
                     

   

I.E.S.  RIBEIRA DO LOURO  

    

  O PORRIÑO 

   

DEPARTAMENTO 

 
 

DE EDUCACIÓN 
 

 FÍSICA 
 
 
 
 

Curso: 2018 / 2019 
  



         ÍNDICE 

1.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

2.-OBXECTIVOS DE ETAPA_ESO (currículo LOMCE) 

3.-CONTRIBUCIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

4.-CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 

a. TEMPORALIZACIÓN 

b. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

c. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

5.-METODOLOXÍA  

6.-RECURSOS E MATERIAIS DIDÁCTICOS 

7.-AVALIACIÓN 

a.- SISTEMÁTICA DA AVALIACIÓN NA ESO  

b.- OUTRAS CONSIDERACIÓNS RESPECTO DA SISTEMÁTICA DA AVALIACIÓN.  

c.- A NOTA FINAL DA MATERIA 

d.- AVALIACIÓN INICIAL 

8.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINANZA E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

9.-ATENCIÓN A DIVERSIDADE E ALUMNADO CON N.E.E. 

10.-CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

11.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

12.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS  

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS  

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 

13.- DATOS DO DEPARTAMENTO DE EF 

 

 

 

 

 

 



 

 1.-INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

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. 
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 meta de 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 redemento académico do noso alumnado 
e nas súas expectativas respecto ao futuro. 
 

 

  As características do centro son as seguintes: 

 

- É un Centro público. 

 

- Ten Secundaria,Bacharelato e Ciclos formativos 

- Dous profesores compoñen o Departamento de Educación Física. 

Recursos e infraestruturas na area de Educación Física: 

- Un  ximnasio  

- Vestiario feminino e outro masculino e un aseo do profesorado. 

- Unha polideportiva  

- Unha cancha polideportiva  

- Un departamento compartido con outras materias. 

- Dous almacéns 

   En relación cos materiais con que conta o departamento son os básicos para impartir os 

contidos da materia. 

  

  

 



 

PREMISAS DE PARTIDA. 

 

1.- O alumno ao terminar a Secundaria ten que ter un coñecemento teórico-práctico 

da importancia do exercicio como elemento básico para a súa saúde e ésta como 

integrante dunha boa calidade de vida. 

  

 a.- A nivel teórico implica coñecer os beneficios que o exercicio lle proporciona así  

como as consecuencias de non facelo. 

 

  b.- A nivel práctico a realización de exercicio como algo habitual. 

 

2.- A realidade constatada nestes anos é que: 

 

           a.- Poucos mozos homes fan exercicio e éstes redúcense a maior idade. 

          

  b.- A porcentaxe de mozas que practican exercicio é bastante menor ao dos mozos 

e redúcese coa idade. 

 

3.-  Para remediar esta situación hai que buscar alternativas contínuas que nos leven 

a conseguir paliar esta situación.Entre elas: 

 

a.- RECREOS ACTIVOS: Para buscar a maneira de que aumenten o máis posible 

a práctica de actividade física dentro do horario lectivo. 

           

  b.- Que consigamos que coñezan distintas alternativas para facer exercicio. 

            

 c.- Que aprendan a xogar para despois poder elixir.  

Neste curso o profesor Félix Muñoz será o responsable de levar a cabo esta iniciativa. 

 

 

 

 

 



2.- OBXECTIVOS  ESO: LOMCE 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 

dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c)      Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 

contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

disciplinas, 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. 

o) 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. 

p) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental 

para o mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión 

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

 



3. CONTRIBUCIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  

COMPETENCIAS CLAVE_currículo LOMCE ESO  

a) Comunicación lingüística (CCL). 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

c) Competencia dixital (CD). 

d) Aprender a aprender (CAA). 

e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

A materia de Educación Física contribúe de maneira directa e clara á consecución das 

seguintes competencias básicas: 

1. Comunicación lingúística. A comunicación e a creación son dous dos alicerces 

básicos da educación, e a Educación física ten moito que achegar neste ámbito. A linguaxe 

oral e escrita, xunto co resto de linguaxes expresivas (corporal, plástica, musical) han de 

ser usadas nesta área para un propósito comunicativo, para conseguir un resultado 

facilmente detectable polo alumnado. As seguintes son exemplos de actividades e tarefas 

de lectura cun obxectivo concreto: Ler para debuxar, ler para entender as regras ou a 

dinámica dun xogo ou deporte, ler para transcribir a clave dunha baliza en orientación 

deportiva, ler para avaliar ou avaliarse mediante fichas de control ou de autoavaliación, ler 

para explicar por escrito ou elaborar un informe, ler para representar unha escena, ler para 

opinar criticamente. En calquera caso, temos que perseguir que o alumnado goce 

escoitando, lendo, expresándose de forma verbal e non verbal. O xogo, o conto motriz, as 

lendas como introdución a un xogo e as tarefas lúdicas son unha excelente baza para iso. 

 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Esta 

competencia adquire sentido na medida en que axuda a enfrontarse a situacións reