

n
 

7.
E

xp
ré

so
m

e 
em

p
re

g
an

d
o

 o
 

m
o

ve
m

en
to

 e
 a

 m
ú

si
ca

. 

B2.1 

B2.2 

B2.3 

B1.10 

B1.9 

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

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

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

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

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

 

A
br

il,
 m

ai
o 

8 

      

8. Protocolo 
básico de 
actuación (PAS) 

B1.11 

B1.13 

B1.14 

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

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

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

 

xu
ño

 

2 

      

9.
 O

ri
en

ta
ci

ó
n

 

B1.6 

B1.7 

B1.8 

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

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

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

 

xu
ño

 

3 
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4.-ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE  

 

U
n

id
ad

e 
d

id
ác

ti
va

 

Id
en

ti
f.

ic
ac

ió
n

 

co
n

ti
d

o
s 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

cr
it

er
io

s 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 

cl
av

e 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

Criterios de cualificación e instrumentos de 
avaliación  

G
ra

o 
m

ín
im

o 
   

   
   

co
ns

ec
uc

ió
n 

P
es

o 
cu

al
ifi

cc
ió

n 

INSTRUMENTOS 

P
ro

ba
 

T
eó

ric
a 

 
10

%
 

P
ro

ba
 

P
rá

ct
ic

a 
40

%
 

A
ct

itu
de

s 
 

40
%

 
T

ra
ba

llo
 

es
cr

ito
 

10
%

 

1 

B1.1 

B1.2 

B1.12 

B3.10 

 

B1.1 

 

CSC 

CMCCT 

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

100%  X    

CSC 

 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de acordo co 
contido que se vaia realizar, de forma autónoma e habitual. 

100%   X   

CSC 

 

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

100%   X   

CSIEE 

 

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

100%   X X  

CAA 

CSIEE 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das 
actividades físicas como medio de prevención de lesións. 100%   X  X 

           

2 

B3.1 

B3.2 

B3.3 

B3.4 

B3.5 

B3.6 

B3.7 

B3.9 

B3.12 

B3.1 

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

100%  X X   

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

100%  X   X 

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

100%  X    

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

100%   X   

CMCCT EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os 100%   X X  
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U
n

id
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id
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ti
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en

ti
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n

ti
d

o
s 

Id
en

ti
fi

ca
ci
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n

 

cr
it

er
io
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C
o

m
p

et
en

ci
as

 

cl
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factores da condición física. 

CMCCT 

CSC 

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

100%  X  X  

 
 B3.2 CAA EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a 

mellora da propia condición física, relacionando o efecto desta práctica coa 
mellora da calidade de vida. 

100%  X   X 

 

 

B3.2 

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

100%   X   

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

100%   X X  

CAA 

CSIEE 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das 
actividades físicas como medio de prevención de lesións. 100%   X X  

           

3 

B4.1 

B4.2 

B4.3 

B1.10 

B4.1 

CAA 

CSIEE 

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

100%  X X X  

CAA 

CSIEE 

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

100%  X    

CAA 

CSIEE 

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

100%   X X  

B1.4 CSIEE 

 

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

100%   X X  
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4 
B4.1 

B4.2 
B4.1 

CAA 

CSIEE 

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

100%   X X X 

CAA 

CSIEE 

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

100%  X X X  

CAA 

CSIEE 

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

100%  X    

 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X X  

           

5 

B4.4 

B4.5 

B1.3 

B1.4 

B1.5 

 

B4.2 

CAA 

CSIEE 

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

100%   X X  

CAA 

CSIEE 

EFB4.2.2. Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de 
organización de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición seleccionadas. 

100%   X   

CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

CAA 

CSIEE 

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

100%   X X  

B1.2 
CSC 

 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante 
como no de espectador/a. 100%    X  
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CSC EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das 
demais persoas e as normas establecidas, e asumindo as súas 
responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

100%   X X  

CSC 

 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con 
independencia do seu nivel de destreza 100%    X  

           

6 B3.11 B3.2 

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

100%   X   

CAA 

CSIEE 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das 
actividades físicas como medio de prevención de lesións. 100%  X X   

           

7 

B2.1 

B2.2 

B2.3 

B1.9 

B1.10 

 

B2.1 CCEC EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, 
tempo e intensidade 

100%   X   

 

B2.1 

B2.2 

B2.3 

B1.9 

B1.10 

B2.1 

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

100%   X   

CCEC EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, adaptando 

a súa execución á dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 100%   X X X 

CCEC EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea en 100%   X   
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 parellas ou grupos. 

B1.4 

CSIEE 

CSC 

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

100%  X  X  

CSIEE 

 

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

100%   X X  

B1.3 
CSC 

 

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

100%  X   X 

8 
B1.11 

B1.13 

B1.14 

B1.4 
CSIEE 

 

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de 
emerxencia e de protección do contorno 100%  X    

B1.5 

CD 

CCL 

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

100%     X 

CD 

CCL 

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

100%  X    

9 
B1.6 

B1.7 

B1.8 

B1.3 

CSC EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu contorno 
próximo para a realización de actividades físico-deportivas 100%     X 

CSC 

 

EFB1.3.2. Respecta o seu controno e a valora como un lugar común para a 
realización de actividades físico-deportivas. 100%    X  
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LENDA COMPETENCIAS             
 
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                                 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.       
CD   Competencia dixital.              
CAA   Competencia aprender a aprender.           . 
C   Competencias sociais e cívicas.          . 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.          
CCEC   Conciencia e expresións culturais.  
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5.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIA S 
CLAVE 
 

A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é 

fundamental para o desenvolvemento destas, nomeadamente o das competencias 

sociais e cívicas, de aprender a aprender, de sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da competencia matemática e as 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e, en menor medida, da de 

comunicación lingüística e da competencia dixital. 

A materia de educación física contribúe de xeito directo e claro á consecución 

das competencias básicas:  

• Competencias sociais e cívicas (CSC 

• Conciencia e expresións culturais (CCEC):  

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT).  

• Competencia de aprender a aprender (CCA) 

• Competencia de Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

 

En menor medida a materia de Educación Física contribúe de forma secundaria á 

consecución das seguintes Competencias Básicas: 

 

• Competencia en comunicación lingüística.(CCL) 

• Competencia dixital (CD) 

 

 

5.1. NA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Na área de Educación Física incidiremos no adestramento de todas as 

competencias de maneira sistemática facendo fincapé nos descriptores máis afíns 

á área. 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A aprendizaxe da Educación Física vai contribuír ao desenvolvemento desta 

competencia na medida en que contextualiza a resolución de problemas en 

situacións cotiás. As situacións que expón poden desenvolverse coa realización de 
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cálculos, a utilización de números, interpretando informacións, datos, 

argumentacións e realizando razoamentos de lóxica matemática sobre orde, 

secuencias, cantidades, distancias. Ademais, a adquisición de hábitos saudables 

por medio da práctica física e a posibilidade da súa realización na contorna natural 

fan da Educación Física un elemento fundamental para o tratamento desta 

competencia. 

 

Os descriptores que traballaremos fundamentalmente serán:  

• Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación 

e ao exercicio físico. 

• Xerar criterios persoais respecto da visión social relativa á estética do corpo 

humano fronte ao coidado saudable. 

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.  

• Interactuar coa contorna natural de maneira respectuosa. 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar 

problemas, comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder 

preguntas. 

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

 

Comunicación lingüística 

A aprendizaxe e práctica da Educación Física precisa de intercambios 

comunicativos que favorezan a transmisión de información de maneira eficaz, 

contribuíndo á súa vez á adquisición do vocabulario propio da área. 

Adestrar os descriptores indicados garántenos unha maior comprensión por parte 

do alumnado, isto lévanos a un coñecemento profundo e a adquirir con gran 

destreza aquilo que nos propoñemos.  

 

 

Os descriptores que priorizaremos serán: 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.  

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

palabra, escoita atenta ao interlocutor? 

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

nas diversas situacións comunicativas. 
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Competencia dixital  

A Educación Física favorece o desenvolvemento dunha actitude crítica cara ás 

mensaxes e estereotipos referidos ao corpo e a súa imaxe, procedentes dos 

medios de comunicación de masas e das redes sociais. 

Á súa vez, o uso de aparellos tecnolóxicos para medir diferentes variables 

asociadas á práctica deportiva e a procura de información a través de medios 

dixitais, permitirá o desenvolvemento dos seguintes descriptores competenciais: 

• Empregar distintas fontes para a procura de información. 

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

• Elaborar información propia derivada de información obtida a través de 

medios tecnolóxicos. 

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

informacións diversas. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

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

vida diaria.  

 

Conciencia e expresións culturais 

Por medio da Educación Física o alumnado achégase pode explorar e utilizar o 

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

sentimentos de maneira creativa.  

Ademais, aprende a apreciar manifestacións culturais e artísticas en xeral e á 

visión que se tivo delas ou de conceptos como a estética ou a beleza a través das 

diferentes culturas e relixións. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descriptores da competencia: 

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

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás 

persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 
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Competencias sociais e cívicas 

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

contribúen ao desenvolvemento de actitudes de integración e respecto, así como a 

xerar situacións de convivencia, cooperación e solidariedade. 

O respecto ás normas e regras do xogo, terán unha transferencia directa cara ao 

recoñecemento dos códigos de conduta que rexen a convivencia cidadá. 

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

desenvolver aspectos como a negociación ou o diálogo. 

Esta área contribuirá á reflexión crítica a preto de fenómenos sociais como o 

deporte-espectáculo que, en ocasións pode xerar situacións de violencia ou 

contrarias á dignidade humana así como o achegamento ao deporte popular como 

medio para desenvolver o asociacionismo e as iniciativas cidadás. 

 

Os descriptores que adestraremos son os seguintes:  

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

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de 

convivencia e traballo e para a resolución de conflitos.  

• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de 

participación establecidos 

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

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos 

distintos ritmos e potencialidades. 

• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

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

que se utilizan procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades 

e tomar decisións. O liderado á hora de contaxiar entusiasmo ou delegar funcións 

nos compañeiros será a clave á hora de desenvolver actividades de equipo. As 

situacións deportivas, levarán ao alumno para tomar decisións nas que a asunción 

de riscos e a aceptación de responsabilidades serán inevitables. 
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Os descriptores que adestraremos son:   

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

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

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

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

 

Aprender a aprender 

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

medio da aceptación das propias posibilidades e carencias, partindo da 

aprendizaxe motora para a súa transferencia a actividades motrices máis 

complexas. 

O establecemento de metas alcanzables, cuxa consecución xerará autoconfianza, 

axudará a fortalecer un equilibrio emocional no alumno que favoreza o 

desenvolvemento de ferramentas para estimular o pensamento e a planificación e 

avaliación das súas propias aprendizaxes por medio da metacognición. 

 

Os descriptores que adestraremos son:  

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións executivas...  

• Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe.  

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

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

emocional, interdependiente.  

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

en función dos resultados intermedios. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 O corpo humano constitúe unha peza clave na interrelación da persoa co 

contorno e a educación física está directamente comprometida coa adquisición do 

máximo estado de benestar físico, mental e social posible, nun ámbito saudable. 

. 
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6.-METODOLOXÍA  

 

Para o desenvolvemento das Unidades desta programación utilizarase un método 

baseado no descubrimento onde os alumnos sexan quen de crear a súa propia aprendizaxe 

pola participación activa en dito proceso e a implicación cognitiva nas tarefas a realizar, 

buscando con isto aprendizaxes significativas onde adquira novos conceptos, valores normas 

e condutas motrices baseándose en aprendizaxes previos. Para conseguir este enfoque 

traballarase sempre que se poida cos estilos de ensinanza de Descubrimento guiado e 

Resolución de tarefas, exceptuando aqueles contidos que pola súa complexidade e  alto 

grado de organización, nos esixan un estilo de ensinanza máis directivo ou tradicional como 

asignación de tarefas e mando directo . 

En canto ás estratexias na práctica sempre que se poida utilizaranse estratexias 

globais ou intermedias ( Globais con modificación da situación real ou globais con 

polarización da atención).  

En canto ás tarefas utilizaranse na súa maioría aquelas nas que os mecanismos de 

percepción, decisión e execución se  vexan involucrados sendo estas de carácter aberto e 

segundo a clasificación de Famose non definidas ou semidefinidas. 

A información dada será de caracter visual utilizando modelos ,( debuxos, e vídeos no 

caso de que sexa necesario ) e auditiva ,referida practicamente de forma exclusiva ás normas 

específicas que garantan a seguridade dos alumnos en canto á ausencia de lesións e a 

descrición de xestos técnicos específicos. 

Isto será a norma xeral aínda que en cada unidade concretarase, se é preciso, as 

estratexias, tarefas ou estilos máis adecuados para o seu desenvolvemento. 

 

6.1. Materiais e recursos didácticos 

• Material do pavillón en xeral 

• Videos 

     6.2. Espazos 

• Aula ordinaria. 

• Pavillón e pistas exteriores. 

• Aula de informática. 
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7.- AVALIACIÓN  

7.1.Avaliación inicial : 

Os primeiros día do curso os alumnos realizarán unhas probas de condición física de 

forza, velocidade,flexibilidade e de resistencia que nos indicarán o seu estado de forma 

con respecto a esas capacidades, as cales serán repetidas ó remate da primeira 

avaliación para ver a súa evolución e o nivel de cada un con respecto ó seu grupo de 

referencia . 

Na primeira semana de clase farase unha sesión de control de coñecementos previos 

con referencia a todos os bloques de contidos, facendo fincapé no de actividade física e 

saúde e no de xogos e as actividades deportivas. 

 

7.2. Avaliación continua 

Ao remate do curso, non se considerará apto ningún alumno que  mostrase 

abandono da materia nunha ou máis avaliacións, é dicir, non traer material ,non atender 

nin seguir a clase, entrega de exames en branco, actitude pasiva ou negativa. Ou que 

teña algunha avaliación suspensa despois das convenientes recuperacións. 

Os alumnos que suspenda algunha avaliación deberá recuperala na terceira 

mediante probas de carácter teórica ademáis da proba práctica da terceira avaliación. 

Superarán a avaliación suspensa si superan a proba teórica da terceira avaliación, e 

polo tanto o curso completo se aproban a terceira avaliación. 

 

7.3. Avaliación final      

 Aprobarán o curso os alumnos que no exame da terceira avaliación sacando 

sempre un 3 o máis dun 3 na proba teórica ou traballo e a media dos contidos avaliados 

sexa  5 ou máis de 5.  

7.4.Avaliación extraordinaria 

A proba de setembro: Constará de probas prácticas relacionadas cos contidos 

desenvolvidos ó longo do curso que o alumno/a non superara na avaliación ordinaria. 

7.5. Materia durante o curso:  

Reforzarase a adquisición de contidos mediante a realización de exercicios/ 

pequenos traballos e levando a cabo un maior seguimento da marcha do alumno. 

 

7.6. Materias pendentes doutros cursos: 

Os alumnos ca materia suspensa do curso anterior, serán evaluados polo xefe de 
seminario D. Félix Muñoz Rama. (Véase na programación do Departamento de EF). 
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PROGRAMA DE REFORZO PARA OS ALUMNOS REPETIDORES 
 
Facer un seguimento máis persoal do alumno/a na aula e fora da aula, tendo 
entrevistas persoais na hora do recreo. 
 
Execucións das tarefas con máis axudas favorecendo un traballo máis cooperativo. 
 
Ofrecer tareas de responsabilidade na aula como ferramenta de motivación. 
 
Nos contidos conceptuais lectura de artigos da actualidade deportiva co fin de sumar 
puntos para a avaliación. 
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8.AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOC ENTE 

Indicadores de logro do proceso de ensino 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         

 

Indicadores de logro da práctica docente  

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         
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9. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Mecanismos de revisión, avaliación e modificación d a programación 
didáctica. 

- Esta programación didáctica se revisará na reunión de departamento ao fin 
de cada trimestre. 

- Na revisión farase especial mención aos contidos que é preciso engadir ou 
eliminar con respecto á programación prevista. 

- En cada revisión se recollerán as medidas que é necesario implementar de 
cara ao trimestre seguinte ou de cara ao vindeiro curso. 

- Para realizar a avaliación seguiremos as pautas que marcan os indicadores 
seguintes 

Indicadores  Escala 

    1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.         

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.          

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto          

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.         

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.         

15. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.         

16. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dunha avaliación.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.          

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.          

19. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.          

20. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.          

21. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

22. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.         

23. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         

24. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.         

25. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos.         

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.         

27. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.         

28. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

29. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

Observacións: 
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10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE    

Basearemos  á atención á diversidade en diferentes puntos tendo como referencia a 

individualización no proceso de ensinanza-aprendizaxe e o asentamento das novas 

habilidades e coñecementos tratados pola realización de aprendizaxes significativos apoiados 

en coñecementos e aprendizaxes previos. 

 

10.1 Atención á diversidade por niveis 

 

10.1.1. A nivel do entorno no que está ubicado o ce ntro: 

 

Os contidos a traballar serán adaptados na medida do posible o entorno do centro 

utilizando aqueles que dentro dos bloques lles sexan máis afíns ó alumnado e os que 

o material e as instalacións permitan, así como a potenciación de actividades que os 

alumnos teñan ocasión de desenvolver no seu tempo de lecer xa sexa pola oferta do 

entorno, institucións, centros deportivos do lugar ou polas condicións xeográficas.  

 

 

10.1.2. A nivel de Aula 

 

10.1.2.1. Os alumnos con necesidades de apoio educa tivo e con 

necesidades específicas por ser inmigrantes ou ter problemas de 

entendemento da nosa lingua: 

Na medida do posible tentarase de comunicarse con el/ela na súa lingua no caso de 

coñecela e se non, esta área e un medio perfecto para lograla súa integración mediante 

o xogo, o contacto corporal con compañeiros e o traballo en grupo. Para a asimilación de 

contidos tanto conceptuais como procedimentais empregaranse material escrito 

proporcionado polo profesor, vídeos, modelos de execución na práctica. 

Empregarase como recurso a ensinanza recíproca entre compañeiros coa fin de que 

eles se axuden mutuamente a aprender e asimilar contidos e se corrixan os posibles 

erros que aparezan fomentando así o respecto e a integración no grupo de tódolos 

alumnos. 

 

10.1.2.2. Os alumnos con necesidades de apoio educa tivo e con 

necesidades específicas por ter limitada a súa motr icidade por lesións 

temporales ou crónicas: 
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Participarán nas sesións na medida do posible en cada unidade didáctica realizando 

labores de recollida de apuntes para os seus compañeiros, arbitraxe, corrección 

técnicas, axudas, etc.. nos contidos de habilidades específicas.Nos contidos referidos á 

condición física o alumno/a realizará exercicios que contribúan á mellora da súa doenza 

si e que o seu médico o aconsella apoiado polo profesor Nas unidades que a súa 

limitación non lle supoña un impedimento  participarán nas actividades co resto dos seus 

compañeiros: malabares, algunhas prácticas de orientación e expresión corporal que 

non impliquen un empeoramento da súa lesión. 

 

 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES   

 A área de educación física  fomenta a actividade física no tempo de lecer dos 

alumnos e anima a éstos á búsqueda de actividades que satisfagan os seus gustos e 

necesidades de movemento, amosandolle varias de estas actividades e prácticando 

aquelas que forman parte dos contidos  da área. 

 Desde a área de E.F. considero que toda persoa ten unha actividade física coa 
que disfrutaría se soubese dela e o descubremento de actividades novas por parte dos  
alumnos e un recuncho importante desta área. 
 
 -A profesora de E.F. leva a cabo as seguintes actividades: 
 -Unha saída de patinaxe en xeo. 
 -Exhibición de baloncesto en silla de rodas. 

- Sendeirismo e outras activ. na natureza. 
- Actividade multideporte  
- Visitas a exposicións ou acontecimientos deportivos 
 
 

*** DURANTE O CURSO A PROFESORA ESTARÁ DISPOSTA A P ARTICIPAR 
COAS ACTIVIDADES QUE XURDAN CON INTERESE EDUCATIVO.  
 
 
 

12. DATOS DO DEPARTAMENTO  

 O departamento de E.F. do IES Ribeira do Louro  está composto por:   
 Xefe do Departamento: Félix Muñoz Rama. 
 
 
 
**Neste curso a profesora Doña Ana María Fernández Naveira imparte EF en 3º e 
4º da ESO no IES Ribeira do Louro 
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13. REFERENCIAS NORMATIVAS    
 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada 
parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora 
da calidade educativa (LOMCE). 
 

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o 
currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato 
(BOE do 3 de xaneiro de 2015). 
 

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións 
entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 
educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato 
(BOE do 29). 
 

- 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 (DOG do 29). No caso das programacións didácticas 
de Educación Primaria,  Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 
establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG do 9). 

 
- 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 (DOG do 21). 
 

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 
instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes 
da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 
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1. GLOSARIO 
 

Desenvolvemento curricular 2ª nivel de planificación curricular. Inclúese no PE. 
    
Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos. 
    
Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 
    
Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar 

o proceso de ensino - aprendizaxe do alumnado. Debe responder a estas cuestións: 
1. Que, cando e como ensinar / 2. Que, cando e como avaliar / 3. Como atender á 
diversidade. 
 

 

  
Criterios de avaliación Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que 

se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 
competencias. Responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina (art. 2.3. 
do Decreto 86/2015). 
 

  
Estándares de aprendizaxe Especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber 
facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir 
graduar o rendemento ou o logro alcanzado. 

  

 
Criterios de cualificación   
  
Indicadores de logro Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman 

parte dos criterios de cualificación de dito estándar. O instrumento máis idóneo para 
identificar esa graduación sería a rúbrica (art. 7.4 da Orde ECD 65/2015, BOE 
29/1/2015). O docente é o responsable da súa definición e post a en práctica.  
 

  
Grao de consecución dun 
estándar 

Serve para sinalar o grao mínimo de consecución  esixible dun estándar para 
superar a materia (art. 13.3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior sexa o grao 
esixido de consecución, máis importante se considera o estándar. 
 

  
Criterios de cualificación e 
instrumentos 

Serven para ponderar “o valor”  que se dá a cada estándar e a proporción que cada 
instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor. 
 

  
Procedementos e instrumentos  Os procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do 

traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro 
ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun 
marco de avaliación coherente (art. 7.6, terceiro parágrafo, da Orde ECD 
65/2015). 

  
Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha 

aprendizaxe ou dunha competencia. 
    
Portfolio Achega de producións dun alumno/a. 

 
  
 
OUTROS ASPECTOS 

 

  
Graduación dos estándares Para identificar o progreso dos estándares ao longo dunha etapa. 

  
Perfil de área Conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables que ten unha área ou materia. 

Dado que os estándares de aprendizaxe avaliables póñense en relación coas 
competencias, este perfil permitirá identificar aquelas competencias que se 
desenvolven a través desa área ou materia (art. 5.6 Orde ECD 65/2015). Son a 
referencia para a programación, a avaliación e o reforzo. 

  
Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia 

clave (art. 5.7 Orde ECD 65/2015). 
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Avaliación das competencias A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada 
coa avaliación dos contidos , na medida en que ser competente supón mobilizar os 
coñecementos, destrezas, actitudes e valores (art. 7.3 da Orde ECD 65/2015). 
 

  
Nivel de desempeño das 
competencias 

Poderanse medir a través dos indicadores de logro, t ales como rúbricas ou 
escalas de avaliación […] que teñan en conta á aten ción á diversidade (art. 7.4 
da Orde ECD/65/2015). 
 

  
Tarefa É a acción ou conxunto de accións orientadas á resolución dunha situación ou 

problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes dispoñibles para 
elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e exercicios. 
 

  
Identificación de contidos e 
criterios 

Exemplo: B1.1: B1 : Bloque de contido / 1: Número de contido dun bloque. 

  
Identificación de estándares Exemplo: XHB1.1.2  

XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia. 
B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar. 
1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar. 
2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 

 

 

• 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. 

• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• A 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. 
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2.- CONTEXTO 
 
 
O centro atópase no Polígono Industrial de Torneiros. O seu mercado máis inmediato 
é a comarca industrial de Vigo e a súa poboación.  
Destácase o feito de que o polígono carece prácticamente de servizos e está mal 
comunicado coa vila e outras poboacións da contorna.  
 
A procedencia do alumnado é heteroxénea porque provén dunha área xeográfica 
ampla. 
Unha gran parte das familias do noso alumnado vive no medio rural sendo a 
agricultura subsidiaria dentro dos ingresos familiares. 
os pais desenvolven na súa maioría actividades pertencentes ó sector secundario, 
seguido aínda que de lonxe polo sector terciario, e unha baixa porcentaxe do sector 
primario. A maioría das nais son amas de casa, tarefa que combinan cos labores 
agrícolas para o autoconsumo. Unha baixa porcentaxe adícase ó sector secundario e 
terciario. En canto ó nivel de estudos a maioría das nais e pais posúen estudios 
primarios, observando que esta porcentaxe é superada polas nais. Un 15% dos pais  
ten estudos secundarios e unha porcentaxe algo menor das nais . Este feito incide  
directamente na capacidade dalgunhas familias para acompañar o proceso de 
formación das súas fillas e fillos. 
A maioría do alumnado procede de centros públicos. O alumnado de 1º ESO ven dos 
centros adscritos: CEIP Cruz - Budiño e CEIP Antonio Palacios. O alumnado de 
bacharelato é basicamente o que estuda a ESO no noso centro, no CPI Ribeira e no 
colexio Santo Tomás.  
As perspectivas do alumnado inclínase máis ó mercado laboral que á realización de 
estudos universitarios. Dada a implantación dos ciclos neste centro o 72% dos 
alumnos de segundo de bacharelato prefiren cursar ciclos formativos superiores a ir a 
universidade. Entre os tres cursos da ESO a porcentaxe repártese á metade entre 
ciclos de grao medio e superior e bacharelato. 
 
As dificultades socioeconómicas e culturais, ademáis das escasas oportunidades de 
ter contacto coa cultura fóra do centro inciden no rendemento académico do noso 
alumnado e nas súas expectativas respecto ao futuro. 
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 Obxetivos  
 

a 

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e 
a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b 
Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal. 

c 

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

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

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

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

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

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

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

l 

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

m 

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

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

ñ 

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

o 

Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mentenemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe 
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3.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 
 

Avalia
ción Unidade 

Bloq
ue 

CONTIDOS Material de 
referencia 

Temporalización 

Mes 
Sesió
ns 

PR
IM

EI
R

A
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

 

1.
 A

ct
iv
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e 
fís
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a,

 a
lim

en
ta

ci
ón

 e
 s

aú
de

. 

B3.1 

B3.2 

B3.3 

B3.4 

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

B3.2. Actividade física e saúde. 

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

B3.4. Alimentación: repercusión na saúde e na 
actividade física. 

 

Se
pt

em
br

o/
ou

tu
br

o 

10 

B3.5 

B3.6 

B3.7 

B3.8 

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

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

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

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

 

      

2.
Vi

ve
nc

ia
r e

 p
la

ni
fic

ar
 

as
 n

os
as

 a
ct

iv
id

ad
es

 
fís

ic
as

 

B1.1 

B1.2 

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

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

 

O
ut

ub
ro

 

2 

B1.3 

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

 

      

3.
D
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s 
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iv
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: 

vo
le

ib
ol

,  
Fl

oo
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l e

 p
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l 

B4.2 

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

 

N
ov

em
br

o,
 d

ec
em

br
o 

16 

B4.1 

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

 

       

SE
G
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N

D
A

 
A

VA
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A
C

IÓ
N

 
pr
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n 
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m
o 

fe
rr
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t
a 

da
 n

os
a 

B1.4 

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

 

xa
ne

iro
 

2 
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B1.5 

B1.7 

B1.8 

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

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

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

 

xa
ne

iro
 

B1.13 

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

 

      

5.
 A

cr
os

po
rt

 : 
cr

ea
ci

ón
 

en
 e

qu
ip

o 

B2.1 

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

 

Xa
ne

iro
, f

eb
re

iro
 

12 
B1.9 

B1.10 

B1.11 

B1.12 

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

B1.10. Técnicas de traballo en equipo. 

B1.11. Técnicas de traballo colaborativo. 

B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable. 

 

      

6.
 X

og
am

os
 n

o 
no

so
 e

sp
az

o:
 

Vo
le

ib
ol

 
B

ád
m

in
to

n 
en

 d
ob

le
s 

B41. 

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

 

M
ar

zo
, a

br
il 

12 

B4.2 

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

 

 

       

TE
R

C
EI

R
A

 A
VA

LI
A

C
IÓ

N
 

7.
 O

s 
xo

go
s 

po
pu

la
re

s 

B4.3 

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

 

ab
ril

 , 
M

ai
o 

8 

      

8.
 A

ct
iv

id
ad

e 
fís

ic
a 

no
 m

ed
io

 
na

tu
ra

l 

B4.4 

B4.5 

B4.6 

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

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

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

 

M
ai

o,
xu

ño
 

7 

      

9.
 

Pr
im

ei
ro

s 
au

xi
lio

s 

B1.6 

B1.13 

B1.6. Protocolos básicos de primeiros auxilios.  

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

 

xu
ño

 

2  

       



Páxina 9 de 29 

4.-ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE  
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Estándares de aprendizaxe avaliables 

Criterios de cualificación e instrumentos de 
avaliación  
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m
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o 
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P
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INSTRUMENTOS 
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40
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10

%
 

1.
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ct
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 a
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B3.1 

B3.2 

B3.3 

B3.4 

B3.5 

B3.6 

B3.7 

B3.8 

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

100%  X    

EFB3.1 EFB3.1.2. CMCCT 
Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos 
efectos provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes.  

100%     X 

EFB3.1 EFB3.1.3. CMCCT 
Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de 
bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición física e a saúde.  

100%     X 

EFB3.1 EFB3.1.4. CMCCT 
Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de 
diferentes tipos de actividade física. 

100%  X    

EFB3.2 EFB3.2.1. CMCCT 
Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos tipos 
de actividade física. 

100%  X  X  

EFB3.2 EFB3.2.2. CMCCT 
Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin 
de mellorar as condicións de saúde e calidade de vida. 

100%   X   

EFB3.2 EFB3.2.3. CMCCT 
Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a 
mellora das capacidades físicas básicas, cunha orientación saudable e nun 
nivel adecuado ás súas posibilidades. 

100%   X   

EFB3.2 EFB3.2.4. CMCCT 
Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e 
motriz, relacionándoas coa saúde. 

100%   X X  

            

2.
Vi
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s 
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sa
s 

ac
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fís
ic

as
 B1.1 

B1.2 

B1.3 

EFB1.1 EFB1.1.1. CSC 
Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as 
características que deben ter as fases de activación e de volta á calma. 

100%   X   

EFB1.1 EFB1.1.2. CSC 
Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha 
sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade das tarefas da parte 
principal.  

100%     X 
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Estándares de aprendizaxe avaliables 

Criterios de cualificación e instrumentos de 
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40
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%
 

EFB1.1 EFB1.1.3 CSC 
Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de algunha sesión, 
de xeito autónomo, acorde co seu nivel de competencia motriz. 

100%   X   

  
EFB1.2 EFB1.2.1. CSC 

Asume as funcións encomendadas na organización de actividades grupais. 100%   X X  

EFB1.2 EFB1.2.2. CSC 
Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica de 
actividades grupais fose coordinada coas accións do resto das persoas 
implicadas. 

100%   X X  

EFB1.2 EFB1.2.3. CSC 
Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación 
para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. 

100%   X X  

            

3.
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B4.2 

B4.1 

EFB4.1 EFB4.1.1. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

EFB4.1 EFB4.1.2. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X X  

EFB4.1 EFB4.1.3. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X X  

EFB4.2 EFB4.2.1. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

EFB4.2 EFB4.2.2. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   
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EFB4.2 EFB4.2.3. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

EFB4.2 EFB4.2.4. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

  
EFB4.2. EFB4.2.5. 

CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

 

EFB4.2. EFB4.2.6. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

            

4.
 A

 p
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 d
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. B1.4 

B1.5 

B1.7 

B1.8 

B1.13 

EFB1.3 EFB1.3.1. CSC 
Valora as actuacións e as intervencións das persoas participantes nas 
actividades, recoñecendo os méritos e respectando os niveis de competencia 
motriz, e outras diferenzas. 

100%   X X  

EFB1.3 EFB1.3.2. 
CSC 

CCEC 

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

100%   X X  

EFB1.3 EFB1.3.3. CSC 
Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto desde 
o papel de participante como desde o de espectador/a. 

100%     X 

EFB1.4 EFB1.4.1. CSIEE 
Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o 
equipamento persoal, e os materiais e os espazos de práctica. 

100%   X X  

EFB1.4 EFB1.4.2. CSIEE 
Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de actividade 
física. 

100%  X    

EFB1.6 EFB1.6.1. CD Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas 
vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando recursos 

100%     X 
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CCL tecnolóxicos.  

EFB1.6 EFB1.6.2. 
CD 

CCL 

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

100%     X 

EFB1.6 EFB1.6.3. 
CD 

CCL 

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

100%  X    

            

5.
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B2.1 

B1.9 

B1.10 

B1.11 

B1.12 

EFB2.1 EFB2.1.1. CCEC 
Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, seleccionando os 
elementos de execución e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo 
previsto, incidindo especialmente na creatividade e na desinhibición. 

100%   X  X 

EFB2.1 EFB2.1.2. CCEC 
Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artístico-expresivas, 
combinando os compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, de 
interacción coas demais persoas. 

100%   X   

EFB2.1 EFB2.1.3. CCEC 
Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas, 
achegando e aceptando propostas. 

100%   X X  

EFB1.5 EFB1.5.1. CSC 
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. 

100%   X X  

EFB1.5 EFB1.5.2. CSC 
Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das 
compañeiras nos traballos en grupo. 

100%    X  
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B41. 

B4.2 

EFB4.1 EFB4.1.1. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

EFB4.1 EFB4.1.2. CAA Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados 
polos compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas 

100%   X X  
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CSIEE situacións colectivas. 

EFB4.1 EFB4.1.3. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X X  

EFB4.2 EFB4.2.1. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

EFB4.2 EFB4.2.2. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

EFB4.2 EFB4.2.3. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

 

B41. 

B4.2 

EFB4.2 EFB4.2.4. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

EFB4.2 EFB4.2.5. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

EFB4.2 EFB4.2.6. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X X  

7.
 O

s 
xo
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s 

po
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s 

B4.3 

EFB4.2. EFB4.2.1. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

EFB4.2 EFB4.2.2. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   
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EFB4.2 EFB4.2.3. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

EFB4.2 EFB4.2.4. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X X  

EFB4.2 EFB4.2.5. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X   

EFB4.2 EFB4.2.6. 
CAA 

CSIEE 

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

100%   X X  

8.
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l B4.4 

B4.5 

B4.6 

EFB4.3 EFB4.3.1. 
CSC 

CMCCT 

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

100%     X 

EFB4.3 EFB4.3.2. 
CSC 

CMCCT 

Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida. 100%     X 

EFB4.3 EFB4.3.3. 
CSC 

CMCCT 

Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. 100%    X  

            

9.
 P

rim
ei

ro
s 

au
xi

lio
s 

B1.6 

B1.13 

EFB1.4 EFB1.4.2. CSIEE 
Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de actividade 
física. 

100%  X    

EFB1.4 EFB1.4.3. CSIEE 
Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, os accidentes ou 
as situacións de emerxencia máis frecuentes producidas durante a práctica 
de actividades físico-deportivas. 

100%  X    

EFB1.6 EFB1.6.1. CD Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas 
vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando recursos 

100%     X 
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CCL tecnolóxicos.  

EFB1.6 EFB1.6.2. 
CD 

CCL 

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

100%     X 

EFB1.6 EFB1.6.3. 
CD 

CCL 

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

100%  X    

            

 
 
 

LENDA COMPETENCIAS             
 
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                                 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.       
CD   Competencia dixital.              
CAA   Competencia aprender a aprender.           . 
C   Competencias sociais e cívicas.          . 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.          
CCEC   Conciencia e expresións culturais.  
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5.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIA S 
CLAVE 
 

A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é 

fundamental para o desenvolvemento destas, nomeadamente o das competencias 

sociais e cívicas, de aprender a aprender, de sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da competencia matemática e as 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e, en menor medida, da de 

comunicación lingüística e da competencia dixital. 

A materia de educación física contribúe de xeito directo e claro á consecución 

das competencias básicas:  

• Competencias sociais e cívicas (CSC 

• Conciencia e expresións culturais (CCEC):  

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT).  

• Competencia de aprender a aprender (CCA) 

• Competencia de Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

 

En menor medida a materia de Educación Física contribúe de forma secundaria á 

consecución das seguintes Competencias Básicas: 

 

• Competencia en comunicación lingüística.(CCL) 

• Competencia dixital (CD) 

 

 

5.1. NA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Na área de Educación Física incidiremos no adestramento de todas as 

competencias de maneira sistemática facendo fincapé nos descriptores máis afíns 

á área. 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A aprendizaxe da Educación Física vai contribuír ao desenvolvemento desta 

competencia na medida en que contextualiza a resolución de problemas en 

situacións cotiás. As situacións que expón poden desenvolverse coa realización de 
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cálculos, a utilización de números, interpretando informacións, datos, 

argumentacións e realizando razoamentos de lóxica matemática sobre orde, 

secuencias, cantidades, distancias. Ademais, a adquisición de hábitos saudables 

por medio da práctica física e a posibilidade da súa realización na contorna natural 

fan da Educación Física un elemento fundamental para o tratamento desta 

competencia. 

 

Os descriptores que traballaremos fundamentalmente serán:  

• Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación 

e ao exercicio físico. 

• Xerar criterios persoais respecto da visión social relativa á estética do corpo 

humano fronte ao coidado saudable. 

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.  

• Interactuar coa contorna natural de maneira respectuosa. 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar 

problemas, comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder 

preguntas. 

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

 

Comunicación lingüística 

A aprendizaxe e práctica da Educación Física precisa de intercambios 

comunicativos que favorezan a transmisión de información de maneira eficaz, 

contribuíndo á súa vez á adquisición do vocabulario propio da área. 

Adestrar os descriptores indicados garántenos unha maior comprensión por parte 

do alumnado, isto lévanos a un coñecemento profundo e a adquirir con gran 

destreza aquilo que nos propoñemos.  

 

 

Os descriptores que priorizaremos serán: 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.  

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

palabra, escoita atenta ao interlocutor? 

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

nas diversas situacións comunicativas. 
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Competencia dixital  

A Educación Física favorece o desenvolvemento dunha actitude crítica cara ás 

mensaxes e estereotipos referidos ao corpo e a súa imaxe, procedentes dos 

medios de comunicación de masas e das redes sociais. 

Á súa vez, o uso de aparellos tecnolóxicos para medir diferentes variables 

asociadas á práctica deportiva e a procura de información a través de medios 

dixitais, permitirá o desenvolvemento dos seguintes descriptores competenciais: 

• Empregar distintas fontes para a procura de información. 

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

• Elaborar información propia derivada de información obtida a través de 

medios tecnolóxicos. 

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

informacións diversas. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

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

vida diaria.  

 

Conciencia e expresións culturais 

Por medio da Educación Física o alumnado achégase pode explorar e utilizar o 

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

sentimentos de maneira creativa.  

Ademais, aprende a apreciar manifestacións culturais e artísticas en xeral e á 

visión que se tivo delas ou de conceptos como a estética ou a beleza a través das 

diferentes culturas e relixións. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descriptores da competencia: 

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

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás 

persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 
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Competencias sociais e cívicas 

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

contribúen ao desenvolvemento de actitudes de integración e respecto, así como a 

xerar situacións de convivencia, cooperación e solidariedade. 

O respecto ás normas e regras do xogo, terán unha transferencia directa cara ao 

recoñecemento dos códigos de conduta que rexen a convivencia cidadá. 

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

desenvolver aspectos como a negociación ou o diálogo. 

Esta área contribuirá á reflexión crítica a preto de fenómenos sociais como o 

deporte-espectáculo que, en ocasións pode xerar situacións de violencia ou 

contrarias á dignidade humana así como o achegamento ao deporte popular como 

medio para desenvolver o asociacionismo e as iniciativas cidadás. 

 

Os descriptores que adestraremos son os seguintes:  

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

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de 

convivencia e traballo e para a resolución de conflitos.  

• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de 

participación establecidos 

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

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos 

distintos ritmos e potencialidades. 

• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

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

que se utilizan procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades 

e tomar decisións. O liderado á hora de contaxiar entusiasmo ou delegar funcións 

nos compañeiros será a clave á hora de desenvolver actividades de equipo. As 

situacións deportivas, levarán ao alumno para tomar decisións nas que a asunción 

de riscos e a aceptación de responsabilidades serán inevitables. 
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Os descriptores que adestraremos son:   

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

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

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

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

 

Aprender a aprender 

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

medio da aceptación das propias posibilidades e carencias, partindo da 

aprendizaxe motora para a súa transferencia a actividades motrices máis 

complexas. 

O establecemento de metas alcanzables, cuxa consecución xerará autoconfianza, 

axudará a fortalecer un equilibrio emocional no alumno que favoreza o 

desenvolvemento de ferramentas para estimular o pensamento e a planificación e 

avaliación das súas propias aprendizaxes por medio da metacognición. 

 

Os descriptores que adestraremos son:  

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

intelixencias múltiples, funcións executivas...  

• Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe.  

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

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

emocional, interdependiente.  

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

en función dos resultados intermedios. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 O corpo humano constitúe unha peza clave na interrelación da persoa co 

contorno e a educación física está directamente comprometida coa adquisición do 

máximo estado de benestar físico, mental e social posible, nun ámbito saudable. 

. 
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6.-METODOLOXÍA  

 

Para o desenvolvemento das Unidades desta programación utilizarase un método 

baseado no descubrimento onde os alumnos sexan quen de crear a súa propia aprendizaxe 

pola participación activa en dito proceso e a implicación cognitiva nas tarefas a realizar, 

buscando con isto aprendizaxes significativas onde adquira novos conceptos, valores normas 

e condutas motrices baseándose en aprendizaxes previos. Para conseguir este enfoque 

traballarase sempre que se poida cos estilos de ensinanza de Descubrimento guiado e 

Resolución de tarefas, exceptuando aqueles contidos que pola súa complexidade e  alto 

grado de organización, nos esixan un estilo de ensinanza máis directivo ou tradicional como 

asignación de tarefas e mando directo . 

En canto ás estratexias na práctica sempre que se poida utilizaranse estratexias 

globais ou intermedias ( Globais con modificación da situación real ou globais con 

polarización da atención).  

En canto ás tarefas utilizaranse na súa maioría aquelas nas que os mecanismos de 

percepción, decisión e execución se  vexan involucrados sendo estas de carácter aberto e 

segundo a clasificación de Famose non definidas ou semidefinidas. 

A información dada será de caracter visual utilizando modelos ,( debuxos, e vídeos no 

caso de que sexa necesario ) e auditiva ,referida practicamente de forma exclusiva ás normas 

específicas que garantan a seguridade dos alumnos en canto á ausencia de lesións e a 

descrición de xestos técnicos específicos. 

Isto será a norma xeral aínda que en cada unidade concretarase, se é preciso, as 

estratexias, tarefas ou estilos máis adecuados para o seu desenvolvemento. 

 

6.1. Materiais e recursos didácticos 

• Material do pavillón en xeral 

• Videos 

     6.2. Espazos 

• Aula ordinaria. 

• Pavillón e pistas exteriores. 

• Aula de informática. 
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7.- AVALIACIÓN  

7.1.Avaliación inicial : 

Os primeiros día do curso os alumnos realizarán unhas probas de condición física de 

forza, velocidade,flexibilidade e de resistencia que nos indicarán o seu estado de forma 

con respecto a esas capacidades, as cales serán repetidas ó remate da primeira 

avaliación para ver a súa evolución e o nivel de cada un con respecto ó seu grupo de 

referencia . 

Na primeira semana de clase farase unha sesión de control de coñecementos previos 

con referencia a todos os bloques de contidos, facendo fincapé no de actividade física e 

saúde e no de xogos e as actividades deportivas. 

 

7.2. Avaliación continua 

Ao remate do curso, non se considerará apto ningún alumno que  mostrase 

abandono da materia nunha ou máis avaliacións, é dicir, non traer material ,non atender 

nin seguir a clase, entrega de exames en branco, actitude pasiva ou negativa. Ou que 

teña algunha avaliación suspensa despois das convenientes recuperacións. 

Os alumnos que suspenda algunha avaliación deberá recuperala na terceira 

mediante probas de carácter teórica ademáis da proba práctica da terceira avaliación. 

Superarán a avaliación suspensa si superan a proba teórica da terceira avaliación, e 

polo tanto o curso completo se aproban a terceira avaliación. 

 

7.3. Avaliación final      

 Aprobarán o curso os alumnos que no exame da terceira avaliación sacando 

sempre un 3 o máis dun 3 na proba teórica ou traballo e a media dos contidos avaliados 

sexa  5 ou máis de 5.  

7.4.Avaliación extraordinaria 

A proba de setembro: Constará de probas prácticas relacionadas cos contidos 

desenvolvidos ó longo do curso que o alumno/a non superara na avaliación ordinaria. 

7.5. Materia durante o curso:  

Reforzarase a adquisición de contidos mediante a realización de exercicios/ 

pequenos traballos e levando a cabo un maior seguimento da marcha do alumno. 
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7.6. Materias pendentes doutros cursos: 

Os alumnos ca materia suspensa do curso anterior, serán evaluados polo xefe de 
seminario D. Félix Muñoz Rama. (Véase na programación do Departamento de EF). 
 
 
 
PROGRAMA DE REFORZO PARA OS ALUMNOS REPETIDORES 
 
Facer un seguimento máis persoal do alumno/a na aula e fora da aula, tendo 
entrevistas persoais na hora do recreo. 
 
Execucións das tarefas con máis axudas favorecendo un traballo máis cooperativo. 
 
Ofrecer tareas de responsabilidade na aula como ferramenta de motivación. 
 
Nos contidos conceptuais lectura de artigos da actualidade deportiva co fin de sumar 
puntos para a avaliación. 
 
 

 

 



Páxina 24 de 29 

8. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA 
DOCENTE 

Indicadores de logro do proceso de ensino  
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         

 

Indicadores de logro da práctica docente  

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         
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9. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Mecanismos de revisión, avaliación e modificación d a programación 
didáctica. 

- Esta programación didáctica se revisará na reunión de departamento ao fin 
de cada trimestre. 

- Na revisión farase especial mención aos contidos que é preciso engadir ou 
eliminar con respecto á programación prevista. 

- En cada revisión se recollerán as medidas que é necesario implementar de 
cara ao trimestre seguinte ou de cara ao vindeiro curso. 

- Para realizar a avaliación seguiremos as pautas que marcan os indicadores 
seguintes 

Indicadores  Escala 

    1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.         

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.          

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto          

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.         

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.         

15. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.         

16. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dunha avaliación.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.          

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.          

19. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.          

20. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.          

21. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

22. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.         

23. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         

24. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.         

25. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos.         

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.         

27. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.         

28. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

29. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

Observacións: 
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10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE    

Basearemos  á atención á diversidade en diferentes puntos tendo como referencia a 

individualización no proceso de ensinanza-aprendizaxe e o asentamento das novas 

habilidades e coñecementos tratados pola realización de aprendizaxes significativos apoiados 

en coñecementos e aprendizaxes previos. 

 

10.1 Atención á diversidade por niveis 

 

10.1.1. A nivel do entorno no que está ubicado o ce ntro: 

 

Os contidos a traballar serán adaptados na medida do posible o entorno do centro 

utilizando aqueles que dentro dos bloques lles sexan máis afíns ó alumnado e os que 

o material e as instalacións permitan, así como a potenciación de actividades que os 

alumnos teñan ocasión de desenvolver no seu tempo de lecer xa sexa pola oferta do 

entorno, institucións, centros deportivos do lugar ou polas condicións xeográficas.  

 

 

10.1.2. A nivel de Aula 

 

10.1.2.1. Os alumnos con necesidades de apoio educa tivo e con 

necesidades específicas por ser inmigrantes ou ter problemas de 

entendemento da nosa lingua: 

Na medida do posible tentarase de comunicarse con el/ela na súa lingua no caso de 

coñecela e se non, esta área e un medio perfecto para lograla súa integración mediante 

o xogo, o contacto corporal con compañeiros e o traballo en grupo. Para a asimilación de 

contidos tanto conceptuais como procedimentais empregaranse material escrito 

proporcionado polo profesor, vídeos, modelos de execución na práctica. 

Empregarase como recurso a ensinanza recíproca entre compañeiros coa fin de que 

eles se axuden mutuamente a aprender e asimilar contidos e se corrixan os posibles 

erros que aparezan fomentando así o respecto e a integración no grupo de tódolos 

alumnos. 

 

10.1.2.2. Os alumnos con necesidades de apoio educa tivo e con 

necesidades específicas por ter limitada a súa motr icidade por lesións 

temporales ou crónicas: 
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Participarán nas sesións na medida do posible en cada unidade didáctica realizando 

labores de recollida de apuntes para os seus compañeiros, arbitraxe, corrección 

técnicas, axudas, etc.. nos contidos de habilidades específicas.Nos contidos referidos á 

condición física o alumno/a realizará exercicios que contribúan á mellora da súa doenza 

si e que o seu médico o aconsella apoiado polo profesor Nas unidades que a súa 

limitación non lle supoña un impedimento  participarán nas actividades co resto dos seus 

compañeiros: malabares, algunhas prácticas de orientación e expresión corporal que 

non impliquen un empeoramento da súa lesión. 

 

 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES   

 A área de educación física  fomenta a actividade física no tempo de lecer dos 

alumnos e anima a éstos á búsqueda de actividades que satisfagan os seus gustos e 

necesidades de movemento, amosandolle varias de estas actividades e prácticando 

aquelas que forman parte dos contidos  da área. 

 Desde a área de E.F. considero que toda persoa ten unha actividade física coa 
que disfrutaría se soubese dela e o descubremento de actividades novas por parte dos  
alumnos e un recuncho importante desta área. 
 
 -A profesora de E.F. leva a cabo as seguintes actividades: 
 -Unha saída de patinaxe en xeo. 
 -Exhibición de baloncesto en silla de rodas. 

- Sendeirismo e outras activ. na natureza. 
- Actividade multideporte  
- Visitas a exposicións ou acontecimientos deportivos 
 
 

*** A PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE O CURSO  ESTARÁ 
DISPOSTA A PARTICIPAR COAS ACTIVIDADES QUE XURDAN C ON INTERESE 
EDUCATIVO. 
 
 
 

12. DATOS DO DEPARTAMENTO  

 O departamento de E.F. do IES Ribeira do Louro  está composto:   
 Xefe do Departamento: Félix Muñoz Rama. 

 
 
**Neste curso a profesora Doña Ana María Fernández Naveira imparte EF en 3º e 
4º da ESO no IES Ribeira do Louro. 
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13. REFERENCIAS NORMATIVAS    
 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada 
parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora 
da calidade educativa (LOMCE). 
 

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o 
currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato 
(BOE do 3 de xaneiro de 2015). 
 

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións 
entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 
educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato 
(BOE do 29). 
 

- 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 (DOG do 29). No caso das programacións didácticas 
de Educación Primaria,  Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 
establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG do 9). 

 
- 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 (DOG do 21). 
 

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 
instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes 
da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 
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1.- EDUCACIÓN FÍSICA
1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A materia  de  Educación  Física  ten  como finalidade  principal  que  o  alumnado  alcance  a 
competencia  motriz,  entendida  como  un  conxunto  de  coñecementos,  procedementos, 
actitudes e emocións que interveñen nas múltiples interaccións que realiza unha persoa no 
seu  medio  e  coas  demais,  que  permite  que  o  alumnado  supere  os  problemas  motores 
propostos tanto nas sesión de Educación Física como na súa vida cotiá; sempre actuando de 
forma coherente e en concordancia co nivel de desenvolvemento psicomotor, e outorgándolle 
especial sensibilidade á atención á diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e 
procurando a integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e as emocións 
que se vinculan á conduta motora.
A competencia  motriz,  malia  non  estar  recollida  como  unha  das  competencias  clave,  é 
fundamental para o desenvolvemento destas.
A programación  que  propoñemos  no  noso  departamento  enténdese  como  un  contínuo, 
tratando de manter coherencia tanto nos contidos como nas aprendizaxes do alumnado ao 
longo da ESO e do bacharelato. Trataremos de incrementar e mellorar o compromiso motor  
do alumnao, sempre adecuado ás súas posibilidades, e desenvolver as habilidades motrices 
específicas con complexidade crecente á medida que se progresa nos sucesivos cursos.

Tanto na ESO como no bacharelato o alumnado utilizará o seu potencial motor á vez que 
desenvolve  todas  as  súas  capacidades.  Isto  implica  mobilizar  toda  unha  serie  de 
coñecementos, habilidades motrices, actitudes e valores en relación co corpo, en diversas 
situacións  de  ensino  e  aprendizaxe,  nas que  a  experiencia  individual  e  colectiva  permita 
adaptar a conduta motriz a diferentes ámbitos, conseguindo que o alumnado sexa un suxeito 
activo, responsable da xestión do seu estilo de vida saudable

Na programación que propoñemos, tanto na etapa de ESO coma no bacharelato, temos como 
obxectivo estratéxico introducir ao alumnado cara a práctica de actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, nas que poida manter un papel de practicante activo ao longo da súa 
vida, tendo en conta as novas formas de prácticas motrices que xorden na sociedade actual,  
moitas delas vinculadas ao contorno próximo do alumnado pola motivación 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 
artístico e cultural, ademais de fomentar as relacións interxeracionais.

Para o deseño da programación que aquí se presenta, tomouse como referente lexislativo 
básico, o seguinte:

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola 
Lei  Orgánica  8/2013,  do  9  de  decembro,  para  a  mellora  da  calidade  educativa 
(LOMCE).

 Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico 
da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015).
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 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro,  pola que se describen as relacións entre as 
competencias,  os  contidos  e  os  criterios  de  avaliación  da  educación  primaria,  a 
educación secundaria obrigatoria e o bacharelato .

 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.

 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 (DOG do 21 de xullo de 2015).

 Resolución  do  27  de  xullo  de  2015,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 
2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29).

 Orde do  13  de  xullo  de  2016  pola  que  se  amplía  a  relación  de mateiras  de libre 
configuración  autonómica  de  lección  para  os  centros  docentes  nas  etapas  de 
educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a ´sua 
oferta (DOG do 4 agosto 2016)

 Resolución do 15 de xullo  de  2016 ,  da Dirección  Xeral  de Educación,  Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instruccións para a implantación, 
no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de 
xuño, dea educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes de 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 1 de agosto de 2016)

1.1. COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO CURSO 2016/2017

O Departamento de Educación Física do IES Ribeira do Louro de O Porriño no curso 2016-
2017 está constituído polos docentes que se relacionan a continuación:

Ana Fernandez Naveira.- PES con destino definitivo no CPI da Ribeira que comparte 
docencia co IES Ribeira do Louro

Felix Muñoz Rama.- PES con destino definitivo no centro. Xefe do departamento.

Establécese, por consenso, que as reunións de departamento se desenvolvan unha vez ao 
mes, cando os componentes o acorden, dentro das horas de xefatura de seminario.
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1.2.  DISTRIBUCIÓN DOS CURSOS, GRUPOS E HORAS DO PROFESORADO

PROFESORADO CURSOS-GRUPOS-HORAS LECTIVAS SEMANAIS

Ana Fernández Naveira Educación Física-3º ESO-2 Grupos - 4 horas
Educación Física-4º ESO-2 Grupos - 4 horas

Felix Muñoz Rama Educación Física-1º ESO-3 Grupos - 6 horas
Educación Física-2º ESO-3 Grupos - 6 horas
Educación Física-1 bacharelato-2 Grupos - 4 horas
Xadrez-1º ESO-1 hora
Xadrez-2º ESO-1 hora

No anexo II inclúense as  programacións dos cursos 3º  ESO e 4º  ESO elaboradas pola 
docente  Ana Fernández Naveira,  con destino definitivo no CPI da Ribeira,  que durante o 
presente curso comparte docencia co IES Ribeira do Louro.

2.- .COMPETENCIAS CLAVE  

Segundo o Decreto 86/2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria obri-
gatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, na área de Educación Fisica 
incidiremos no adestramento de todas as competencias clave (CC) de xeito sistemático facen-
do fincapé nos descritores máis afíns á área, tal e como se expresa no desenvolvemento da 
programación.
A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é funda-
mental para o desenvolvemento destas, nomeadamente o das competencias sociais e cívi-
cas (CSYC), de aprender a aprender (CAA), de sentido de iniciativa e espírito emprende-
dor (SIEP), de conciencia e expresións culturais CEC), da competencia matemática e as 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  (CMCT) e, en menor medida, da de comu-
nicación lingüística (CCL) e da competencia dixital (CD). O traballo por competencias inte-
gra un coñecemento de base conceptual, outro relativo ás destrezas e, por último, un con  
grande influencia social e cultural, que implica un conxunto de valores e actitudes.

Forman parte das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía o conxunto de aspectos 
que interveñen nas interaccións motoras que se realizan en diferentes contornos e que xeran 
a capacidade de afrontar e superar múltiples retos motores, tanto na aula como na vida cotiá. 
O noso corpo é o vínculo de relación co contorno e coas persoas que nos rodean. A saúde 
como referencia fundamental maniféstase a través de respostas motoras variables que se co-
rresponden coa esixencia de contínuos axustes corporais adaptados ás condicións do con-
torno.
Por outra banda a Educación Física ten que adaptarse ao medio onde se desenvolven progra-
mas e contidos. É necesario axustar as propostas de actividades ao que o contorno social e  
cultural demanda. O ensino está inserido nunha comunidade determinada, con certas particu-
laridades socioculturais ou xeográficas, que deben ser un punto de partida para a construción 
dunha adecuada competencia motora e dunha Educación Física consecuente.

A Educación Física suscita tamén, en canto a esta competencia, a realización de actividades 
físicodeportivas no medio natural así como o coñecemento de materiais, técnicas e cri terios 
específicos previos a calquera tipo de actuación fóra do espazo-aula, de forma que se garanta 
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a seguridade e unha secuencia axeitada das capacidades a desenvolver nos diferentes con-
tornos. A todo iso engádese a promoción dunha utilización responsable do medio natural,  
sexa en espazos abertos ou urbanos.

Desde o punto de vista da Educación Física a competencias sociail e cívica (CSYC), incor-
pora a capacidade de establecer dinámicas persoais e grupais a través do propio corpo, en si -
tuacións de cooperación e de oposición, preservando e fomentando os valores deportivos 
máis esenciais, que conlevan a posta en práctica dun proxecto en común e a aceptación de 
regras e normas establecidas polo grupo na práctica de xogos ou deportes, así como o res-
pecto aos materiais, ao entorno e ás persoas participantes. As habilidades asociadas á inte-
racción con outras compañeiras e compañeiros implican, xa que logo, a integración de dife -
rentes saberes (sociais e deportivos) que permiten establecer relacións construtivas e facilitan 
a integración do alumnado na sociedade e/ou no grupo.

O deporte, é o resultado dun proceso histórico e cultural. Os códigos, interpretacións e signifi -
cados que xerou esta evolución poden ser moi diverxentes entre si. Por iso proponse unha 
Educación Física que ten en conta o espazo social no que se desenvolve e que ten como nor-
te formar un alumnado activo, capaz de analizar con espírito crítico o conxunto de espectácu-
los, manifestacións, valores e actitudes que viran ao redor do deporte e a súa actualidade, se-
leccionando a información recibida e procesándoa, obtendo conclusións a partir da realización 
de análises persoais e achegándoo a unha cultura deportiva na que o deporte estea ao servi-
zo do ser humano e no que palabras como satisfacción, autonomía, confianza, esforzo, axuda 
ou traballo en equipo sexan un referente a seguir. Por iso, a práctica e a organización de acti -
vidades deportivas colectivas propóñense cun carácter aberto, de pacto, e esixe a aceptación 
das diferenzas e limitacións das persoas participantes e a asunción por parte de cada inte-
grante das súas propias responsabilidades.

Esta competencia tamén relaciona o dereito que toda a cidadanía ten á saúde coa promoción 
da actividade física no período escolar. A inactividade física é un problema importante de saú-
de pública. A visión dunha mocidade sedentaria, observadora deportiva e afastada da práctica 
motora, con índices crecentes de obesidade e problemas de saúde realmente alarmantes es-
tablece como prioridade social a educación para a prevención de comportamentos de risco e 
a promoción da actividade física como base de cultivo de hábitos saudables.

A Educación Física promove de forma singular a consecución do sentido de iniciativa e es-
pírito emprendedor (SIEP) das alumnas e dos alumnos. As bases da identidade persoal edi-
fícanse a partir de dous dos aspectos reguladores do ser humano, o corpo e o movemento. A 
forma de interaccionar con outras persoas e co medio realízase a partir da diferenciada motri -
cidade de cada quen. E é aí, na disposición persoal para a acción, onde se afirma a súa base 
identitaria.

O ensino das diferentes propostas motoras, dos xogos e deportes, das actividades no medio 
natural ou do desenvolvemento da condición física e a expresión corporal oriéntanse cara á 
formación dun ser autónomo capaz de anticipar, percibir, decidir, relacionar, executar e refle-
xionar sobre as súas actuacións e de transferir o traballo na aula a outros espazos persoais 
de recreación e tempo libre.

Estas formulacións, que fomentan a autonomía e a iniciativa persoal, oriéntanse en Educación 
Física, basicamente, desde tres campos: desde a forma de producirse a interacción entre o  
profesorado e o alumnado, desde a metodoloxía de traballo na aula e desde as esixencias e 
os retos da propia actividade.
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A interacción na aula fai referencia ao clima existente, á cooperación e participación das alum-
nas e os alumnos nas propostas que se desenvolven na aula e fóra dela. Neste espectro in -
clúense formulacións de autoxestión ou coxestión das propias sesións de Educación Física ou 
da organización de propostas complementarias como xornadas deportivas, eventos singulares 
ou programacións específicas.

As metodoloxías seleccionadas condicionan o nivel de autonomía do alumnado. A metodolo-
xía debe ser utilizada en función da actividade e das características das persoas destinatarias. 
Con todo as propostas máis creativas, máis autónomas, máis individualizadas, máis explora-
torias, promoven unha formación máis individualizada e desenvolven unha maior capacidade 
de iniciativa persoal.

Doutra banda, as esixencias e os retos das tarefas con certa dificultade técnica ou o enfron -
tarse á mellora do propio nivel de condición física, implican situacións nas que o alumnado 
debe manifestar autosuperación, perseveranza e actitude positiva; responsabilidade e hones-
tidade na aplicación das regras e capacidade de aceptación dos diferentes niveis de condición 
física e de execución motriz dentro do grupo.

A Educación Física contribúe á conciencia e expresións culturais CEC), en dous planos di-
ferentes. O primeiro plano ven definido polo enriquecemento cultural que supón para o alum-
nado a práctica e o coñecemento das actividades físicas e deportivas. O segundo plano vén 
determinado pola observación da actividade física e deportiva como unha forma artística, 
como elemento plástico. 

No primeiro caso, esta competencia supón apreciar, comprender e valorar as manifestacións 
culturais da motricidade humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais, as activida-
des expresivas ou a danza e consideralos como parte do patrimonio cultural dos pobos, algo 
que é necesario coñecer e preservar. Contribúese a adquirir esta competencia facilitando o 
acceso do alumnado á historia literaria e visual da Educación Física, ao coñecemento dos 
seus momentos máis singulares e a unha reflexión e valoración crítica sobre a súa transcen-
dencia no contexto cultural en que teñen/tiveron lugar.

Noutro sentido, esta materia está comprometida coa adquisición dunha actitude aberta e res-
pectuosa ante o fenómeno deportivo como espectáculo e ante as manifestacións lúdicas, de-
portivas e de expresión corporal propias doutras culturas, propoñendo fomentar unha visión 
crítica ante a violencia no deporte ou outras situacións contrarias á dignidade humana que nel  
se producen.

A Educación Física ten un carácter creativo ao que se contribúe mediante a exploración e utili-
zación das posibilidades e recursos expresivos do corpo e o movemento. Desenvólvese esta 
competencia ensinando a ver, a percibir os aspectos estéticos que poden existir dentro dun 
acto motor, especialmente na observación das grandes competicións e encontros deportivos.  
Elasticidade, expresividade, harmonía, plasticidade, son palabras asignables a diversas espe-
cialidades e momentos deportivos. A súa aplicación farase a través do desenvolvemento das 
habilidades perceptivas e da experimentación sensorial, especialmente a través da realización 
de propostas rítmico-expresivas, individuais ou grupais e da visualización de actividades de-
portivas ou de expresión corporal de alto nivel.

Aprender a resolver problemas motores de forma autónoma, aplicar os coñecementos á reso-
lución de novas situacións, é un dos grandes obxectivos da Educación Física.  Aprender a 
aprender en Educación Física tamén implica desenvolver habilidades para o traballo en equi-
po en diferentes actividades deportivas e expresivas colectivas e a adquisición de aprendiza-
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xes técnicas, estratéxicas e tácticas que sexan xeneralizables para varias actividades deporti-
vas.

Esta competencia está vinculada directamente co desenvolvemento da autonomía e da inicia-
tiva persoal na aula. A forma na que se realiza a interacción nela e as metodoloxías de traba-
llo empregadas no desenvolvemento das sesións van condicionar o desenvolvemento desta 
competencia.  A Educación  Física  axuda  á  consecución  da  competencia  para  aprender  a 
aprender ao ofrecer recursos para a planificación de determinadas actividades físicas a partir  
dun proceso de experimentación. Unha Educación Física e Deporte sobre a base de situa-
cións-problema, discusións polémicas, talleres, debates pode contribuír  a que o alumnado 
sexa capaz de regular a súa propia aprendizaxe da actividade física e á vez estruturar e orga-
nizar a práctica no seu tempo libre. Para iso deberán realizarse actividades que, polo seu con-
tido, propicien a resolución de problemas, organizar situacións en que se revelen contradi -
cións, buscar solucións posibles ante as actividades cooperativas ou de competición, indivi-
duais ou grupais presentados e xulgar o proceso e o seu resultado final.

A Educación Física é unha encrucillada de diversas linguaxes. Algunhas lle son propias e ou-
tras son compartidas. A adquisición da competencia en comunicación lingüística, prodúce-
se en Educación Física de dúas formas diferentes. A primeira, do mesmo xeito que no resto 
das materias, ofrecendo unha variedade de intercambios comunicativos e enriquecendo a ca-
pacidade comunicativa a través das expresións e o vocabulario específico que aporta.

Ademais a comunicación, como factor básico da linguaxe, está unida á área de Educación Fí -
sica polo uso do corpo como medio para expresar todo tipo de accións ou sensacións. Co cor-
po transmítense ademáns, afectos, estados de ánimos, posturas, sinais,... que configuran as 
bases da linguaxe corporal. Escoitar, expoñer e dialogar estarían moi empobrecidos sen a sig-
nificatividade que o corpo dá a estes conceptos. A comunicación xestual, a utilización de rit-
mos e danzas, a respiración e en xeral as técnicas de dominio corporal, inicialmente traballa-
das en Primaria, e que convén continuar.

A contribución da Educación Física á adquisición da competencia matemática é de carácter 
secundario e prodúcese a través do desenvolvemento de diversos contidos específicos da 
Educación Física e a partir doutros de carácter transversal. O cuantitativo no espacial, no tem-
poral, nas distancias e traxectorias, está reflectido en moi diversos momentos e actos. O con-
trol do tempo, a toma de pulsacións, o ritmo en función da distancia, a regulación de esforzos,  
a ocupación espacial, son formas que se manexan habitualmente en Educación Física, ben 
polo coñecemento regulamentario, ben polas esixencias da propia práctica.

A contribución da Educación física á adquisición da competencia dixital lévase a cabo tanto 
polo acceso á información coma pola transmisión en distintos soportes unha vez tratada. 
Faremos uso das tecnoloxías da información e a comunicación tanto nas propias actividades 
de aula, utilizando imaxes, gráficos, e material audiovisual diverso que nos ofrece a rede para 
apoiar as explicacións a desenvolver nas sesión de clase, coma na pescuda e tratamento da 
información por parte do alumnado para investigar e afondar en determinados temas directa-
mente relacionados coa materia (dopaxe, alimentación, xogos tradicionais, primeiros auxilios, 
anatomía do aparello locomotor,…)
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3.- . A EDUCACIÓN FÍSICA NOS DISTINTOS NIVEIS DA ESO E DO BACHA-
RELATO

3.1.- 1º Curso ESO

3.1.1.- Desenvolvemento das Competencias (Adecuación á LOMCE)

Segundo o Decreto 86/2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria obri-
gatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, na área de Educación Fisica 
incidiremos no adestramento de todas as competencias clave (CC) de xeito sistemático facen-
do fincapé nos descritores máis afíns á área, tal e como se expresa no desenvolvemento da 
programación.
A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é funda-
mental para o desenvolvemento destas, nomeadamente o das competencias sociais e cívi-
cas (CSYC), de aprender a aprender (CAA), de sentido de iniciativa e espírito emprende-
dor (SIEP), de conciencia e expresións culturais CEC), da competencia matemática e as 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  (CMCT) e, en menor medida, da de comu-
nicación lingüística (CCL) e da competencia dixital (CD). O traballo por competencias inte-
gra un coñecemento de base conceptual, outro relativo ás destrezas e, por último, un con  
grande influencia social e cultural, que implica un conxunto de valores e actitudes.

3.1.2.Obxectivos.

3.1.2. a.- Obxectivos curriculares da ESO
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 
capacidades que lles permitan:
a)  Asumir  responsablemente  os  seus  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus  dereitos  no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as  persoas  e  os  grupos,  exercitarse  no  diálogo,  afianzando  os  dereitos  humanos  e  a 
igualdade de trato  e de  oportunidades entre  mulleres  e  homes,  como valores  comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal.

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

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

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

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,  
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos 
do coñecemento e da experiencia.
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  
decisións e asumir responsabilidades.

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

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

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 
realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 
mundo.

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

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

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

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

3.1.2. b.- Obxectivos didácticos da materia Educación física 1º ESO- 
1.- Definir Educación Física
2.- Distinguir os diferentes tipos de movementos que podemos realizar.
3.- Coñecer a hixiene postural. Fortalecemento da musculatura de sostén.
4.- Saber que é, e para que serve o quecemento e a volta a calma.
5.- Saber que son os estiramentos.
6.- Mellorar a resistencia por medio de xogos.
7.- Asearse ao rematar a clase de Educación Física. Mellora dos hábitos de higiene despois 

de realizar actividade física.
8.- Coñecer e practicar os diferentes tipos de lanzamentos en atletismo.
9.- Diferenciar os conceptos de ataque e defensa nos deportes colectivos (predeportes).
10.- Dominar a coordinación global e ser eficaces na coordinación segmentaria.
11.- Practicar exercicios para a mellora do equilibrio estático.
12.- Realizar circuitos para a mellora da axilidade.
13.- Practicar un xogo tradicional galego.
14.- Investigar sobre a cultura lúdica tradicional dos seus maiores.
15.- Recoñecer a postura, o xeito e o movemento como medio de expresión.
16.- Representar escenas, mediante o mimo.
18.- Favorecer a desinhibición nas actividades de expresión corporal.
19.- Coñecer os tipos de actividades que se poden realizar no medio natural.
20.- Coñecer e practicar os nós básicos.
21.- Prácticar a montaxe e recollida de tendas de campaña.
22.- Coñecer nocións básicas de seguridade e vestimenta axeitada nas actividades no medio 

natural



Programación didáctica do departamento de EDUCACIÓN FÍSICA,

 IES RIBEIRA DO LOURO , Curso 2016-2017 , páxina 12

3.1.3.Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da tempora-
lización e grao mínimo de consecución para superar a materia.

No cadro exposto a continuación relaciónanse, dentro de cada bloque, os obxectivos cu-
rriculares da ESO, os contidos co bloque no que se traballarán, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e competencias clave. A súa vez concretase a temporaliza-
ción trimestral dos diferentes bloques.

Educación Física. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física (Todo o curso)

b 
m
g

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

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

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

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

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

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

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

m
n
a
b
c
d
l
g

B1.4. Respecto e aceptación das regras 
das actividades, os xogos e os deportes 
practicados.
B1.5.  Papeis  e  estereotipos  nas 
actividades  físico-deportivas  e  artístico-
expresivas,  como  fenómeno  social  e 
cultural.

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

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

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

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

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

m
a
c
d
g
l
ñ

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

B1.8. Aceptación e respecto das normas 
para a conservación do medio urbano e 
natural.
B1.9.  Actividade  física  como  elemento 
base dos estilos de vida saudable.
B1.10.  Estereotipos  corporais  na 
sociedade  actual  e  a  súa  relación  coa 
saúde.

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

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

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

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

m
n
g

B1.11.  Prevención  de  riscos  nas 
actividades  físico-deportivas  e  artístico-
expresivas
B1.12.  Protocolo  básico  de  actuación 

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

EFB1.4.1. Identifica as características das 
actividades  físico-deportivas  e  artístico-
expresivas propostas que poidan supor un 
elemento  de  risco  relevante  para  si 
mesmo/a ou para as demais persoas.
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Educación Física. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

(PAS) nos primeiros auxilios.
B1.13. Emprego responsable do material 
e do equipamento deportivo.

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

h
i
g
e
b
m
ñ
o

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

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

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

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

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas (3º timestre)

n
m
b
g
l
d
ñ

B2.1.  Experimentación  de  actividades 
artístico-expresivas  utilizando  técnicas 
básicas  de  expresión  corporal, 
combinando  espazo,  tempo  e 
intensidade.
B2.2.  Realización  de  bailes  e  danzas 
sinxelas de carácter recreativo e popular.

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

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

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

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

Bloque 3. Actividade física e saúde (2º e 3º trimestre)

m
f
b
g

B3.1. Condición física. Desenvolvemento 
das  capacidades  físicas  básicas 
incidindo  principalmente  nas 
relacionadas coa saúde.
B3.2.  Introdución  aos  principios  sobre 
unha alimentación saudable.
B3.3.  Identificación  da  frecuencia 
cardíaca de traballo.

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

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

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

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

m
g
f
b

B3.4.  Métodos  básicos  para  o 
desenvolvemento  das  capacidades 
físicas desde un enfoque saudable.
B3.5.  Avaliación  da  condición  física 
saudable  e  realización  de  actividades 
para a mellora desta.

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

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

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

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

EFB3.2.3.  Aplica  os  fundamentos  de 
hixiene  postural  na  práctica  das 
actividades  físicas  como  medio  de 
prevención de lesións.
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Educación Física. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas (2º e 3º trimestre)

a
b
g
m

B4.1. Execución de habilidades motrices 
vinculadas  ás  accións  deportivas, 
respectando  os  regulamentos 
específicos.
B4.2.  Práctica  de  actividades  e  xogos 
para  a  aprendizaxe  dos  deportes 
individuais.

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

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

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

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

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

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

a
b
d
g
m

B4.4. Execución de habilidades motrices 
técnico-tácticas sinxelas vinculadas aos 
deportes  colectivos,  respectando  os 
regulamentos específicos.
B4.5.  Práctica  de  actividades  e  xogos 
para  a  aprendizaxe  dos  deportes 
colectivos.

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

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

EFB4.2.2.  Pon  en  práctica  aspectos  de 
organización de ataque e de defensa nas 
actividades físico-deportivas de oposición 
ou de colaboración-oposición facilitadas.

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

Na táboa seguinte concrétase para cada estándar de aprendizaxe avaliable o grao mí-
nimo de consecución para superar a materia e os procedementos e instrumentos de avalación

Estándares de aprendizaxe
Indicadores de logro mínimos para superar 

a materia

Procedementos e 
instrumentos de avaliación

Proba teórica

20%

Traballo 

bibliog/TIC

20%

Observación 

actitudes

20%

Observacion e 

Proba practica

60% (80)

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

Coñece  e  realiza  os  movementos  básicos:  flexión-  extensión 
brazo,  tronco,  cadeira  e  xeonllo.  Abdución e  adución perna e 
brazo. Pronación e supinación. Rotación

x x x

Identifica posicións básicas:  decúbito prono e decúbito supino, 
cuclillas, bipedestación, cuadrupedia, puntiñas x x x

E capaz de definir o quecemento e a volta a calma, e saber para  
qué se fai x x x

Recoñece a importancia dos estiramentos e é  capaz de realiza-
los con seguridade

x x x
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Sabe o que son os estiramentos, e poñer dous exemplos x x x

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

E capaz de realizar un bo quentamento de forma autónoma

x x

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

Asease axeitadamente ao rematar a clase educación física

x x

EFB1.2.1.  Amosa  tolerancia  e  deportivi-
dade tanto no papel de participante como 
no de espectador/a.

Amosase participativo e disposto a traballar en equipo

x x

EFB1.2.2.  Colabora nas actividades gru-
pais,  respectando  as  achegas  das  de-
mais persoas e as normas establecidas, 
e  asumindo  as  súas  responsabilidades 
para a consecución dos obxectivos.

Amosase participativo e disposto a traballar en equipo

x x

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

Participa de xeito cooperativo cos demais membros do grupo

x x

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibili-
dades que ofrece o seu contorno próxi-
mo para a realización de actividades físi-
co-deportivas.

Coñece e describi un xogo tradicional galego: a rá

x x x

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

Identifica e respecta o contorno valorandoo  como un lugar 
común para a realización de actividades físico-deportivas

x x

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

Recoñece o papel fundamental da práctica de exercicio físico 
para previr as enfermidades ligadas ao sedentarismo.

x x

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

Coñece as precaucions e as medidas de prevención e de seguri-
dade que hai que aplicar nas actividades físicas

x x

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

Coñece  e  pon  en  práctica,  cando  a  situación  o  require,  as 
medidas de seguridade correspondentes

x x

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

Utiliza as novas tecnoloxías para seleccionar información e trans-
formala en coñecementos aplicados as súas actividades

x

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

Transmite  axeitadamente  información  sobre  temas  vixentes 
relacionados coa actividade física, facendo emprego de recursos 
tecnolóxicos x x x

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais bási-
cas, combinando espazo, tempo e inten-

Realiza dous  exercicios  de  coordinación  global  (saltos  á 
comba….)

  

x x
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sidade. Fai un equilibrio invertido con axuda x x

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuen-
cia de movementos corporais axustados 
a un ritmo.

Representa esceas por medio do mimo.

x x

EFB2.1.3. Colabora na realización de bai-
les e danzas.

Realiza unha danza popular
x x

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

Coñece a relación entre as capacidades físicas e a saude. x x x

Coñece a relación entre a alimentación,  o exercicio  físico e a 
saude. x x x

Coñece a relación existente entre dieta e actividade física x x x

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esfor-
zo controlando a frecuencia cardíaca co-
rrespondente  ás  marxes  de  mellora  da 
condición física.

Coñece e distingue os diferentes tipos de resistencia e os seus 
efectos e sabe aplicalos axeitadamente x x

Coñece e leva a cabo actividades para mellorar a resistencia x x

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as ca-
racterísticas  que  deben  ter  as  activida-
des físicas para ser consideradas sauda-
bles, e lévaas á práctica.

Recoñece que o cuidado da condición física e indispensable para 
a saude.

x x

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

Recoñece que o cuidado da condición física e indispensable para 
a saude x x x

Planifica e elixe de forma axeitada, os seus programas persoais 
de entrenamento, establecendo controis persoais de saude x x

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición fí-
sica saudable acordes ao seu momento 
de desenvolvemento motor e ás súas po-
sibilidades.

Entende e valora a actividade lúdica e deportiva como elemento 
importante para preservar a saude física e mental.

x x

EFB3.2.3.  Aplica os fundamentos de hi-
xiene postural  na práctica  das activida-
des físicas como medio de prevención de 
lesións

-Identifica a musculatura de sosten: abdominais e lumbares x x

Coñece e  aplica os cuidados necesarios para a espalda e la co-
lumna vertebral  mediante  o  fortalecemento da musculatura  de 
sostén.

x x

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

Recoñece as habilidades necesarias para o xogo en equipo en 
cada  un  dos  deportes  traballados  (baloncesto,  balonmán, 
hoquei,futbol). x x

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

Cita e explica os tipos de lanzamento en atletismo
x x x

EFB4.1.3.  Mellora o seu nivel na execu-
ción  e  aplicación  das  accións  técnicas 
respecto  ao  seu  nivel  de  partida,  amo-
sando actitudes de esforzo e superación, 
adecuado á súa idade.

Amosa iniciativa e perseverancia para aprender novos contidos e 
realizar as tarefas propostas e manten unha actitude de respeto 
e colaboración á hora de traballar en grupo. x x

EFB4.1.4. Explica e pon en práctica técni-
cas básicas de progresión en contornos 
non estables e técnicas básicas de orien-
tación.

Sabe facer dous nós básicos

x x

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técni-
cos e tácticos básicos para obter vantaxe 
na práctica das actividades físico-depor-
tivas de oposición ou de colaboración-o-
posición facilitadas, respectando o regu-
lamento.

Coñece e sabe aplicar os xestos técnicos fundamentais da técni-
ca inidividual dos deportes traballados

x x
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EFB4.2.2.  Pon  en  práctica  aspectos  de 
organización de ataque e de defensa nas 
actividades  físico-deportivas  de  oposi-
ción ou de colaboración-oposición facili-
tadas.

Cita e aplica tres conceptos relacionados co ataque e defensa 
nos deportes colectivos: abrir espazos, pechar espazos, avanzar, 
repregarse, despregarse x x

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

E quen de diferenciar os estímulos a ter en conta na toma de 
decisión  nas  situación  de  colaboración,  oposición,  e 
colaboración-oposición facilitadas para obter vantaxe ou acadar 
o obxectivo de acción. x x

3.1.4.Contidos
Os contidos, segundo a lexislación vixente organízanse de xeito enlazado en catro grandes 
bloques:

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
Bloque 3. Actividade física e saúde
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

Os contidos do  bloque común,  pola  súa natureza transversal,  traballaranse ao longo do 
curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a 
construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas actividades físicas 
independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos mediante o diálogo 
e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que presentan as actividades físico-
deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno, o control de 
riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as actitudes, a 
confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a integración das tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a execución de 
accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros recursos artísticos.
O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden abordar 
desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións de diversos organismos de 
ámbito internacional, estatal e autonómico.
No  bloque cuarto, dos xogos e as actividades deportivas, tamén están incluídos todos os 
tipos de actividades físico-deportivas desenvolvidas no medio natural.

3.1.5.Distribución dos contidos nos diferentes bloques
A continuación exponse a distribución dos contidos que traballaremos nos diferentes bloques.

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
 Definición de educación física. Partes da Educación Física.

 Diferentes tipos de movemento. 

 O quecemento e o seu significado na práctica da actividade física

 Execución de xogos e exercicios apropiados para o quecemento.

 Realización de actividades de baixa intensidade na finalización da actividade física
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 Exercitación de posicións corporais axeitadas na práctica de actividades físicas e en si-

tuacións da vida cotiá.

 Fortalecemento da musculatura de sostén mediante a realización de exercicios de mo-

bilidade articular, de fortalecemento muscular e de relajación

 Realización de xogos para a mellora da condición física.

 Atención á hixiene corporal logo da práctica de actividade física

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
 O corpo expresivo: postura, xesto e movemento. Aplicación da conciencia corporal nas 

actividades expresivas

 Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer unha dinámica posi-

tiva do grupo.

 Realización de danzas sinxelas de carácter recreativo e popular.

 Disposición favorable á desinhibición nas actividades de expresión corporal.

Bloque 3. Actividade física e saúde
 Valoración do quecemento como hábito saudable ao comezo dunha actividade física
 Condición física. Capacidades físicas relacionadas coa saúde.

 Acondicionamento físico a través do desenvolvemento das capacidades físicas relacio-

nadas coa saúde.

 Adquisición de nocións básicas sobre seguridade, coñecemento de materiais e vesti-
menta necesaria

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas
 O deporte como fenómeno social e cultural.

 Desenvolmento das cualidades físicas motrices: equilibrio, coordinación, axilidade.

 Execución de habilidades motrices vinculadas a accións deportivas.

 Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais: atletismo.

 Realización de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios 

dun deporte individual, atletismo.

 As fases do xogo nos deportes colectivos: concepto e obxectivos, predeportes.

 Realización de xogos e actividades nos que prevalezan aspectos comúns dos deportes 

colectivos.

 Realización de tarefas xogadas e actividades cooperativas. Desafíos físicos cooperati-

vos.

 Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia.
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 Aceptación do propio nivel de execución e disposición cara a súa mellora.

 Valoración das actividades deportivas como unha forma de mellorar a saúde.

 Respecto e aceptación das regras das actividades, xogos e deportes practicados.

 Adquisición de técnicas básicas no medio natural: Iniciación á cabullaría básica e mon-

taxe de tendas de campaña. A súa aplicación en diferentes contextos.

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

3.1.6.Temporalización trimestral da materia

No calendario para o curso 2016/2017 contémplanse as seguintes sesión por avaliación:

1ª avaliación: 12 semanas (24 sesións)
2ª avaliación: 12 semanas (24 sesións)
3ª avaliación: 9 semanas (18 sesións)

Na temporalización das sesións tívose en conta a posibilidade de perder algunha sesión por 
coincidir en días festivos ou con actividades complementarias organizadas polo centro.

 1ª avaliación. 

1ª.- Presentación e normas hixiénicas e xerais da clase de E. Física
2ª.-. Sistema de avaliación, recoñeceento do material e instalacións a empregar durante o cur-

so para o bo funciionamento e uso do mesmo.
3ª.- Definición da Educación Física. Partes da Educación Física. Quecemento: teoría e prácti-

ca.
4ª.- Quecemento, práctica. Fortalecemento da musculatura de sostén. Volta a calma: estira-

mentos.
5ª.- Quecemento: xogos e ejercicios apropiados para o quecemento. Volta a calma: estira-

mentos.
6ª.- Quecemento (estiramentos).Realización de xogos para a mellora da condición física. Vol-

ta a calma: relaxación.
7ª.- Quecemento: mobilidade articular e xogos para a mellora da condición física. Volta a cal -

ma: relaxación.
8ª.- Quecemento: desarrollo da flexibilidade por parellas.
9ª.- Quecemento: fortalecemento da musculatura de sostén. Volta a calma: exercicios de sol -

tura.
10ª.- Quecemento, exercicios de coordinación xeral (cordas). Volta a calma: ejercicios senso-

riais.
11ª-12ª.- Quecemento. Exercicios de coordinación xeral (cordas). Fortalecemento da muscula-

tura de sostén.
13ª a 15ª. Quecemento. Mellora da coordinación oculo-manual (malabares). Fortalecemento 

da musculatura de sostén.

16ª.- Quecemento. Traballo de flexibilidade. Volta a calma con xogos sensoriais.

17ª Quecemento. Traballo de resistencia con xogos. A volta a calma farase con relaxación 
(respiración).
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18ª.- Quecemento. Traballo de resistencia mediante xogos. A volta a calma faráse con relaxa-
ción (contracción- relaxación).

19ª.- Quecemento. Circuito de axilidade.
20ª.- Quecemento. Circuito de axilidade.
21ª.- Quecemento. Flexibilidade.
22ª.- Avaliación. Cuestións sobre o quecemento.
23ª.- Avaliación. Cordas.(Realizar correctamente unha serie de  dous saltos cada unha de:

Salto a pes xuntos con saltiño
Salto a pes xuntos sin saltiño.
Pasar a corda coa dereita.
Pasar a corda coa esquerda.
Pasar a corda unha vez con cada pé.

24ª.- Avaliación. Malabares. (En cascada, unha serie)

2ª avaliación

1ª.- Quecemento e xogos para a mellora da condición física general. Hixiene postural.
2ª e 3ª  Traballo en circuito para mellorar resitencia aeróbica 
4 ª e 5 ª  Traballo en circuito para mellorar a forza en tren inferior e tren superior 
6ª.- Quecemento. Xogos para a mellora da condición física. Hixiene postural.
7ª.- Quecemento. Lanzamentos de atletismo (xabalina). Estiramentos.
8ª.- Idem da anterior.
9ª.- Quecemento. Lanzamento de atletismo (peso). Estiramentos.
10 ª.- Idem da anterior.
11 ª.- Quecemento. Lanzamento de atletismo (disco). Estiramentos.
12 ª.- Idem da anterior.
13 ªe 14 ª.- Repaso dos lanzamentos.
15ª e 16 ª.-Avaliación dos lanzamentos.
17ª, 18ª, 19ª, 20ª.- Quecemento. Habilidades ximnásticas básicas. Pinchacarneiro adiante- 

equilibro invertido.
21ª.- Quecemento. Circuito de axilidade.
22ª.- Cabullería.
23ª.- Quecemento. Circuito axilidade.
24ª.- Avaliación.

3ª avaliación.

1ª  e 2 ª.- Quecemento. Baloncesto (Xogos con balón, pases, fases do xogo)
3ª e 4ª.- Quecemento. Hoquei (Fases do xogo e habilidades técnicas)
5ª e 6ª.- Quecemento. Fútbol (Fases do xogo e habilidades técnicas)
7ª e 8ª.- Quecemento. Balonmá (Fases do xogo e habilidades técnicas) 
9ª e 10º.- Exames dos deportes vistos.
11 ª e 12 ª.- Deportes tradicionais (chave, petanca, bolos, rá, trompo, bolas)
13 ª e 14 ª.- Danzas: realización dunha danza sinxela por cuartetos.
15ª.- Experimentación de actividades expresivas, con o sin material. Traballo individual e mon-

taxes en equipo.
16ª.- Xogo libre.
17 ª e 18 ª.- Recuperación, avaliación.



Programación didáctica do departamento de EDUCACIÓN FÍSICA,

 IES RIBEIRA DO LOURO , Curso 2016-2017 , páxina 21

3.2.- 2º Curso ESO

3.2.1.- Desenvolvemento das Competencias (Adecuación á LOMCE)

Segundo o Decreto 86/2015,  polo que se  establece o currículo  da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia,  na área de Educación 
Fisica incidiremos no adestramento de todas as competencias clave (CC)de xeito sistemático 
facendo fincapé nos descritores máis afíns á área, tal e como se expresa no desenvolvemento 
da programación.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

Comunicación lingüística (CCL)

Competencia dixital (CD)

Conciencia e expresións culturais(CEC)

Competencias sociais e cívicas (CSYC)

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP)

Aprender a aprender (CAA)

3.2.2.Obxectivos

3.2.2. a.- Obxectivos curriculares da ESO

Ver apartado 3.1.2. a

3.2.2. b.- Obxectivos didácticos da materia Educación física 2º ESO

1.- Diferenciar entre quecemento xeral e específico.
2.- Coñecer os obxectivos do quecemento.
3.- Realizar actividades para o desenvolvemento da resistencia aeróbica e a flexibilidade.
4.- Controlar a intensidade do esforzo físico: frecuencia cardíaca e cálculo da zona de activi-

dade.
5.- Recoñecer e valorar a relación entre unha boa condición física e a saúde.
6.- Recoñecer e valorar a relación entre o descanso e a saúde
7.- Aplicar, en actividades da vida cotíá, unha postura corporal axeitada.
8.- Hidratarse correctamente na práctica de actividades físicas.
9.- Realizar  respiracións torácicas e abdominais, como medio de relaxación.
10.- Tomar conciencia dos efectos para a saúde de hábitos como o tabaquismo, consumo de  

alcool e estupefacientes.
11.- Realizar actividades con implementos.
12.- Coñecer e practicar os saltos e as carreiras de relevos en atletismo.
13.- Coñecer e practicar o criquet.
14.- Coñecer e practicar o minitenis.
15.- Coñecer e practicar xogos tradicionais galegos.
16.- Coñecer e practicar os fundamento técnicos, tácticos e regulamentarios do baloncesto.
17.- Aprender que a tolerancia e deportividade deben estar por riba dos resultados.
18.- Recoñecer os xestos e as posturas da linguaxe corporal.
19.- Realizar improvisacións colectivas e individuais como medio de comunicación.
20.- Practicar danzas do mundo de carácter colectivo.
21.- Identificar os signos convencionais de sendeirismo.
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22.- Confeccionar un plano do centro, e levar a cabo unha pequena carreira de orientación.

3.2.3 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da tem-
poralización e grao mínimo de consecución para superar a mate-
ria.

No cadro exposto a continuación relaciónanse, dentro de cada bloque, os obxectivos curricu-
lares da ESO, os contidos co bloque no que se traballarán, criterios de avaliación, estándares  
de aprendizaxe e competencias clave. A súa vez concretase a temporalización trimestral dos 
diferentes bloques.

Educación Física. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física (Todo o curso)

b 
m
g

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

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

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

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

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

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

m
n
a
b
c
d
l
g

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

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

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

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

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

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

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

m
a
c
d
g
l
ñ

B1.6.  Posibilidades  do  contorno  próximo 
como  lugar  de  práctica  de  actividades 
físico deportivas e recreativas.
B1.7.  Aceptación  e  respecto  das  normas 
para  a  conservación  do  medio  urbano  e 
natural.

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

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

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

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

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

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

m
n
g

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

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

EFB1.4.1.  Identifica  as  características  das 
actividades  físico-deportivas  e  artístico-
expresivas propostas que poidan supor un 
elemento de risco para si mesmo/a ou para 
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Educación Física. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

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

interaccións  motoras que levan consigo,  e 
adoptando  medidas  preventivas  e  de 
seguridade no seu desenvolvemento.

as demais persoas.

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

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

h
i
g
e
b
m
ñ
o

B1.13.  Tecnoloxías  da  información  e  da 
comunicación  para  procurar,  analizar  e 
seleccionar  información  relacionada  coa 
actividade física e a saúde. 
B1.14.  Elaboración  e  exposición 
argumentada  de  documentos  no  soporte 
máis axeitado.

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

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

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

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas (2ª avaliación)

n
m
b
g
l
d
ñ

B2.1.  Experimentación  de  actividades 
artístico-expresivas  utilizando  técnicas  de 
expresión  corporal,  combinando  espazo, 
tempo e intensidade.
B2.2.  Creatividade  e  improvisación  nas 
actividades  artístico-expresivas  de  xeito 
individual.

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

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

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

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

EFB2.1.3.  Colabora  no  deseño  e  na 
realización  de  bailes  e  danzas  sinxelas, 
adaptando  a  súa  execución  á  dos  seus 
compañeiros e das súas compañeiras.

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

Bloque 3. Actividade física e saúde (1ª avaliación)

m
f
b
g

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

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

B3.3.  Capacidade  de  adaptación  do 
organismo  ante  a  actividade  física  e  a 
práctica deportiva.
B3.4. Control da intensidade do esforzo a 
través da frecuencia cardíaca.
B3.5.  Procedementos  para  a  avaliación 
dos  factores  da  condición  física 
relacionados coa saúde.

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

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

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

EFB3.1.3.  Relaciona  as  adaptacións 
orgánicas  principais  coa  actividade  física 
sistemática, así como coa saúde e os riscos 
e  as  contraindicacións  da  práctica 
deportiva.
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Educación Física. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

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

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

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

m
g
f
b

B3.7.  Métodos  básicos  de  adestramento 
para  a  mellora  das  capacidades  físicas 
básicas relacionadas coa saúde.
B3.8.  Avaliación  da  condición  física 
saudable e realización de actividades para 
a mellora  desta,  tendo en conta as súas 
características individuais.
B3.9.  Ergonomía  e  hixiene  postural  na 
práctica de actividades físicas.
B3.10.  Actividade  física  habitual  e  outros 
hábitos de vida saudables, e o seu efecto 
sobre a calidade de vida.

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

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

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

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

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

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas (2º e 3º trimestre)

a
b
g
m

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a
b

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

B4.2.  Resolver  situacións  motoras  de 
oposición,  colaboración  ou  colaboración-
oposición  facilitadas,  utilizando  as 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos 
e  tácticos  para  obter  vantaxe  na  práctica 
das  actividades  físico-deportivas  de 
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Educación Física. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

d
g
m

respectando os regulamentos específicos.
B4.5. Práctica de actividades e xogos para 
a aprendizaxe dos deportes colectivos.

estratexias  máis  axeitadas  en  función  dos 
estímulos máis relevantes.

oposición  ou  de  colaboración-oposición 
facilitadas.

EFB4.2.2.  Describe  simplificadamente  e 
pon  en  práctica  de  xeito  autónomo 
aspectos de  organización  de  ataque e  de 
defensa  nas  actividades  físico-deportivas 
de oposición ou de colaboración-oposición 
facilitadas.

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

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

Na táboa seguinte concrétase para cada estándar de aprendizaxe avaliable o grao mínimo de 
consecución para superar a materia e os procedementos e instrumentos de avalación. 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro mínimos para superar 
a materia

Procedementos e 
instrumentos de avaliación

Proba teórica

20%

Traballo 

bibliografico/TIC

20%

Observación 

actitudes

20%

Observacion e 

Proba practica

60% (80)

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

Coñece os obxectivos do quecemento x x x

Diferencia entre quecemento xeral e específico x x x

Recoñece  a  importancia  dos  estiramentos  e  é   capaz  de 
realizalos con seguridade. x x x

Recoñece a importancia dos estiramentos e é  capaz de realiza-
los con seguridade x x x

Sabe o que son os estiramentos, e poñer dous exemplos x x x

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

E capaz de definir o quecemento e a volta a calma, e saber para 
qué se fai x x

E capaz de realizar un bo quentamento de forma autónoma x x

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

Realiza actividades para desenvolver a resistencia aeróbica e a 
flexibilidade x x

Sabe calcular a zona de actividade para resistencia aeróbica. x x x

Diferencia e pon en práctica respiracións torácicos e abdominais x x

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

Amosase participativo e disposto a traballar en equipo

x x

EFB1.2.2.  Colabora nas actividades gru-
pais,  respectando  as  achegas  das  de-
mais persoas e as normas establecidas, 

Amosase participativo e disposto a traballar en equipo x x
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e  asumindo  as  súas  responsabilidades 
para a consecución dos obxectivos.

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

Participa de xeito cooperativo cos demais membros do grupo

x x

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

Describe correctamente o xogo da buxaina
x x

Identifica os tipos de camiños que podemos atopar no monte x x

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

Identifica e respecta o contorno valorandoo  como un lugar 
común para a realización de actividades físico-deportivas x x

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

Recoñece o papel fundamental da práctica de exercicio físico 
para previr as enfermidades ligadas ao sedentarismo

x x

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

Coñece as precaucions e as medidas de prevención e de 
seguridade que hai que aplicar nas actividades físicas

x x

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

Coñece e pon en práctica, cando a situación o require, as 
medidas de seguridade correspondentes x x

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

Coñece  e  pon  en  práctica,  cando  a  situación  o  require,  as 
medidas de seguridade correspondentes

x x

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

Utiliza  as  novas  tecnoloxías  para  seleccionar  información  e 
transformala en coñecementos aplicados as súas actividades

x x x

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

Transmite  axeitadamente  información  sobre  temas  vixentes 
relacionados coa actividade física, facendo emprego de recursos 
tecnolóxicos x x x

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

Aprende a organizar o espazo para desenvolver a danza

x x

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

Sabe os pasos dunha danza colectiva.

x x

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.

E capaz de executar de forma autónoma exercicios rítmicos e de 
danza e é consciente das súas posibilidades x x

Valora  e  practica  a  integración  social  a  través  de  diferentes 
propostas para crear unha coreografía x x

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

Fai unha improvisación individual de expresión corporal:  mimo 
ou danza

x x
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comunicación espontánea.

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

Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e 
as  coordinativas  nas  actividades  físico-deportivas  e  artístico-
expresivas traballadas. x x

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

Coñece a relación entre as capacidades físicas e a saude. x x

Coñece a relación entre a alimentación,  o exercicio físico e a 
saude. x x x

Coñece a relación existente entre dieta e actividade física x x x

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

Recoñece  que  o  cuidado  da  condición  física  e  indispensable 
para a saude x x

Relaciona a actividade física coa saude e cos riscos que esta 
pode suponer x x x

Identifica  algunas  contraindicacións  para  a  saude  da  práctica 
deportiva  inaxeitada  ou  inapropiada  para  as  características 
individuais

x x x

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

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

x x x

Coñece e distingue os diferentes tipos de resistencia e os seus 
efectos e sabe aplicalos axeitadamente x x x

Coñece e leva a cabo actividades para mellorar a resistencia x x

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

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

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

Recoñece que o cuidado da condición física e indispensable para 
a saude x x x

Coñece hixiene postural básica: como coller peso, como dormir, 
altura correcta do mobiliario, etc x x

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

Recoñece que o cuidado da condición física e indispensable para 
a saude x x x

Planifica e elixe de forma axeitada, os seus programas persoais 
de entrenamento, establecendo controis persoais de saude x x

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

Entende e valora a actividade lúdica e deportiva como elemento 
importante para preservar a saude física e mental.

x x

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

Identifica a musculatura de sosten: abdominais e lumbares x x x

Coñece  e  aplica  os  cuidados  necesarios  para  a  espalda  e  a 
columna vertebral mediante o fortalecemento da musculatura de 
sostén.

x x

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

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

x x x

Coñece a relación entre as capacidades físicas e a saude. x x

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

Recoñece e aplica  as habilidades  necesarias para o  xogo en 
equipo en cada un dos  deportes  traballados  (hochey,  beisbol, 
bádminton, minitenis, baloncesto) x x
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EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de 
xeito  básico  con  respecto  ao  modelo 
técnico formulado.

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

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

Cita  e  explica  os movementos  propios  do bádminton,  hochey, 
beisbol, bádminton, minitenis, baloncesto x x x

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

Amosa iniciativa e perseverancia para aprender novos contidos e 
realizar as tarefas propostas e manten unha actitude de respeto 
e colaboración á hora de traballar en grupo. x x

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

Explica e  aplica  técnicas  básicas  de orientación en contornos 
próximos.

x x

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

Coñece  e  sabe  aplicar  os  xestos  técnicos  fundamentais  da 
técnica inidividual dos deportes traballados

x x

EFB4.2.2.  Describe  simplificadamente  e 
pon  en  práctica  de  xeito  autónomo 
aspectos de organización de ataque e de 
defensa nas actividades físico-deportivas 
de  oposición  ou  de  colaboración-
oposición facilitadas.

Describe de xeito sinxelo e aplica autonomamaente aspectos de 
organización  de  ataque  e  defensa  nas  actividades  físico-
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas.

x x

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

E quen de diferenciar os estímulos a ter en conta na toma de 
decisión  nas  situación  de  colaboración,  oposición,  e 
colaboración-oposición facilitadas para obter vantaxe ou acadar 
o obxectivo de acción. x x

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

Reflexiona sobre as situacións propostas valorando a pertinencia 
das mesmas  e a aplicabilidade a outras situación semellantes

x x

3.2.4 Contidos
Os contidos, segundo a lexislación vixente organízanse de xeito enlazado en catro grandes 
bloques:

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
Bloque 3. Actividade física e saúde
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

Os contidos do  bloque común,  pola  súa natureza transversal,  traballaranse ao longo do 
curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a 
construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas actividades físicas 
independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos mediante o diálogo 
e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que presentan as actividades físico-
deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno, o control de 
riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as actitudes, a 
confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a integración das tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
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O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a execución de 
accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros recursos artísticos.
O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden abordar 
desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións de diversos organismos de 
ámbito internacional, estatal e autonómico.
No  bloque cuarto, dos xogos e as actividades deportivas, tamén están incluídos todos os 
tipos de actividades físico-deportivas desenvolvidas no medio natural.

3.2.5 Distribución dos contidos nos diferentes bloques
A continuación exponse a distribución dos contidos que traballaremos nos diferentes bloques.

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
Obxectivos do quecemento. Quecemento xeral e específico.
Realización de xogos e exercicios aplicados ao quecemento. Recompilación dos mesmos.
Acondicionamento físico xeral con especial incidencia na resistencia aeróbica e na flexibili -

dade.
Realización de actividades e xogos para a mellora da condición física.
Relación entre hidratación e práctica de actividade física.
Coñecemento das técnicas de respiración e a súa adecuación a situacións cotiás.
Respecto do medio ambiente e valoración do mesmo como lugar rico en recursos para a 

realización de actividades recreativas. 
Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. Toma 

de conciencia dos usos axeitados en ambos contornos.

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas

Os xestos e as posturas. Experimentación de actividades encamiñadas ao dominio, ao con-
trol corporal e á comunicación coas outras persoas.

Realización de improvisacións colectivas e individuais como medio de comunicación es-
pontánea.

Realización de danzas do mundo de carácter colectivo. Contextualización básica.
Aceptación das diferenzas individuais e respecto ante a execución das tarefas por parte 

doutras persoas.

Bloque 3. Actividade física e saúde

Capacidades físicas relacionadas coa saúde: resistencia aeróbica e flexibilidade.
Control da intensidade do esforzo: toma da frecuencia cardíaca e cálculo da zona de activi -

dade.
Recoñecemento e valoración da relación existente entre unha boa condición física e a me-

llora das condicións de saúde.
Recoñecemento e valoración da importancia da adopción dunha postura correcta en activi-

dades cotiás.
Valoración de hábitos saudables coma descansar axeitadamente e realizar actividade físi-

ca. 
Toma de conciencia sobre os efectos que teñen para a saúde determinados hábitos como o 

consumo de tabaco, alcohol e estupefacientes.
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Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

Realización de actividades con implementos: Raquetas, hochey, béisbol, criquet..)
Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. Minitenis.
Realización de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios dun 

deporte individual diferente ao realizado no curso anterior. Minitenis.
Os deportes de competición entre dúas persoas como fenómeno social e cultural.
Realización de xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios dos 

deportes de competición entre dúas persoas.
Realización de tarefas xogadas e actividades cooperativas. Novos desafíos físicos coope-

rativos.
Respecto e aceptación das normas dos deportes de competición entre dúas persoas e das 

establecidas polo grupo.
Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia.
Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo: cri-

quet, baloncesto.
Autocontrol ante as situacións de contacto físico que se dan nos xogos e no deporte.
Cooperación nas funcións atribuídas dentro dunha labor de equipo para a consecución de 

obxectivos comúns.
Tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados.

3.2.6 Temporalización trimestral da materia

No calendario para o curso 2016/2017 contémplanse as seguintes sesións por avaliación:

1ª avaliación: 12 semanas (24 sesións)
2ª avaliación: 12 semanas (24 sesións)
3ª avaliación: 9 semanas (18 sesións)

Na temporalización das sesións tívose en conta a posibilidade de perder algunha sesión por 
coincidir en días festivos ou con actividades complementarias organizadas polo centro.

1ª avaliación. 

1ª.- Presentación e normas hixiénicas e xerais da clase de E. Física
2ª.- Sistema de avaliación, recoñeceento do material e instalacións a empregar durante o cur-

so para o bo funciionamento e uso do mesmo.
3ª.- Realización de quecementos.
4ª.-  Obxectivos do quecemento. Recompilación de ejercicios do quecemento.
5ª  a 7ª .- Resistencia aeróbica mediante xogos. Volta á  calma con malabares.
8ª.-Relación entre resistencia aeróbica e saúde. Carreira contínua, explicación da mesma.
9ª.- Control da frecuencia cardíaca. Práctica durante carreira contínua. Volta á calma con ma-

labares.
10ª e 11ª.-Carreira contínua e expliación da frecuencia cardíaca máxima. Cálculo da zona de 

actividade. Traballo resistencia aeróbica. Volta á  calma con malabares.
12ª e 13ª.- Resistencia aeróbica con cuerdas. Control da frecuencia cardíaca. Volta a calma 

con malabares. 
14ª.-Exercicios de acondicionamiento xeral. Control da frecuencia cardíaca.
15ª e 16ª.-Igual que a sesión 14ª, con estiramentos. Técnicas de relaxación.
17ª.- Quecemento. Flexibilidade. Hixiene postural.
18ª.- Xogo: ultimate, lacrosse.
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19ª.- Quecemento. Flexibilidade. Hixiene postural.
20ª.- Xogos: Ringo-lanza, balonkorf.
21ª.-Xogos, balonmano adaptado.
22ª á 24ª Avaliación:

- Estiramentos, quentamento específico, zona de actividade, frecuencia cardíaca máxi-
ma, malabares, cordas.
Os malabares faranse de forma fluida en cascada, e un ciclo en columna.
A corda será dando dous compañeiros cunha corda, entra un dando coa corda cara 
adiante, e despois entrará dando cara atrás. Terán que facelo tamén coordinando a saí-
da dun coa entrada doutro. Asemade saltarán os dous cara adiante con dúas cordas, 
cruzadas, e tamén cara atrás.

2ª avaliación.

1ª a 4ª.- Badminton.
5ª.- Control (Revés, drive, saque). Dar 20 toques seguidos sen que o volante caia.
6ª.- Improvisacións individuais con material diverso.
7ª a 10ª  Beisbol (reglamento, manejo del guante, técnicas de lanzamiento, funciones especifi -

cas del lanzador e receptor)
11ª.- Control béisbol. Bateo en largo, en corto. Dinámica do xogo.
12ª.- Hochey: Agarre
13ª.- Hochey: pases
14ª.-Hochey: condución
15ª.- Hochey (ejercicios 2x2, variantes) 
16ª.-Hochey (ejercicios 3x3, variantes)
17ª.-Hochey (ejercicios 4x4, variantes)
18ª.- Control Hochey (partidos)
19ª e 20ª.- Xogos tradicionais (petanca, chave, rá, trompo).
21ª.- Danzas do mundo.
22ª.- Improvisación colectiva con material diverso.
23ª.- Avaliación danza.
24ª.- Avaliación xogos tradicionais.

3ª Avaliación 

1ª a 5ª .- Minitenis (Saque, dereita, revés, xogo na rede).
6 ª a 10ª.- Baloncesto (Bote, pase, entrada a canasta, defensa, xogo).
11ª e12ª.- Elaborar un mapa do centro (medios pasos, escala, lenda)
13ª e 14ª.- Carreira de orientación.
15ª e 16ª.- Avaliación minitenis (saques, control, golpe de dereita e revés
17ª e 18ª.- Avaliación baloncesto (tiro, pases de peito e picado, entrada polo lado  forte do 

alumnado).

3.3.- 1º Curso BACHARELATO

3.3.1.- Desenvolvemento das Competencias (Adecuación á LOMCE)
Segundo o Decreto 86/2015,  polo que se  establece o currículo  da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia,  na área de Educación 
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Fisica incidiremos no adestramento de todas as competencias clave (CC)de xeito sistemático 
facendo fincapé nos descritores máis afíns á área, tal e como se expresa no desenvolvemento 
da programación.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

Comunicación lingüística (CCL)

Competencia dixital (CD)

Conciencia e expresións culturais(CEC)

Competencias sociais e cívicas (CSYC)

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP)

Aprender a aprender (CAA)

3.3.2.- Obxectivos

3.3.2. a.- Obxectivos curriculares do bacharelato
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha con-
ciencicívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Esta-
tuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a co-
rresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsa-
ble e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pa-
cíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discrimina-
ción das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con aten-
ción especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua cas-
telá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comuni-
cación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus ante-
cedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito soli-
dario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habi-
lidades básicas propias da modalidade elixida.
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con espe-
cial referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fon-
tes de formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e so-
cial, e impulsar condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír  
á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

3.3.2. b.- Obxectivos didácticos da materia Educación física 1º BACHARE-
LATO
1. Coñecer e valorar os efectos positivos da práctica regular de actividade física no des-

envolvemento persoal e social, facilitando a mellora da saúde e a calidade de vida.

2. Organizar e participar en actividades físicas como recurso para ocupar o tempo libre e 
de lecer, valorando os aspectos sociais e culturais asociados.

3. Adquirir un estilo de vida saudable, especialmente no que respecta á práctica continua 
e adaptada de actividade física.

4. Aprender os procedementos básicos para a planificación de actividade física que per-
mitan a xestión autónoma dun proxecto persoal de actividade física para a saúde.

5. Aprender procedementos sinxelos de avaliación que proporcionen información que fa-
cilite a toma de decisións fundamentais na elaboración dun proxecto persoal de activi-
dade física.

6. Desenvolver as capacidades motoras de xeito diverso e global para favorecer a conse-
cución e mantemento dunha boa saúde.

5. Desenvolver as capacidades motoras para consolidar unha aptitude motora que per-
mita a preparación axeitada de probas de acceso aos estudos vinculados á educación 
física ou probas de acceso de carácter profisional.

6. Coñecer, organizar e practicar xogos motores e actividades deportivas, adaptadas aos in-
tereses do alumnado, ás instalacións do centro e aos recursos materiais dispoñibles, dando 
prioridade á toma de decisións e aplicando recursos técnicos aprendidos nas etapas anterio-
res

7. Coñecer e practicar actividades físicas no medio natural, favorecendo e demostrando acti -
tudes que contribúan á súa conservación.
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8. Adoptar unha actitude crítica fronte a prácticas sociais con efectos negativos para a saúde 
individual e colectiva.

9. Coñecer e aplicar normas básicas de hixiene postural sobre a base de criterios ergonómi-
cos.

10. Deseñar  e practicar,  en grupos pequenos,  composicións con ou sen base musical, 
como medio de expresión e comunicación.

11. Utilizar de xeito autónomo a actividade física e as técnicas de relaxación para a redu-
ción de desequilibrios e tensións da vida diaria.

12. Coñecer os estudos vinculados á educación física.

13. Superar os estereotipos de xénero na práctica deportiva.

16. Coñecer os elementos básicos da historia do deporte galego nas súas principais modali-
dades deportivas.

3.3.3 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da tempora-
lización e grao mínimo de consecución para superar a materia.

No cadro exposto a continuación relaciónanse, dentro de cada bloque, os obxectivos curricu-
lares da ESO, os contidos co bloque no que se traballarán, criterios de avaliación, estándares 
de aprendizaxe e competencias clave. A súa vez concretase a temporalización trimestral dos 
diferentes bloques

Educación Física. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física (Todo o curso)

b
c
i
m
ñ
p

B1.1.  Actividade  física  como  recurso  de 
lecer activo: efectos sobre a saúde e como 
fenómeno sociocultural. 

B1.2. Saídas profesionais.

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

EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en 
actividades físicas, como recurso de lecer 
activo,  valorando  os  aspectos  sociais  e 
culturais  que levan asociadas e as súas 
posibilidades  profesionais  futuras,  e 
identificando os aspectos organizativos e 
os materiais necesarios.

EFB1.1.2.  Adopta  unha  actitude  crítica 
ante as prácticas de actividade física que 
teñen  efectos  negativos  para  a  saúde 
individual  ou  colectiva,  e  ante  os 
fenómenos  socioculturais  relacionados 
coa  corporalidade  e  os  derivados  das 
manifestacións deportivas.

a
b
c
h
m
n
ñ
o

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.

B1.2. Controlar os riscos que pode xerar a 
utilización dos equipamentos, o contorno e 
as  propias  actuacións  na  realización  das 
actividades  físico-deportivas  e  artístico-
expresivas, actuando de forma responsable 
no  seu  desenvolvemento,  tanto 
individualmente como en grupo.

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

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

EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo 
como un elemento de risco na realización 
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Educación Física. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

de actividades  que  requiren  atención  ou 
esforzo.

a
b
c
h
m
ñ
o

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

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

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

B1.7.  Xogo  limpo  como  actitude  social 
responsable.

B1.3. Amosar un comportamento persoal e 
social  responsable  respectándose  a  si 
mesmo/a, ás outras persoas e o contorno, 
no marco da actividade física.

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

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

b
d
e
f
g
l
m
ñ

B1.8.  Emprego  das  tecnoloxías  axeitadas 
para a obtención e o tratamento de datos, 
para a procura,  a selección e a crítica de 
información  sobre  a  materia,  e  para  a 
comunicación  de  proxectos,  resultados  e 
conclusións de traballos.

B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información 
e  da  comunicación  para  mellorar  o  seu 
proceso de aprendizaxe, aplicando criterios 
de  fiabilidade  e  eficacia  na  utilización  de 
fontes  de  información  e  participando  en 
ámbitos  colaborativos  con  intereses 
comúns.

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

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

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas (3º trimestre)

b
d
m
n
ñ
p

B2.1. Composicións individuais e colectivas 
nas actividades físicas artístico-expresivas.

B2.1.  Crear  e  representar  composicións 
corporais  individuais  ou  colectivas  con 
orixinalidade e expresividade, aplicando as 
técnicas máis apropiadas á intencionalidade 
da composición.

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

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

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

Bloque 3. Actividade física e saúde (Todo o curso)

b
d
l
m
ñ

B3.1.  Beneficios  da  práctica  regular  de 
actividade  física  e  valoración  da  súa 
incidencia sobre a saúde.
B3.2. Hixiene postural na actividade física e 
en distintos campos profesionais.
B3.3. Alimentación e actividade física.

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

B3.1.  Mellorar  ou  manter  os  factores  da 
condición  física  e  as  habilidades  motoras 
cun enfoque cara á saúde, considerando o 
propio  nivel  e  orientándoos  cara  ás  súas 
motivacións e cara a posteriores estudos ou 
ocupacións.

EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre 
nutrición  e  balance  enerxético  nos 
programas  de  actividade  física  para  a 
mellora da condición física e saúde. 

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

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

EFB3.1.4. Alcanza os seus obxectivos de 
nivel  de  condición  física  dentro  das 
marxes  saudables,  asumindo  a 
responsabilidade da posta en práctica do 
seu programa de actividades.

b
d
i

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

B3.2. Planificar, elaborar e pór en práctica 
un  programa  persoal  de  actividade  física 
que incida na mellora e no mantemento da 
saúde,  aplicando  os  sistemas  de 

EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos 
sobre  as  características  que  deben 
cumprir as actividades físicas cun enfoque 
saudable  á  elaboración  de  deseños  de 
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Educación Física. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

l
m
ñ

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

B3.7.  Manexo e  control  dos compoñentes 
fundamentais  da  carga  na  práctica  da 
actividade física: o volume, a intensidade e 
a densidade do esforzo.

B3.8.  Probas  de  avaliación  das 
capacidades  físicas  e  coordinativas 
orientadas á saúde.
B3.9.  Plan  persoal  de  acondicionamento 
físico orientado á saúde. 
B3.10.  Análise  da  influencia  dos  hábitos 
sociais cara a un estilo de vida activo.

desenvolvemento  das  capacidades  físicas 
implicadas,  tendo  en  conta  as  súas 
características e nivel inicial, e avaliando as 
melloras obtidas.

prácticas  en  función  das  súas 
características  e  dos  seus  intereses 
persoais.

EFB3.2.2.  Avalía  as  súas  capacidades 
físicas  e  coordinativas  considerando  as 
súas necesidades e motivacións, e como 
requisito previo para a planificación da súa 
mellora.

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

EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu 
programa  persoal  de  actividade  física, 
conxugando  as  variables  de  frecuencia, 
volume, intensidade e tipo de actividade.

EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro dos 
obxectivos do seu programa de actividade 
física,  reorientando  as  actividades  nos 
aspectos que non chegan ao esperado.

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

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas (2º e 3º timestre)

b
d
m
ñ
p

B4.1.  Xogo,  actividades  deportivas 
individuais  e  de  adversario,  e  actividades 
físicas no medio natural.

B4.2.  Perfeccionamento  técnico  e 
aplicación de normas tácticas fundamentais 
para  a  realización  de  xogos,  actividades 
deportivas individuais e de adversario/a, e 
deporte alternativo practicadas nas etapas 
anteriores.

B4.3.  Planificación  e  realización  de 
actividades  físicas  en  contornos  non 
estables.

B4.1.  Resolver  situacións  motoras  en 
diferentes contextos de práctica  aplicando 
habilidades motoras específicas individuais 
ou de adversario/a con fluidez, precisión e 
control,  perfeccionando  a  adaptación  e  a 
execución  dos  elementos  técnicos 
desenvolvidos no curso anterior.

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

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

EFB4.1.3. Resolve con eficacia situacións 
motoras nun contexto competitivo.

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

a
b
c
m
p

B4.4.  Aplicación  do  coñecemento  dos 
fundamentos  básicos  técnicos,  tácticos  e 
regulamentarios dos xogos, das actividades 
deportivas e do deporte alternativo.

B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións 
de oposición, colaboración ou colaboración-
oposición  en  contextos  deportivos  ou 
recreativos,  adaptando  as  estratexias  ás 
condicións cambiantes que se producen na 
práctica.

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

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

EFB4.2.3. Desempeña as funcións que lle 
corresponden, nos procedementos ou nos 
sistemas  postos  en  práctica  para 
conseguir os obxectivos do equipo.
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Educación Física. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

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

Na táboa seguinte concrétase para cada estándar de aprendizaxe avaliable o grao mínimo de 
consecución para superar a materia e os procedementos e instrumentos de avalación.

Estándares de aprendizaxe
Indicadores de logro mínimos para 

superar a materia

Procedementos e 
instrumentos de avaliación

Proba teórica

20%

Traballo 

bibliografico/TIC

20%

Observación 

actitudes

20%

Observacion e 

Proba practica

60% (80)

EFB1.1.1.  Deseña,  organiza  e  participa  en 
actividades  físicas,  como recurso  de  lecer 
activo,  valorando  os  aspectos  sociais  e 
culturais  que  levan  asociadas  e  as  súas 
posibilidades  profesionais  futuras,  e 
identificando os aspectos organizativos e os 
materiais necesarios.

Planifica de forma axeitada a súa  actividade física semanal 

de forma variada para o seu tempo libre.

x x x

EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante 
as prácticas de actividade física que teñen 
efectos negativos para a saúde individual ou 
colectiva,  e  ante  os  fenómenos 
socioculturais  relacionados  coa 
corporalidade  e  os  derivados  das 
manifestacións deportivas.

Recoñece criticamente as practicas de actividade física que 
poden ter efectos negativos para a saúde

x x x

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

Coñece e practica coidados e atencións ao propio corpo e ao 
aparello  locomotor  para  realizar  actividades  físicas  e 
entrenamenteos

x x

Coñece e practica os aspectos  hixienicos  e  saudables  do 
entrenamento x x

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

Elixe axeitadamente instalacións e vestiario persoal para a 
súa práctica de actividades físicas x x

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

Valora a importancia de recoñecer en si mesmo os síntomas 
do sobreadestramento e da crise de adestramento para ac-
tuar axeitadamente ante eles x x

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

Recoñece  e  demostra  respeto  as  reglas  como elementos 
indispensables para la práctica deportiva en equipo  x x

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

Participa de xeito cooperativo cos demais membros do grupo

x x

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

Utiliza as novas tecnoloxías para seleccionar información e 
transformala en coñecementos aplicados as súas actividades x x x



Programación didáctica do departamento de EDUCACIÓN FÍSICA,

 IES RIBEIRA DO LOURO , Curso 2016-2017 , páxina 38

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

Transmite axeitadamente información sobre temas vixentes 
relacionados  coa  actividade  física,  facendo  emprego  de 
recursos tecnolóxicos x x x

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

Coñece e pon en práctica de xeito colabortivo os elementos 
necesarios para a creación e desenvolvemento dunha com-
posicións ou montaxes artística expresiva.

x x

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

Participa na representación dunha composición ou montaxe 
de expresión corporal individual ou colectiva, axustándose a 
unha intencionalidade de carácter estética ou expresiva x x

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

Adapta as súas accións ao proxecto artistico expresivo idea-
do x x

EFB3.1.1.  Integra  os  coñecementos  sobre 
nutrición  e  balance  enerxético  nos 
programas  de  actividade  física  para  a 
mellora da condición física e saúde. 

Coñece a relación existente entre dieta e actividade física x x x

Manexa o cálculo das súas necesidades de aporte calórico 
relacionado coa actividade que practica de forma axeitada. x x x

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

Coñece e practica de xeito rutinario exercicios e técnicas de 
control postural x x

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

Utiliza con autonomía as tecnicas de activación e de 
recuperación nas actividades físicas levadas a cabo x x

EFB3.1.4.  Alcanza  os  seus  obxectivos  de 
nivel de condición física dentro das marxes 
saudables, asumindo a responsabilidade da 
posta  en  práctica  do  seu  programa  de 
actividades.

Planifica e elixe de forma axeitada, os seus programas 
persoais de entrenamento, establecendo controis persoais 
de saude x x

EFB3.2.1.  Aplica  os  conceptos  aprendidos 
sobre as características que deben cumprir 
as actividades físicas cun enfoque saudable 
á  elaboración  de  deseños  de  prácticas  en 
función das súas características e dos seus 
intereses persoais.

E capaz de aplicar, na súa actividade física habitual, 
exercicios aplicados ao desenvolvemento de diferentes 
capacidades.

x x

EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas 
e  coordinativas  considerando  as  súas 
necesidades  e  motivacións,  e  como 
requisito previo para a planificación da súa 
mellora.

E quen de planificar a mellora  das súas capacidades físicas 
e coordinativas, tendo en conta as súas necesidades e 
motivacións x x

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

E quen de concretar as melloras que quere acadar co seu 
programa de actividades x x

EFB3.2.4.  Elabora  e  leva  á  práctica  o  seu 
programa  persoal  de  actividade  física, 
conxugando  as  variables  de  frecuencia, 
volume, intensidade e tipo de actividade.

E quen de elaborar e poñer en practica un programa persoal 
de actividade física tendo en conta as variables: frecuencia, 
volume, intensidade e tipo  actividad. x x

EFB3.2.5.  Comproba  o  nivel  de  logro  dos 
obxectivos do seu programa de actividade 
física,  reorientando  as  actividades  nos 
aspectos que non chegan ao esperado.

E quen de comprobar o nivel de logro acadado nos 
obxectivos deo seu programa de actividade física, 
reorientando as actividades na queles aspectos que non 
chegou ao nivel esperado

x x

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

Propon e pon en practica iniciativas que fomenten un  estilo 
de vida activo que cubra a súas expectativas x x

EFB4.1.1.  Perfecciona  as  habilidades Coñece as regras para a práctica do minitenis 
(golpes e saques)  e é capaz de realizar unha práctica con 

x x
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específicas das actividades individuais que 
respondan aos seus intereses.

un nivel aceptable

Coñece as regras para a práctica do tenis (golpe de dereita, 
golpe de revés, revés a dúas mans e saque)  e é capaz de 
realizar unha práctica con un nivel aceptable 

x x

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

Aplica xestos de técnica individual e de táctica e técnica 
colectiva propios do baloncesto, rugby, hockey e fútbol

x x

EFB4.1.3.  Resolve  con  eficacia  situacións 
motoras nun contexto competitivo.

Describe e sabe facer en baloncesto (bote, pase e entradas 
a canasta) x x

Describe  e  sabe  facer  en  hockey  (conducción,  pases  e 
regates) x x

Describe  e  sabe facer  en Rugby  (  reglamento,  conceptos 
tácticos e técnicos) x x

Describe e sabe facer en futbol (fundamentos: controis, pase 
e regates) x x

Coñece o baloncesto e os seus fundamentos técnico-tácticos 
relativos á técnica individual e iniciase na táctica e a técnica 
de conxunto

x x

Coñece  o hockey  e  os  seus  fundamentos  técnico-tácticos 
relativos á técnica individual e iniciase na táctica e a técnica 
de conxunto

x x

Coñece  o  Rugby  e  os  seus  fundamentos  técnico-tácticos 
relativos á técnica individual e iniciase na táctica e a técnica 
de conxunto

x x

Coñece  o  futbol  e  os  seus  fundamentos  técnico-tácticos 
relativos á técnica individual e iniciase na táctica e a técnica 
de conxunto

x x

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

Analiza os aspectos organizativos necesarios para poñer en 
pactica técnicas especificas de actividades que se leven a 
cabo en ámbitos non estables x x

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

Avanza  no dominio  dos  xestos  de  técnica individual  e  de 
táctica  e  técnica  colectiva  propios  do  futbol,  baloncesto, 
rugby,  e o hockey. x x

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

E quen de colaborar con outros participantes en actividades 
fisico-deportivas nas que se da colaboración-oposición e e 
quen de explicar a achega de cadaquén x x

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

Coñece e practica diferentes exercicios e actividades para a 
mellora  das  súas  capacidades  e  habilidades  relacionadas 
coa práctica recreativa dos deportes de equipo x x

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

Segue  os  pasos  establecidos  e  toma  decisions  sobre  os 
pasos seguintes en función dos resultados intermedios x x

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

Propon e pon en practica, ante situacións de oposición ou de 
colaboración oposición, niciativas adaptadas ás 
características das persoans que participan. x x
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3.3.4 Contidos
Os contidos, segundo a lexislación vixente organízanse de xeito enlazado en tres grandes blo-
ques:

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
Bloque 3. Actividade física e saúde
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

Os contidos do  bloque común,  pola  súa natureza transversal,  traballaranse ao longo do 
curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a 
construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas actividades físicas 
independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos mediante o diálogo 
e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que presentan as actividades físico-
deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno, o control de 
riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as actitudes, a 
confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a integración das tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a execución de 
accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros recursos artísticos.
O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden abordar 
desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións de diversos organismos de 
ámbito internacional, estatal e autonómico.
No bloque cuarto, dos xogos e as actividades deportivas, tamén están incluídos todos os 
tipos de actividades físico-deportivas desenvolvidas

3.3.5 Distribución dos contidos nos diferentes bloques

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
- Aplicación de metodoloxías científicas na elaboración de traballos sinxelos de investiga-

ción relacionados cos contidos da materia.
- Emprego de novas tecnoloxías para a obtención e tratamento de datos, para a procura, 

selección e crítica de información sobre a materia e para a comunicación de proxec-
tos, resultados e conclusións de traballos de investigación.

- Aproveitamento das situacións de práctica de actividade física e deportiva para a trans-
misión de valores educativos que promovan o esforzo, a superación persoal, a coope-
ración, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade e o respecto entre todas as persoas. 
Neste sentido reviste especial importancia o fomento de actividades deportivas supe-
rando os estereotipos de xénero.

- Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo e de cooperación.
- Valoración das posibilidades para o goce da natureza de xeito compatible coa súa con-

servación.
- Coñecemento dos estudos e saídas profisionais relacionados coa área de educación fí-

sica.

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
- Realización de actividade física con soporte musical.
- Elaboración e representación dunha composición corporal individual ou colectiva.
- Recoñecemento do valor expresivo e comunicativo das actividades practicadas.
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Bloque 3. Actividade física e saúde
- Beneficios da práctica regular de actividade física e valoración da súa incidencia sobre 

a saúde.
- Aceptación da responsabilidade no mantemento e mellora da condición física.
- Criterios fundamentais para a planificación da actividade física para a saúde.
- Execución de probas para a avaliación das capacidades motoras.
- Actividade física para a saúde: o acondicionamento físico, o xogo motor, as actividades 

deportivas e as actividades físicas no medio natural.
- Métodos básicos para o desenvolvemento da condición física.
- Manexo e control dos compoñentes fundamentais da carga na práctica de actividade fí-

sica: o volume, a intensidade e a densidade do esforzo.
- Análise da influencia dos hábitos sociais positivos: alimentación, descanso e estilo de 

vida activo.
- Análise e influencia de hábitos sociais negativos: sedentarismo, consumo de drogas, al-

cohol, tabaco, etc.
- Normas ergonómicas e de hixiene postural.
- Aplicación de técnicas básicas de relaxación.

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas
- O deporte como fenómeno social e cultural.
- Coñecemento do regulamento básico e adaptado de xogos motores, actividades depor-

tivas e deporte alternativo.
- Perfeccionamento técnico e aplicación de normas tácticas fundamentais para a realiza-

ción de xogos motores, actividades deportivas e deporte alternativo practicado nas 
etapas anteriores.

- Organización e participación en competicións recreativas dos deportes practicados.
- Valoración dos aspectos de relación, traballo en equipo e xogo limpo nas actividades fí -

sicas e nos deportes.
- Colaboración na organización e realización de actividade física no medio natural.

3.3.6 Temporalización trimestral da materia

No calendario para o curso 2016/2017 contémplanse as seguintes sesión por avaliación:
1ª avaliación: 12 semanas (24 sesións)
2ª avaliación: 12 semanas (24 sesións)
3ª avaliación: 9 semanas (18 sesións)

Na temporalización das sesións tívose en conta a posibilidade de perder algunha sesión por 
coincidir en días festivos ou con actividades complementarias organizadas polo centro.

1ª avaliación.

1ª.- Presentación e normas hixiénicas e xerais da clase de E. Física . Sistema de avaliación,  
recoñecemento do material e instalacións a empregar durante o curso para o bo funciiona-
mento e uso do mesmo.

2ª.- Baloncesto, regulamento

3ª e 4 ª.- Baloncesto: bote
5ª e 6ª.- Baloncesto: pase
7ª e 8 ª.- Baloncesto: entradas a canasta + proba de velocidade
9ª.- Baloncesto: 3x3 + proba de resistencia
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10ª e 11ª.- Baloncesto: 5x5 
12ªe 13ª.- Hockey: aspectos teóricos
14ª e 15ª.- Hockey: condución
16ª e 17ª: Hockey: pases
18ª e 19ª- Hockey: regate, 1x1, 2x2 e tiro a porta
20ª e 21ª.- Hockey partido liga
22ª.- Avaliación Hockey
23 ª e 24ª.- Avaliación baloncesto

2ª avaliación.

1ª.- Velocidade reacción
2ª.- Velocidade desplazamento

3ª y 4ª.- Velocidade resistencia
5ª.-  Minitenis, aspectos teóricos
6ª e 7ª-  Minitenis, familiarización cos implementos
8ª e 9ª.- Minitenis: golpeos
10 ª e 11ª.-  Minitenis: saques
12ª.- Minitenis: partidos individuais

13ª e 14ª.- Minitenis: partidos individuais, relaxación
15ª.- Minitenis+ partido dobles
16ª.- Rugby: regulamento
17 ª ,18ª e 19ª: Rugby: conceptos tácticos e técnicos 
20 ª e 21ª: Rugby: Xogo
22ª.- Avaliación: Velocidade
23ª.- Avaliación: Minitenis
24ª.- Avaliación: Rugby

3ª avaliación.

1ª.- Fútbol, regulamento,  Forza explosiva
2ª.-  Fútbol: Fundamentos, pase e regate
3ª e 4ª.- Fútbol, diferentes tipos de controles+ forza, 1x1, 2 contra 2
5ª e 6ª.- Fútbol, partidos
7ª.- Tenis, regulamento,  Tenis, familiarización: raqueta e pelota; relaxación
8ª e 9ª.- Tenis, golpe de dereita e de revés; relaxación
10ª e 11ª.- Tenis: revés a dúas mans, relaxación
12ª e 13ª.- Tenis: saque, relaxación
14 ª e 15ª- Tenis: xogo individual, relaxación
16ª.- Tenis: xogo dobres, avaliación
17ª.- Avaliación futbol
18ª.- Avaliación tenis, e Entrega de traballo monográfico de tenis
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4.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA

Seguindo as pautas da lexislaión vixente e co criterio de ter un tipo de ensino no que o  
alumnado aprenda a coñecerse mellor, adoptarase o lema de que o alumnado aprenda a  
aprender, mediante un ensino activo, no que deba mobilizar as súas capacidades de per -
cepción, cognición, decisión e execución. Débese ir dando ao alumnado niveis de respon-
sabilidade en cada momento e que tomen decisións de acordo coas súas capacidades e 
posibilidades.

Dentro da metodoloxía baseada no constructivismo realizaráse a que derive da aplicación 
dos métodos deductivos e inductivos, fixándose máis no proceso que no resultado, sen me-
nospreciar éste último, usaranse estratexias axeitadas a cada necesidade: analíticas, glo-
bais e mixtas, optando na maioría das veces polas de carácter global. Seguindo os esque-
mas da aprendizaxe significativa utilizaranse os distintos estilos de ensino (directivos / non 
directivos) tendo en conta o risco (controlado) e as dificultades que conleven as activida-
des. Invitará á reflexión sobre o por qué e o para qué das actividades que realiza.
Coa intención de implicar e responsabilizar ao alumnado recurrirase sempre que sexa posi-
ble ao descubrimento guiado e a resolución de tarefas, que obliguen ó alumnado a adaptar-
se e reestructurar a súa actuación de forma contínua, conseguindo incrementa-lo seu grao 
de autonomía. 
Potenciarase a colaboración xa que a aprendizaxe cooperativa posibilitará a resolución co-
nxunta das tarefas e dos problemas, e potenciará a inclusión do alumnado e potenciará que 
a cooperación sexa unha constante en tódolos aspectos da vida.
A metodoloxía aplicada estará encamiñada a que o alumnado sexa capaz de comprender 
que o exercicio físico ten como principal obxectivo que consiga hábitos de hixiene e saúde.
O deseño das tarefas nos diferentes niveis farase de xeito secuenciado e adaptándoas aos 
niveis, ás formas e aos ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tratando así de atender á di-
versidade na aula e personalizar os procesos de construción das aprendizaxes.
Asemade potenciarase o uso variado de materiais e recursos e a integración das tecnolo-
xías da información e da comunicación desenvolvidas nos últimos tempos en diferentes 
ámbitos da Educación Física
Procurarase a implicación das familias como un factor clave para facer dos alumnos e das 
alumnas auténticos suxeitos activos dunha xestión cada vez máis autónoma e comprometi-
da da súa saúde, mediante a adquisición de hábitos de vida saudables

5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR.

Para o desenvolvemento das actividades de ensino aprendizaxe propostas nesta programa-
ción empregaranse os materias e recursos necesarios disponibles no centro, e que se atopan 
enumerados no inventario do departamento de Educación Física.
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6.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO.

A avaliación, como obtención de información, é un proceso contÍnuo ao longo da etapa edu-
cativa; así, a avaliación debe realizarse en tres momentos claves do proceso ensino–apren-
dizaxe: antes, durante e despois do mesmo.

-  Avaliación inicial: permítenos situar o momento no que o alumnado se enfrenta a 
unha nova aprendizaxe, coñecer o punto de partida e estructurar os novos coñece-
mentos para situalos ao alcance do alumnado.

-  Avaliación continua ou formativa: permítenos obter información relativa a como se 
desenvolve o proceso, orientando posibles decisións en canto á continuidade do pro-
gramado e a necesidade de efectuar cambios.
- Avaliación sumativa: Ao final de cada unidade didáctica, ten por obxecto obter infor-
macións sobre o grado de consecución dos obxectivos.

A avaliación afectará a tódos os elementos integrantes do proceso de ensino-aprendizaxe: 
obxectivos, materiais, contidos, recursos didácticos, procesos de avaliación, así como a actua-
ción do profesorado e alumnado.

Combinaranse diferentes técnicas e instrumentos avaliadores co fin de obter unha informa-
ción exhaustiva e o mais completa posible de todos os aspectos de ensino-aprendizaxe
Podemos destacar entre os procedementos de avaliación os seguintes:
Observación diaria da clase: Asistencia, atención e participación, actitude nos distintos espa-
zos onde se desenvolven as actividades. Respeto polos compañeiros, profesorado e instala-
cions. Asistencia co material axeitado: roupa deportiva, caderno, libro, outro tipo de material,  
respeto das normas hixiénicas básicas: ducha, cambio de roupa, etc
Probas escritas e orais
Realización e exposición de traballos tanto en grupo coma individualmente

Valoraranse as aprendizaxes acadadas polo alumnado en relación co grado de desenvolve-
mento das competencias básicas e coa consecución dos obxectivos previstos na programa-
ción sendo os criterios de avaliación o referente fundamental para valorar tanto o grado de ad-
quisición das competencias clave como a consecución dos obxectivos.

O criterio xeral empregado para a cualificación en cada avaliación será:

•  Actitude: representará o  20% da cualificación (Roupa axeitada, hixiene, interés, participa-
ción, colaboración,….)

• Procedementos: representará o 60% da cualificación (Práctica diaria na aula e exame prác-
tico)

• Conceptos:  representará o 20% da cualificación (Exame teórico+ traballos).

Consideracións a ter en conta con respecto aos criterios de cualificación:

En canto a asistencia a clase e o respeto polas normas hixiénicas básicas o alumnado debe 
ter en conta que:

.- Mais de 2 faltas trimestrais (sen xustificar), implica non superar a materia
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.- A asistencia a clase sen o material axeitado (roupa deportiva, caderno, libro, outro tipo  
de material, etc) implica non poder realizar as actividades propostas, co cal terá a mes-
ma consideración que unha falta de asistencia

. A asistencia a clase sen roupa para cambiarse e asearse será un impedimento para 
poder  participar das actividades propostas,  co cal  terá a mesma consideración que 
unha falta de asistencia 

.- A falta de respeto das normas hixiénicas básicas: ducha, cambio de roupa, etc. terá a 
mesma consideración que unha falta de asistencia 

Para obter unha cualifiación positiva o alumnado deberá aprobar cada unha das parte: con-
ceptos  (exámes  teórico-prácticos,  traballos),  procedimientos  (traballo  de  clase)  e 
actitudes( comportamento na clase)

O alumnado que durante o curso non asista con regularidade a clase, no mes de xuño debe-
rá de superar unha proba práctica na que aparezan reflectidos aqueles conceptos tratados 
ao longo do curso, presentar os traballos (caderno, libreta, traballos especiais...) dos contidos 
que o profesorado considere oportuno, así como superar as probas prácticas, que o profeso-
rado estime, dos contidos traballados durante o curso.

A avaliación final virá determinada pola media das tres avaliacións trimestrais, sendo impres-
cindible ter alomenos dúas avaliacións aprobadas. Non se realizará a media cunha nota infe-
rior a catro, tampouco cando o suspenso sexa por faltas de asistencia ou mal comportamen-
to.
O alumnado que teña algún problema físico que lle impida a realización do traballo práctico de-
berá aportar ao profesorado correspondente un certificado médico no que conste a descrición 
da lesión ou enfermidade e o tempo previsto para súa recuperación. Asemade terán que asistir 
as clases có seu grupo e realizar os traballos que lle indique o profesor para acadar a avalia-
ción positiva

7.-  ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERA-
CIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.
O alumnado coa materia pendente do curso anterior será informado polo profesorado dos conti-
dos dos que debe avaliarse e o procedemento que debe seguir para a superación da materia.
Os contidos a superar serán os correspondentes aos mínimos sinalados nesta programación 
para cada un dos cursos.
Ao comezo do curso farase unha proposta de actividades, deseñada para cada nivel, que de-
ben desenvolver cara a consecución das competencias, obxectivos e contidos non superados: 
Traballos da parte teórica e probas físicas das diferentes partes

A avaliación levarase a cabo mediante a cualificación das actividades e probas propostas du-
rante o curso. Realizaránse dúas probas teórico-prácticas dos contidos non superados, do ni-
vel que corresponda, nas seguintes datas:

1ª proba: Febreiro.

2ª proba: Abril-Maio

A materia considerase superada se se acada unha cualificación de 5.
De non acadarse esta puntuación ao longo do curso o alumnado terá a oportunidade de supe-
rar a materia nunha proba final, de mínimos, programada para o mes de xuño na que se aplica -
rán os mesmos criterios de avaliación e cualificación das probas anteriores.
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O alumnado que non superase a materia do curso anterior por faltas de asistencia ou actitude  
inaxeitada poderá superar a materia pendente se obtén unha cualificación positiva ao longo do 
curso actual.

No mes de setembro terá lugar unha proba global extraordinaria para o alumnado con cualifi -
cación negativa en xuño

O alumnado que no curso actual curse segundo de bacharelato e teña pendente a materia de 
1º de bacharelato, terá que realizar unha proba teórica dos contidos traballados na materia do 
mencionado  curso  (ver  .apartado  3.3.3  grao  mínimo  de  consecución  dos  estándares  de 
aprendizaxe  para  superar  a  materia).  Esta  proba  realizarase  nas  datas  que  xefatura  de 
estudos  programe para  a  avaliación  de  pendentes.  De  non  superarse  esta  proba  terá  a 
posibilidade de realizar unha proba extraordinaria no mes de setembro, 

8.-  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 
A PRÁCTICA DOCENTE.

A avaliación da programación, da práctica docente e dos procesos de ensino aprendi -
zaxe realizarase trimestralmente e ao final do curso. Para isto teranse en conta os seguintes 
aspectos:

 Avaliación da  adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás 
características e necesidades do alumnado. Neste sentido  considerase axeitado se 
se  acadarón  os  obxectivos  propostos  e  superou  a  materia  unha  porcentaxe  de 
alumnado superior ao 70%.

 Avaliación  das  aprendizaxes  do  alumnado:  Considerase  axeitado  se  superou  a 
materia mais do 70% do alumnado.

 Avaliación do desenvolvemento da programación didáctica: Considerase un grado 
de  desenvolvemento  da  programación axeitado se  se  teñen traballado o  75% dos 
contidos e actividades propostas

 Avaliación  das  medidas  ordinarias  e  extraordinarias  de atención a  diversidade 
dentro da aula

 Avaliación da  organización, adecuación e grao de aproveitamento da aula e das 
instalacións para desenvolver a programación

 Avaliación do aproveitamento dos recursos disponibles no centro e no contorno par 
o desenvolvemento da programación

 Avaliación da coordinación entre o profesorado

Estes aspectos analizaranse en cada avaliación, a través do documento de avaliación dos 
procesos de ensinanza e da práctica docente, nas reunións de departamento, tratando de 
identificar as causas e aportando as solucións aplicables e que poden dar lugar a modifica -
cións na programación. Os datos obtidos reflectiranse nas actas do departamento e na memo-
ria final de curso.

9.-  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
O tratamento á diversidade expresarase polas diferencias no ritmo de aprendizaxe, ou ofre-
cendo alternativas diversificadas que conecten cos intereses e necesidades do grupo.  Esta 
atención ás NEAE do alumnado pódese abordar desde a adaptación dos obxectivos, a priori -
zación dos contidos e a gradación dos criterios de avaliación.
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É importante na práctica diaria a forma de organizar e adaptar o espazo e os recursos didácti -
cos, a agrupación do alumnado, a eleción do nivel de axuda para cada alumno, a elección do 
estilo de ensino en función das características das actividades e as finalidades e os obxecti-
vos que se pretenden.

Os contidos procedimentais poden ser realizados pola totalidade do alumnado, segundo a súa 
capacidade, agás aqueles que por prescripción facultativa estéan exentos. O profesorado debe 
ter presente que a calidade do movemento debe ser esixido ó alumnado segundo súa capaci -
dade e non en termos de rendemento deportivo. O exercicio debe ser un recurso para educar  
ao alumnado para unha vida normal e para que dispoña de ferramentas para acadar unha vida 
sana.

Respecto a alguns casos prácticos destacar que hai unha alta porcentaxe de asmáticos e alé-
rxicos que presentan algunha crisis inducida polo exercicio. Nestes caso o alumnado marcará 
a intensidade do seu traballo, a duración e as pausas que necesita entre esforzos.

Asemade temos alumnado con escoliose co cal adaptaremos os exercicios as súas caracte-
rísticas físicas.

O profesorado de EF non debe proporse como obxectivo principal os obxectivos deportivos.  
Isto non pode darse por falta de tempo e porque o principal obxectivo é detectar posibles defi -
ciencias e poñer ao alumnado no camiño da superación destas.

O noso obxectivo é que teña os instrumentos para ter unha vida sana,con hábitos saudables e 
para que o seu corpo sexa unha axuda e non un lastre na súa vida cotiá. Por esta razón o pro-
fesorado de EF debe tratar máis que ninguén de imparti-la docencia dacordo coa diversidade 
de capacidades do alumnado.
Neste curso intentaremos que o alumnado que presente algunha patoloxía crónica participe 
no programa de Alerta Escolar que a Consellería de Educación e O.U. puxo en marcha en 
colaboraicón coa Fundación 061, e que ten por obxecto a atención inmediata e eficiente do 
alumnado que presente una patoloxía crónica e pode desenvolver en calquera momento una 
crise.
Asemade xunto co Departamento de orientación valorarase a necesidade de levar a cabo ou-
tro tipo de medidas de atención a diversidade mais significativas tales como adaptacións cu-
rriculares.

10.-   CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABA-
LLARÁN 
A Programación contempla o desenvolvemento de contidos e actividades ralacionados cos 
elementos transversais, tales como:

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita; a comunicación audiovisual e as TIC; o em-
prendemento, a educación cívica e constitucional, a igualdade entre homes e mulleres, a pre-
vención da violencia de xénero, a prevención da violencia contra as persoas con discapacida-
de, a igualdade de trato e a non discriminación, a resolución pacífica de conflictos, os valores,  
a non discriminación por orientación sexual, a educación e seguridade viaria. 

Se ben se traballarán todos eles ao longo dos diferentes cursos, incidirase de xeito especial 
na feducación para a saude e a calidade de vida. 

Asemade, a inclusión na programación de elementos transversais tamen aborda apectos tales 
como:

A relación coas demais persoas, o respecto, a atención especial á igualdade de xénero, en-
tendendo as diferenzas relativas ás capacidades psicofísicas entre as rapazas e os rapaces,  
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os condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o traballo en equipo, o xogo limpo, 
a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo para lograr metas, a aceptación de re-
gras establecidas e o desenvolvemento da iniciativa individual.Na practica diraria do traballo 
na aula traballaresnse todos eles, en maior ou menor medida nunha unidade ou nourtra, o cal 
se verá reflectivo no desenvolvemento de cada unha das unidades didácticas.

11.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRA-
MADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 
Desenvolver actividades fora da aula é importante de cara a reforzar e motivar ao alumnado 
na súa aprendizaxe así como para complementar os contidos xa traballados ou por traballar.

A área de educación física fomenta a actividade física no tempo de lecer dos alumnos e anima 
a éstos á búsqueda de actividades que satisfagan os seus gustos e necesidades de move-
mento, amosandolle varias destas actividades e practicando aquelas que forman parte dos 
contidos da área.

Dende a área de educación física consideramos que toda persoa ten unha actividade física  
coa que disfrutaría se soubese dela e, o descubrimento de actividades novas por parte do 
alumnado é unha tarefa importante desta área. 

Neste senso propóñense as seguintes actividades, que se levaran a cabo se hai dispoñibilida-
de dos recursos necesarios para a súa ralización

- Marcha de montaña Galiñeiro-Aloia.
- Unha saída de patinaxe en xeo.
- Exhibición de baloncesto en cadeira de rodas.
- Sendeirismo e outras actividades na natureza.
- Actividade multideporte
–Visitas a exposicións ou acontecementos deportivos
–Marcha en bicicleta para o alumnado de 1º bacharelato

Ao longo do curso poderán incluirse actividades ofertadas por diferentes entidades que se 
consideren acordes cos contidos propostos nesta programación (conferencias, obradoiros, ....) 
así como colaborar ou participar en actividades deseñadas por outros departamentos didácti-
cos, fomentando deste xeito a interdisciplinariedade.

A non participación nestas actividades deberá de xustificarse documentalmente e deben de 
estar autorizada a súa exención por parte da Direción do Centro.

12.-  CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

O plan anual de lectura e o proxecto lector de centro deben garantir a progresiva capacitación 
do alumnado nas competencias básicas, sobre todo a competencia lingüística, o tratamento 
da información e a competencia dixital, a conciencia e expresións culturais, a competencia de 
aprender a aprender, o sentido da iniciativa e espírito emprendedor, de cara a súa formación 
como cidadáns activos e solidarios.
 É convinte que o alumnado non so se limite a ler e obter información dos libros de texto 
senón que se afagan ao manexo de diversos tipos de textos, formatos e temáticas.
Dende a área de Educación física contribuiremos ao fomento da lectura e ao plan lector do 
centro do seguinte xeito: 

.- Fomentando hábitos de lectura e promovendo a lectura como vía de acceso a informa-
ción
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. - Analizando noticias e artigos xornalisticos e de revistas relacionadas coa materia

.- Recomendando lecturas relacionadas coa materia que aborden de xeito ameno e agrada-
ble a temática

.- Propoñendo unha serie de títulos, seleccionados do fondo da biblioteca, adaptados ao ni-
vel e temática tratada na materia.

.- Realizando suxestións de compra de novos títulos relacionados coa materia, para enri-
quecer o fondo bibliográfico da biblioteca

.- Incorporando o calendario de “hora de lectura” que se propón anualmente no centro á  
nosa temporalizaciónl

13.- CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS

Abordamos o fomento e a utilización das TIC na área de Educación Física dende diversos ám-
bitos:

.- Empregando as tecnoloxías da información e a comunicación nas actividades de aula, 
utilizando as imaxes da rede (You Tube, por exemplo) para apoiar as explicacións das activi -
dades a desenvolver na sesión. A metodoloxía predominante en educación física e a de man-
do directo, e dentro desta a de reproducción de modelos. Dispoñemos na rede de material 
inesgotable para amosar ao alumnado modelos de todas as especialidades deportivas exis-
tentes. Temos por tanto unha ferramenta excelente para ilustrar as nosas palabras de xeito 
instantáneo, posto que temos conexión a internet no ximnasio (seminario). Sería perfecto dis-
poñer dun canon para proxectar as imaxes, pero de momento utilizamos a televisión ou mes-
mo a pantalla do ordenador.

.-  Consultando e obtendo información a través das tecnoloxías da información e a co-
municación. Neste curso continuaremos coa dinámica iniciada o curso pasado de solicitar do 
alumnado pequenos traballos de busca de información sobre a dopaxe, alimentación, xogos 
tradicionais, primeiros auxilios e anatomía do aparello locomotor. 
Dispoñemos no instituto dunha aula de informática que está aberta nos recreos para os alum-
nado, e a disposición dos diferentes grupos nas horas de clase. 
Os traballos deben ser curtos polo pouco tempo dispoñible, pero contribuiremos a acadar os 
obxectivos de:

.- Familiarizar ao alumnado coas pescudas en internet

.- Realizar tratamentos informáticos dos datos obtidos

.- Manexar programas informáticos de tratamento de textos, follas de cálculo, tratamento de 
imaxes….

.- Presentar trataballos empregando as TIC

.- Desenvolver unha actitude crítica ante os problemas derivados do uso das TIC

.-  Identificar algúns problemas derivados da utilización inaxeitada das TIC e da internet 
como ataques á privacidade, uso irresponsable das redes sociales, dependencias, se-
dentarismo…

14.-  MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PRO-
GRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS 
E PROCESO DE MELLORA.

A avaliación da programación, da práctica docente e dos procesos de ensino aprendizaxe rea-
lizarase trimestralmente e ao final do curso. Para isto teranse en conta os seguintes aspectos:
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 Avaliación da  adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás 
características e necesidades do alumnado. Neste sentido  considerase axeitado se 
se  acadarón  os  obxectivos  propostos  e  superou  a  materia  unha  porcentaxe  de 
alumnado superior ao 70%.

 Avaliación  das  aprendizaxes  do  alumnado:  Considerase  axeitado  se  superou  a 
materia mais do 70% do alumnado.

 Avaliación do desenvolvemento da programación didáctica: Considerase un grado 
de  desenvolvemento  da  programación axeitado se  se  teñen traballado o  75% dos 
contidos e actividades propostas

 Avaliación  das  medidas  ordinarias  e  extraordinarias  de atención a  diversidade 
dentro da aula

 Avaliación da  organización, adecuación e grao de aproveitamento da aula e das 
instalacións para desenvolver a programación

 Avaliación do aproveitamento dos recursos disponibles no centro e no contorno par 
o desenvolvemento da programación

 Avaliación da coordinación entre o profesorado

Estes aspectos analizaranse en cada avaliación, nas reunións de departamento, tratando de 
identificar as causas e aportando as solucións aplicables e que poden dar lugar a modifica -
cións na programación. Os datos obtidos reflectiranse nas actas do departamento e na memo-
ria final de curso.

15.- MECANISMO PARA DAR A COÑECER A PROGRAMACIÓN AO ALUM-
NADO   

Co obxecto de facilitar o coñecemento da programación ao alumnado e á súa familia o 
centro disporá dunha copia da mesma como parte integrante da Programación Xeral Anual.  
Ademais quedará disponible, para a consulta, outra copia na aula-ximnasio onde se desenvol-
ven as actividades da materia.
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Anexo I: Optativa xadrez 1º e 2º Curso da ESO  

Introdución e xustificación

Na Orde do 15 de xullo de 2015, pola que se establece a relación de materias de libre confi-
guración autónomica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secunda-
ria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta, contémplase a oferta  
de xadrez .

Os beneficios que exerce o  xadrez  sobre o desenvolvemento educativo dos rapaces foron 
verificados ao longo dos anos e incluso a UNESCO recomenda  oficialmente dende 1995 a  
todos  os  países  membros  a  incorporación  do  xadrez  como  materia  educativa  tanto  na 
ensinanza  Primaria  como  na  Secundaria,  e  tamén  o  fixo  o  Parlamento  Europeo,  nunha 
Declaración do 13 de marzo de 2012, para os sistemas educativos da Unión Europea como 
área dentro do currículo escolar. Esta incorporación xa se leva realizando dende hai anos de 
diferentes  xeitos:  como  materia  completa,  substituindo  unha  hora  de  matemáticas,  como 
materia optativa, etc. Sexa como sexa a súa incorporación ao currículo o que si se constata é  
que a aprendizaxe e a práctica do xadrez mellora no alumnado:

• A capacidade de concentración
• A memoria
• O razoamento lóxico matemático
• A capacidade de resolución de problemas e toma de decisions
• A autoestima e o afán de superación
• A empatía
• A confianza en sí mesmos
• A paciencia
• A creatividade e a imaxinación
• As habilidades para resolver problemas
• O rendemento na lectura e as matemáticas.

É por todo isto que no IES Ribeira do Louro, ofértase esta materia como optativa para o curso 
1º e 2º da ESO, cunha carga horaria de 1 hora a semán.

O xadrez é un xogo de lóxica e estratexia que axuda a adquirir hábitos, actitudes e procesos 
de pensamento imprescindibles na ESO. Cando xogamos reflexivamente débense seguir pa-
sos semellantes aos necesarios para desenvolver calquera outro tipo de problema. Xogando 
créase un clima favorable á discusión e ao debate, o que fomenta a expresión oral en diferen-
tes contextos. Favorécese a capacidade de formular instrucións e a expresión do razoamento 
das estratexias seguidas no xogo mediante un novo código de comunicación. O xadrez tamén 
facilita os procesos de socialización establecendo entre o alumnado relacións de cooperación, 
o cal favorece que cada alumno/a afiance a súa identidade persoal, adquira hábitos de convi -
vencia democrática e aprenda a ser unha persoa independente que aborda a análise de situa-
cións para obter as súas propias conclusións a través dunha actitude crítica ante o mundo.

Desenvolvemento das Competencias (Adecuación á LOMCE)
Segundo o Decreto 86/2015,  polo que se  establece o currículo  da educación secundaria 
obrigatoria  e  do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia,  na materia  de xadrez 
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incidiremos  no  adestramento  de  todas  as  competencias  clave  (CC)  de  xeito  sistemático 
facendo fincapé nos descritores máis afíns á materia, tal e como se expresa a continuación.

Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía (CMCT) 
desenvolveranse coa resolución de problemas de calquera índole mediante o razoamento 
lóxico. É de destacar que o xadrez e a competencia matemática van moi unidos pola súa 
propia natureza

Comunicación lingüística (CCL) desenvólvese a través do uso do vocabulario específico da 
materia, da realización de produción escrita e da exposición oral dos razoamentos lóxicos aos 
que se chegue en cada situación.

Competencia dixital (CD) vaise desenvolver co frecuente emprego das TIC na procura e no 
almacenamento de información e coas aplicacións e os programas propios do xadrez.

Conciencia e expresións culturais(CEC) vaise traballar a través da análise da evolución 
histórica do propio xogo e mais das diferentes tendencias artísticas nos deseños das pezas 
do xadrez ao longo da historia e nas diferentes culturas

Competencias  sociais  e  cívicas  (CSYC) alcanzaranse  a  través  da  realización  das 
actividades de xeito cooperativo, procurando que o alumnado traballe en grupo e interactúe  
respectando as normas segundo o contexto onde se atope.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) conséguese mediante esta materia a 
través do desenvolvemento da creatividade, do esforzo persoal, da capacidade de análise, da 
planificación, da organización e toma de decisións, da resolución de problemas, da xestión de 
riscos, da avaliación e da autoavaliación, etc., que supón de por si o xadrez.

Aprender a aprender  (CAA) é unha competencia de forte presenza no xadrez, pois este 
reclama constantemente procesos de análise e reflexión do alumnado

Obxectivos

a.- Obxectivos curriculares da ESO
A educación  secundaria  obrigatoria  contribuirá  a  desenvolver  nos  alumnos  e  nas 

alumnas as capacidades que lles permitan:
a)  Asumir  responsablemente  os  seus  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus  dereitos  no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as  persoas  e  os  grupos,  exercitarse  no  diálogo,  afianzando  os  dereitos  humanos  e  a 
igualdade de trato  e de  oportunidades entre  mulleres  e  homes,  como valores  comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal.

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

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

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
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f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,  
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos 
do coñecemento e da experiencia.

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

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

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

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 
realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 
mundo.

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

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

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

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

b.- Obxectivos didácticos da materia XADREZ de 1º  e 2º ESO

1.- Adquirir hábitos, actitudes e procesos de pensamento
2.- Crear un clima favorable á discusión e ao debate, 
3.-  Favorecer  a  capacidade  de  formular  instrucións  e  a  expresión  do  razoamento  das 
estratexias seguidas no xogo mediante un novo código de comunicación. 
4.-Facilitar  os  procesos  de  socialización  establecendo  entre  o  alumnado  relacións  de 
cooperación,
5.- Afianzar a identidade persoal do alumnado
6.- Adquirir hábitos de convivencia democrática 
7.- Aprender a ser persoas independentes que abordan a análise de situacións para obter as 
súas propias conclusións.
8.- Desenvolver habitos de traballo en equipo tanto na aula como en rede
9.- Aplicar as TIC para formular e resolver problemas tanto do xadrez como doutro tipo.
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Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da temporaliza-
ción e grao mínimo de consecución para superar a materia.

No cadro exposto a continuación relaciónanse, dentro de cada bloque, os obxectivos curricu-
lares da ESO, os contidos co bloque no que se traballarán, criterios de avaliación, estándares 
de aprendizaxe e competencias clave. A súa vez concretase a temporalización trimestral dos 
diferentes bloques.

Xadrez. 1 e 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Fundamentos do xadrez (1 e 2 trimestre)

b
f
g

B1.1. Taboleiro: colocación, cadros, co-
lumnas, ringleiras,  diagonais,  flancos e 
centro.

B1.1.  Utilizar adecuadamente o  tabo-
leiro de xadrez.

XAB1.1.1. Sitúa adecuadamente o taboleiro e identifica 
ringleiras, columnas, diagonais, flancos e centro antes de 
empezar a xogar. 

XAB1.1.2. Aplica conceptos xeométricos sinxelos (parale-
lismo,  perpendicularidade,  ángulos,  polígonos,  áreas, 
etc.) co movemento das pezas no taboleiro.

b
h
i
o

B1.2. Pezas: nomes e colocación. Voca-
bulario do xadrez. 

B1.2. Coñecer as pezas do xadrez e o 
seu vocabulario específico en diferen-
tes linguas.

XAB1.2.1. Coñece o nome das pezas en varias linguas e 
sabe colocalas no taboleiro.

XAB1.2.2.  Usa con corrección o vocabulario específico 
do xadrez.

b
f
g
h
l

B1.3. Movementos das pezas.
B1.4. Reloxo: tipos ao longo da historia.
B1.5. Valor das pezas. Equivalencias.

B1.3. Aplicar adecuadamente os move-
mentos e o valor das pezas de xadrez 
no xogo.

XAB1.3.1.  Reproduce  con  corrección  os  movementos 
das pezas do xadrez. 

XAB1.3.2. Distingue o valor das pezas do xadrez.

XAB1.3.3. Identifica os tipos de reloxos ao longo da his-
toria do xadrez.

XAB1.3.4. Utiliza o reloxo nunha partida.

XAB1.3.5.  Realiza  operacións  combinadas  cos  valores 
das pezas, aplicando correctamente a xerarquía de ope-
racións.

XAB1.3.6.  Realiza  e  formula  actividades  e  problemas 
matemáticos onde se manexe o valor das pezas do xa-
drez de xeito creativo.

b
f
g

B1.5. Capturas das pezas.
B1.6.  Ameazas  e  defensas.  Xogadas 
erróneas.

B1.4. Realizar adecuadamente en xo-
gadas a captura das pezas, defensas e 
ameazas, e identificar cando son erró-
neas.

XAB1.4.1. Aplica a captura das pezas.

XAB1.4.2. Identifica xogadas erróneas con certa rapidez.

XAB1.4.3. Aplica as formas de defenderse das ameazas 
das pezas.

XAB1.4.4. Recoñece os motivos polos que un/unha  xo-
gador/a sacrifica unha peza.

b
f
g

B1.7.  Enroque:  curto  e  longo.  Condi-
cións para o enroque.

B1.5. Utilizar os tipos de enroque e va-
lorar o máis adecuado en cada caso.

XAB1.5.1. Recoñece os tipos de enroque. 

XAB1.5.2.  Aplica  correctamente  o  enroque  ao  longo 
dunha partida.

XAB1.5.3. Identifica cando se pode facer o enroque.

XAB1.5.4. Representa sobre o taboleiro casos prácticos 
sobre o enroque.

Bloque 2. O xogo en acción (2 e 3 trimestre)

b
f

B2.1. Concepto de xaque. Defensa e ti-
pos.

B2.1. Coñecer e utilizar o xaque, o xa-
que mate e os mates máis famosos en 

XAB2.1.1.  Realiza  xaques  como  estratexia  de  ataque 
nunha partida.
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Xadrez. 1 e 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

g B2.2. Xaque mate. Mates famosos.
B2.3. Combinacións de xaque mate: con 
dama, con torre, con alfil, con cabalo e 
con peón.
B2.4. Xaque mate en unha, dúas ou tres 
xogadas con diferentes pezas.

xogadas con diferentes pezas e coas 
distintas combinacións.

XAB2.1.2.  Recoñece as  formas de evitar  un xaque ao 
longo dunha partida e elixe a máis conveniente en cada 
caso.

XAB2.1.3. Reproduce nun taboleiro os mates máis famo-
sos.

XAB2.1.4. Reproduce xaque mate con rei e outras pezas, 
contra o rei contrario.

XAB2.1.5. Resolve e formula casos prácticos de xaque 
mate en unha, dúas ou tres xogadas.

b
f
g

B2.5. Táboas: tipos. B2.2. Identificar e reproducir casos de 
táboas. 

XAB2.2.1. Distingue todos os casos de táboas.

XAB2.2.2. Reproduce casos prácticos de táboas nunha 
xogada.

b
f
g

B2.6. Notación das xogadas: alxébrica e 
descritiva (clásica).

B2.3.  Anotar  correctamente os  move-
mentos dunha partida. 

XAB2.3.1. Anota correctamente os movementos das pe-
zas nun patrón de xadrez ao longo dunha partida.

XAB2.3.2. Establece equivalencias entre a anotación al-
xébrica en xadrez coa representación de puntos no plano 
nos eixes cartesianos.

XAB2.3.3. Reproduce unha partida no taboleiro desde as 
anotacións alxébricas.

b
f
g

B2.7.  Combinacións:  dobre  ameaza, 
cravada, descuberta e raios X.

B2. 4. Identificar e utilizar con correc-
ción os tipos de combinacións.

XAB2.4.1. Distingue as fases dunha combinación: formu-
lación, análise e combinación.

XAB2.4.2. Realiza dobres ameazas, cravadas, descuber-
tas e raios X.

XAB2.4.3. Realiza os dous tipos de descubertas.

XAB2.4.4. Reproduce e formula posicións no taboleiro de 
xadrez de todos os casos de combinacións.

b
f
g

B2.8. Intercambios: presión-defensa, in-
tercambios  de  pezas,  simplificación  e 
contraataque.

B2.  5.  Realizar  intercambios  eficaces 
ao longo dunha partida.

XAB2.5.1. Aplica intercambios eficaces ao longo da parti-
da.

XAB2.5.2. Identifica cando nunha simplificación se entra 
no final de xogo. 

XAB2.5.3. Formula situacións de todos os casos de inter-
cambio de pezas.

b
f
g

B2.9. Introdución aos principios da aper-
tura. Erros na apertura.

B2.6. Aplicar as distintas aperturas. XAB2.6.1. Coñece como se domina o centro na apertura.

XAB2.6.2. Aplica as normas básicas da apertura e evita 
erros graves.

XAB2.6.3.  Anticipa  as  posibles  xogadas  do/da  contrin-
cante.

b
g

B2.10. Final. Finais de rei e peóns. Fi-
nais con pezas.

B2.7.  Resolver  eficazmente os  distin-
tos finais que se poidan presentar ao 
longo dunha partida.

XAB2.7.1. Reproduce e aplica a regra do cadrado no fi-
nal  de rei  e  peóns,  a  regra da posición,  o final  de rei 
contra rei e peón, o final de dous peóns e os finais de 
dous peóns e pezas menores.

Bloque 3. Transversalidade no xadrez (todo o curso)

a
b
c
e
f
g
h

B3.1. Historia do xadrez. Lenda de Sis-
sa.
B3.2. Campións e campioas do mundo.

B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  feitos 
históricos máis salientables da historia 
do xadrez.

XAB3.1.1.  Utiliza  o  concepto de sucesión numérica na 
lenda de Sissa

XAB3.1.2.  Traballa de xeito cooperativo sobre a evolu-
ción do xadrez e das súas pezas en diferentes países, 
utilizando as TIC.

XAB3.1.3.  Coñece os/as mellores  xogadores/as de xa-



Programación didáctica do departamento de EDUCACIÓN FÍSICA,

 IES RIBEIRA DO LOURO , Curso 2016-2017 , páxina 56

Xadrez. 1 e 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

l
ñ

drez e analiza o papel das mulleres neste xogo.

a
b
c
d
e
f
g
h
i

B3.3. Xadrez e ferramentas das tecnolo-
xías da información e da comunicación 
(aplicacións  de  teléfono  móbil,  progra-
mas  informáticos  de  xadrez,  espazos 
virtuais de almacenamento de informa-
ción,  aplicacións  de  animación  estilo 
flash, scratch, etc.)

B3.2.  Utilizar  as  TIC  para  mellorar  a 
práctica no xadrez.

XAB3.2.1. Coñece e manexa programas e aplicacións de 
teléfono móbil relacionados co xadrez.

XAB3.2.2.  Utiliza  espazos de almacenamento de infor-
mación en rede (blog, wiki, etc.) para favorecer o inter-
cambio de información entre os membros do grupo co 
que traballe.

XAB3.2.3. Coñece e manexa diferentes plataformas de 
xadrez en liña que reforcen a aprendizaxe dos contidos 
do xadrez, ademais de poder desenvolver partidas con 
xogadores/as doutros países.

b
f
g
h

B3.4. Xadrez e matemáticas. B3.3. Aplicar as matemáticas para faci-
litar a comprensión do xadrez.

XAB3.3.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para 
realizar operacións cos distintos tipos de números e por-
centaxes a través do xadrez.

XAB3.3.2. Formula e resolve problemas e cuestións xeo-
métricas sinxelas (paralelismo, perpendicularidade, ángu-
los,  polígonos,  simetrías,  perímetros,  superficies,  etc.) 
nas que se traballen conceptos do xadrez.

XAB3.3.3.  Interpreta  e  analiza  gráficas  elementais nun 
contexto de xadrez.

XAB3.3.4. Representa datos de xadrez en gráficas e cal-
cula a media, a mediana e a frecuencias absolutas e re-
lativas, co fin de extraer conclusións.

XAB3.3.5. Calcula probabilidades sinxelas de sucesos li-
gados a experimentos de xadrez.

XAB3.3.6. Elabora cuestionarios sobre contidos que rela-
cionen as matemáticas co xadrez e avalíaos con correc-
ción e precisión.

b
f
g
h
n

B3.5. Pasatempos con xadrez: sudokus 
de xadrez,  salto do cabalo,  lanzarraios 
(co movemento da torre) etc.
B3.6. O xadrez na literatura, na música 
e no cine.
B3.7. O xadrez nos medios de comuni-
cación.

B3.4. Utilizar recursos doutras discipli-
nas que se relacionen coa cultura do 
xadrez. 

XAB3.4.1. Resolve e crea pasatempos de xadrez con au-
tonomía e eficacia.

XAB3.4.2. Comprende textos de diferentes xéneros lite-
rarios que fagan referencia á temática do xadrez.

XAB3.4.3. Crea e redacta versos emparellados sobre te-
mática do xadrez seguindo modelos establecidos. 

XAB3.4.4. Resume e analiza de xeito crítico a represen-
tación do xadrez no cine. 

XAB3.4. 5. Procura información de actualidade sobre o 
xadrez e analízaa dun xeito crítico. 

Na táboa seguinte concretase para cada estándar de aprendizaxe avaliable o grao mínimo de 
consecución para superar a materia e os procedementos e instrumentos de avalación.
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Estándares de aprendizaxe
Indicadores de logro mínimos para 

superar a materia

Procedementos e 
instrumentos de avaliación

Traballo 

bibliografico/TIC

30%

Observación actitudes

25%

Observacion e Proba 

practica

45% (75)

XAB1.1.1.  Sitúa  adecuadamente  o  taboleiro  e 
identifica ringleiras, columnas, diagonais, flancos 
e centro antes de empezar a xogar. 

Antes do inicio do xogo é quen de situar o taboeiro 
axeitadamente x x

Identifica con precisión ringleiras, columnas, diagonais, 
flancos e centro x x

XAB1.1.2. Aplica conceptos xeométricos sinxelos 
(paralelismo,  perpendicularidade,  ángulos, 
polígonos, áreas, etc.) co movemento das pezas 
no taboleiro.

Recoñece e aplica conceptos xeométricos sinxelos tales 
como paralelismo, perpendicularidade, angulos e 
polígonos a descrición do movemento das pezas. x x

XAB1.2.1.  Coñece  o  nome das  pezas  en  varias 
linguas e sabe colocalas no taboeiro.

Coñece o nome de todas as pezas en galego e en 
castelán x x

Domina a colocación das pezas no taboeiro x x

XAB1.2.2.  Usa con corrección o vocabulario es-
pecífico do xadrez.

Emprega  correctamente  o  vocabulario  específico  do 
xadrez x x

XAB1.3.1.  Reproduce  con  corrección  os 
movementos das pezas do xadrez. 

Reproduce correctamente os movementos das pezas do 
xadrez x x

XAB1.3.2. Distingue o valor das pezas do xadrez. Diferencia o valor das pezas do xadrez x x

XAB1.3.3. Identifica os tipos de reloxos ao longo 
da historia do xadrez.

Identifica algún tipo de reloxo x x

XAB1.3.4. Utiliza o reloxo nunha partida. Coñece o uso do reloxo nunha partida x x

XAB1.3.5.  Realiza  operacións  combinadas  cos 
valores  das  pezas,  aplicando  correctamente  a 
xerarquía de operacións.

Realiza  operacións  combinadas  cos  valores  das  pezas, 
tendo en conta a xerarquia das operacións x x

XAB1.3.6.  Realiza  e  formula  actividades  e 
problemas matemáticos onde se manexe o valor 
das pezas do xadrez de xeito creativo.

Realiza e formula algunha actividade na que se manexe o 
valor das pezas do xadrez de xeito creativo x x

XAB1.4.1. Aplica a captura das pezas. Coñece a captura de pezas e sabe aplicala x x

XAB1.4.2.  Identifica xogadas erróneas con certa 
rapidez.

Recoñece  algunhas  xogadas  erróneas  con  certa 
velocidade x x

XAB1.4.3.  Aplica  as  formas  de  defenderse  das 
ameazas das pezas.

Aplica algunha forma de defensa deas pezas x x

XAB1.4.4.  Recoñece  os  motivos  polos  que 
un/unha xogador/a sacrifica unha peza.

Identifica algún motivos para sacrificar unha peza x x

XAB1.5.1. Recoñece os tipos de enroque. Recoñece os tipos de enroque x x

XAB1.5.2.  Aplica  correctamente  o  enroque  ao 
longo dunha partida.

Aplica o enroque ao longo dunha partida x x

XAB1.5.3. Identifica cando se pode facer o enro-
que.

Identifica cando se pode facer un enroque x x

XAB1.5.4.  Representa  sobre  o  taboleiro  casos 
prácticos sobre o enroque.

É capaz de representar nun taboleiro algún caso práctico 
de enroque x x

XAB2.1.1.  Realiza  xaques  como  estratexia  de 
ataque nunha partida.

É capaz de realizar xaques nunha partida x x

XAB2.1.2. Recoñece as formas de evitar un xaque 
ao  longo  dunha  partida  e  elixe  a  máis 
conveniente en cada caso.

Aplica estratexias  para evitar  un xaque ao longo dunha 
partida seleccionando a mais convinte x x

XAB2.1.3.  Reproduce  nun  taboleiro  os  mates 
máis famosos.

Reproduce nun taboeiro, algun mate famoso x x



Programación didáctica do departamento de EDUCACIÓN FÍSICA,

 IES RIBEIRA DO LOURO , Curso 2016-2017 , páxina 58

XAB2.1.4. Reproduce xaque mate con rei e outras 
pezas, contra o rei contrario.

Reproduce xaque mate con rei x x

XAB2.1.5. Resolve e formula casos prácticos de 
xaque mate en unha, dúas ou tres xogadas.

É capaz de formular e resolver algún caso practico de  xa-
que mate en unha, dúas ou tres xogadas x x

XAB2.2.1. Distingue todos os casos de táboas. É capaz de distinguir algúns casos de táboas x x

XAB2.2.2.  Reproduce casos prácticos de táboas 
nunha xogada.

Reproduce algún caso practico de táboas nunha xogada x x

XAB2.3.1.  Anota  correctamente  os  movementos 
das pezas nun patrón de xadrez ao longo dunha 
partida.

É capaz de anotar algúns movementos das pezas nun 
patrón de xadrez ao longo dunha partida x x

XAB2.3.2.  Establece  equivalencias  entre  a 
anotación alxébrica en xadrez coa representación 
de puntos no plano nos eixes cartesianos.

Establece relación entre notación alxebrica no xadrez coa 
representación no plano de eixos cartesianos x x

XAB2.3.3.  Reproduce  unha  partida  no  taboleiro 
desde as anotacións alxébricas.

Reproduce unha partida no taboleiro dende notacións 
alxébricas x x

XAB2.4.1. Distingue as fases dunha combinación: 
formulación, análise e combinación.

Distingue as fases dunha combinación x x

XAB2.4.2.  Realiza  dobres  ameazas,  cravadas, 
descubertas e raios X.

Recoñece dobres ameazas, cravadas, descubertas e raios 
X. x x

XAB2.4.3. Realiza os dous tipos de descubertas. Realiza algúns tipo de descubertas x x

XAB2.4.4.  Reproduce  e  formula  posicións  no 
taboleiro  de  xadrez  de  todos  os  casos  de 
combinacións.

Reproduce e formual posicións no taboleiro de xadrez 
dalgúns casos de combinacións x x

XAB2.5.1. Aplica intercambios eficaces ao longo 
da partida.

Aplica intercambios eficaces ao longo da partida. x x

XAB2.5.2.  Identifica  cando  nunha  simplificación 
se entra no final de xogo.

Identifica cando nunha simplificación se entra no final de 
xogo. x x

XAB2.5.3. Formula situacións de todos os casos 
de intercambio de pezas.

Formula situacións de algúns casos de intercambios de 
pezas x x

XAB2.6.1.  Coñece como se domina o centro na 
apertura.

Coñece como se domina o centro na apertura x x

XAB2.6.2. Aplica as normas básicas da apertura e 
evita erros graves.

Aplica as normas básicas da apertura evitando erros 
graves x x

XAB2.6.3.  Anticipa  as  posibles  xogadas  do/da 
contrincante

Identifica e anticipa as posibles xogadas  básicas do/da 
contrincante. x x

XAB2.7.1. Reproduce e aplica a regra do cadrado 
no final de rei e peóns, a regra da posición, o final 
de rei contra rei e peón, o final de dous peóns e 
os finais de dous peóns e pezas menores.

Reproduce e aplica a regra do cadrado no final de rei e 
peóns cadrado no final de rei e peóns x x

XAB3.1.2.  Traballa  de xeito cooperativo sobre a 
evolución  do  xadrez  e  das  súas pezas  en 
diferentes países, utilizando as TIC.

Aplica  as  TIC  para  a  realización  dun  traballo  en  grupo 
sobre a evolución do xadrez e as súas pezas….. x x x

XAB3.1.3.  Coñece  os/as  mellores  xogadores/as 
de xadrez e  analiza o papel  das mulleres neste 
xogo.

Coñece algún dos/as mellores xogadores/as de xadrez e 
analiza o papel das mulleres neste xogo x x x

XAB3.2.1.  Coñece  e  manexa  programas  e 
aplicacións  de  teléfono  móbil  relacionados  co 
xadrez.

Coñece algunha aplicación de telefono mobil relacionada 
co xadrez x x x

XAB3.2.2.  Utiliza espazos de almacenamento de 
información  en  rede  (blog,  wiki,  etc.)  para 
favorecer o intercambio de información entre os 
membros do grupo co que traballe.

Coñece  o  uso  de  espazos  de  almacenamento  en  rede 
aplicables ao intercambio de información x x x

XAB3.2.3.  Coñece  e  manexa  diferentes 
plataformas  de  xadrez  en  liña  que  reforcen  a 
aprendizaxe dos contidos do xadrez, ademais de 

Coñece  algunha plataforma  de  xadrez  en  liña  que 
reforcen a aprendizaxe dos contidos do xadrez

x x x
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poder  desenvolver  partidas  con  xogadores/as 
doutros países.

XAB3.3.1.  Desenvolve  estratexias  de  cálculo 
mental  para  realizar  operacións  cos  distintos 
tipos  de  números  e  porcentaxes a  través  do 
xadrez.

Resolve operacións sinxelas de cálculo mental a través do 
xadrez x x

XAB3.3.2.  Formula  e  resolve  problemas  e 
cuestións  xeométricas  sinxelas  (paralelismo, 
perpendicularidade,  ángulos,  polígonos, 
simetrías,  perímetros,  superficies,  etc.)  nas  que 
se traballen conceptos do xadrez.

Resolve  cuestión  xeométricas  sinxelas  relacionadas  co 
xadrez

x x

XAB3.3.3. Interpreta e analiza gráficas elementais 
nun contexto de xadrez.

Interpreta graficas sinxelas en relación co xadrez x x

XAB3.3.4. Representa datos de xadrez en gráficas 
e  calcula  a  media,  a  mediana  e  a  frecuencias 
absolutas  e  relativas,  co  fin  de  extraer 
conclusións.

Representa  datos  de  xadrez  en  graficas  e  e  quen  de 
extraer algunha conclusión x x

XAB3.3.5.  Calcula  probabilidades  sinxelas  de 
sucesos ligados a experimentos de xadrez.

Calcula probabilidades sinxelas en relación co xadrez x x

XAB3.3.6.  Elabora  cuestionarios  sobre  contidos 
que  relacionen  as  matemáticas  co  xadrez  e 
avalíaos con corrección e precisión.

Elabora un cuestionario sinxelo relacionando matemáticas 
e xadrez x x

XAB3.4.1. Resolve e crea pasatempos de xadrez 
con autonomía e eficacia.

Resolve e deseña sinxelos pasatempos de xadrez x x

XAB3.4.2.  Comprende  textos de  diferentes 
xéneros literarios que fagan referencia á temática 
do xadrez.

Comprende texto básicos que fagan referencia ao xadrez
x x

XAB3.4.3.  Crea e  redacta  versos  emparellados 
sobre  temática  do  xadrez  seguindo  modelos 
establecidos. 

Crea  versos  emparellados  sobre  tematica  do  xadrez 
seguindo modelos x x

XAB3.4.4. Resume e analiza de xeito crítico a re-
presentación do xadrez no cine. 

Resume  e  analiza  de  xeito  crítico  a  representación  do 
xadrez nalgunha película x x x

XAB3.4.  5.  Procura  información  de  actualidade 
sobre o xadrez e analízaa dun xeito crítico. 

E  quen  facer  búsquedas  de  información  actual  sobro  o 
xadrez (prensa escrita, revistas, internet) e valorar o seu 
contido.

x x x

Contidos
Os contidos, segundo a lexislación vixente organízanse nos tres bloques que se detallan a 
continuación:

Bloque 1. Fundamentos de xadrez desenvolve contidos elementais e prácticos para em-
pezar a xogar ao xadrez, ademais de aprender vocabulario específico noutros idiomas
Bloque 2. O xogo en acción dedícase a afondar na adquisición de coñecementos técni-
cos e tácticos para ir mellorando no xogo
Bloque  3.  Transversalidade  no  xadrez:  pretende  desenvolver  técnicas  de  traballo 
cooperativo, a mellora no manexo das TIC e a análise de diferentes situacións desde a in-
terdisciplinaridade.

Distribución e temporalización trimestral dos contidos nos diferentes blo-
ques

A continuación exponse a distribución dos contidos que traballaremos nos diferentes bloques.
Bloque 1. Fundamentos de xadrez (1 e 2 trimestre)
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B1.1. Taboleiro: colocación, cadros, columnas, ringleiras, diagonais, flancos e centro.
B1.2. Pezas: nomes e colocación. Vocabulario do xadrez. 
B1.3. Movementos das pezas.
B1.4. Reloxo: tipos ao longo da historia.
B1.5. Valor das pezas. Equivalencias.
B1.5. Capturas das pezas.
B1.6. Ameazas e defensas. Xogadas erróneas.
B1.7. Enroque: curto e longo. Condicións para o enroque.

Bloque 2. O xogo en acción (2 e 3 trimestre) 

B2.1. Concepto de xaque. Defensa e tipos.
B2.2. Xaque mate. Mates famosos.
B2.3. Combinacións de xaque mate: con dama, con torre, con alfil, con cabalo e con  
peón.
B2.4. Xaque mate en unha, dúas ou tres xogadas con diferentes pezas.
B2.5. Táboas: tipos.
B2.6. Notación das xogadas: alxébrica e descritiva (clásica).
B2.7. Combinacións: dobre ameaza, cravada, descuberta e raios X.
B2.8. Intercambios: presión-defensa, intercambios de pezas, simplificación e contraata-
que.
B2.9. Introdución aos principios da apertura. Erros na apertura.
B2.10. Final. Finais de rei e peóns. Finais con pezas.

Bloque 3. Transversalidade no xadrez (todo o curso)

B3.1. Historia do xadrez. Lenda de Sissa.
B3.2. Campións e campioas do mundo.
B3.3. Xadrez e ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación (aplica-

cións de teléfono móbil, programas informáticos de xadrez, espazos virtuais de alma-
cenamento de información, aplicacións de animación estilo flash, scratch, etc.)

B3.4. Xadrez e matemáticas.
B3.5. Pasatempos con xadrez: sudokus de xadrez, salto do cabalo, lanzarraios (co mo-

vemento da torre) etc.
B3.6. O xadrez na literatura, na música e no cine.
B3.7. O xadrez nos medios de comunicación.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA

A metodoloxía esta baseada no concepto de aprendizaxe por descubrimento e de aprendiza-
xe significativo

As actividades propostas adaptaranse en todo momento ao seu nivel madurativo e cognitivo 
incluindo ao alumnado con dificultades significativas de aprendizaxe.

O agrupamento farase flexible dependendo do tipo de actividades:

• Individual.



Programación didáctica do departamento de EDUCACIÓN FÍSICA,

 IES RIBEIRA DO LOURO , Curso 2016-2017 , páxina 61

• Por parellas.
• Grupos reducidos.
• Toda a clase (gran grupo).

Proporanse tarefas e xogos que se poderan desenvolver de 4 maneiras :

• En fichas con diagramas.
• En taboeiro mural ou no encerado.
• En taboeiro normal de mesa.
• No ordenador.

O desenvolvemento das clases será básicamente o seguinte:

 As actividades propóñense de xeito individual.
 A medida que van avanzando e profundizando nelas o alumnado, vai comentando e 

comparando en pequenos grupos os resultados que van obtendo.
 Finalmente faise unha posta en común de todas as conclusións que obtiveron

As actividades proporanse para que o alumnado vaia descubrindo por si mesmo os distintos 
conceptos e procesos. Sólo ocasionalmente se recurrirá a tradicional lección maxistral para 
explicar algunhas regras e conceptos do xogo do xadrez
As actividades presentarán unha dificultade gradual; comezando con cuestiones moi sinxelas 
ao alcance de todo o alumnado e aumentando progresivamente a dificultade ata chegar as 
cuestións mais complexas.

É moi importante partir de cuestions moi sinxelas que o alumno saiba responder, para así po-
tenciar a súa autoestima e desenvolver ao máximo as suas capacidades.

Unha vez que o alumno coñece as regras do xogo intercalaranse actividades e partidas de xa-
drez entre o propio alumnado. Con isto preténdese que o alumnado constate a aplicabilidade, 
na práctica do xogo, dos conceptos adquiridos ao longo das actividades realizadas.
Ademais do esquema básico descrito anteriormente incluiranse unha serie de sesións cun es-
quema diferente que dote de dinamismo á materia co fin de lograr manter a atención e o inte-
rese do alumnado ao longo de todo o curso.

Algunhas das actividades destinadas a tal fin serán as seguintes:
.- Visualización de “Vídeos de Xadrez”.
.- Lectura en voz alta de noticias sobre Xadrez que aparezan en prensa e en revistas es-

pecializadas. Posta en común e coloquio sobre os textos lidos para averiguar o nivel  
de comprensión

.- Exercicios individuais para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado.

.- Partidas de Xadrez entre o alumnado

As pautas de traballo que se propoñen durante o desenvolvemento das actividades son as se-
guintes:

.- Dar prioridade a la creatividade fronte á rutina

.- Impulsar o interese.

.- Desenvolver as seguintes capacidades: Explorar, clasificar, facer consxeturas e modifi -
car as conxeturas propostas.

- Considerar como elemento básico de traballo a clase.
.- Favorecer unha aprendizaxe no que se da prioridade aos procesos.
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.- Buscar nexos de unión del Xadrez con outras disciplinas.

.- Fomentar a superación persoal fronte á competitividade.

.- Reflexionar sobre la necesidade que tenemos de movernos dentro dunhas normas tan-
to no Xadrez coma noutros ámbitos da nosa vida.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR

 Un taboeiro mural.
 8 taboeiros e xogos de pezas completos.
 Material impreso: Fichas de exercicios, diagramas, plantillas,
 Prensa, Revistas e Libros de Xadrez.
 Vídeos sobre Xadrez.
 Ordenadores.
 Internet.
 Bibliografía de iniciación ao Xadrez

• Gonneau, P. ¡Juega!, edit. Martínez Roca.
• Gonneau, P. ¡Gana!, edit. Martínez Roca.
• Gude A. Escuela de Ajedrez, edit. Tutor. 
• Gude A. Técnica de la combinación de mate, edit. Tuto
• Filguth R. Cuento de ajedrez. Ilustraciones: Marcello Faustino. Ed. Paidotribo
• Filguth R. Cuento de ajedrez práctico. Ilustraciones: Marcello Faustino. Ed. Pai-

dotribo
• Segura, A. La enseñanza del ajedrez en primaria, edit. Paidotribo.
• Short, N. Aprenda ajedrez con Nigel Short, edit. Paiditribo.
• Short, N. Sobre el ajedrez, edit. Paiditribo.
•  “Ajedrez escolar” en actiludis.com (http://www.actiludis.com/?cat=461)
 Frabetti, C. El tablero mágico. Juegos y pasatiempos alrededor del ajedrez. Ed. 

Gedisa.
 Ferguson   R. “Resumen sobre investigaciones del ajedrez y su impacto en la 

educación" de (http://www.laplaza.org.ar/colabora/ferguson.htm)

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
Farase unha avaliación inicial para coñecer o nivel de partida do alumnado.
A avaliación da aprendizaxe do alumnado constitúe un proceso contínuo personalizado e inte-
grador.
Avaliarase tanto a aprendizaxe do alumnado como os procesos de ensino e a práctica docen-
te en relación co logro dos objectivos educativos.
Na avaliación teranse en conta os seguintes aspectos:
A observación do proceso de aprendizaxe da clase é un dos aspectos máis importantes para 
avaliar. Pero para que sexa efectivo é necesario que se faga dun xeito sistemático que permi-
ta recoller información que fundamente as conclusións do profesor.
Deberá observarse a situación de partida do alumnado, a sua evolución durante o proceso de 
aprendizaxe e se acadou ou máximo das súas posibilidades. 
É convinte que cada un participe da súa propia avaliación, sendo consciente do que apren-
deu, dos fallos que debe corrixir e dos aspectos nos que debe facer mais fincapé.
A actitude entendida nos seguintes temos: Interese, participación, respeto as persoas e ao 
medio, puntualidade e asistencia, tolerancia, asimilación das ideas do grupo, axuda e colabo-
ración cos compañeiros/as.

Para a cualificación terase en conta o seguinte

♦ Procedementos: 30% de la cualificación global. Basearase nos seguintes elementos: 

http://www.actiludis.com/?cat=461
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• La observación das actividades  que se realicen durante as clases.
• As fichas de actividades que se fagan durante as clases
• Os traballos de investigación que se propoñan
• La realización de pruebas específicas

♦ Actitude: 25 % de la cualificación global. Basearase nos seguintes aspectos: 

• Interese.
• Participación.
• Respeto as persoas.
• Cuidado do material.
• Puntualidade tanto para entrar a clase como para salir.
• Asistencia.
• Axuda e colaboración cos compañeros/as.

♦ Coñecementos: 45 % da cualificación global. Basearase nos seguintes elementos: 

• A observación das actividades e partidas que se realicen na clase.

• A realización de probas específicas.
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1.1. Anexo II: Programación dos cursos 3º ESO e 4º ESO Educación Física  

A programación dos cursos 3º e 4º inclúese en dous arquivos a parte
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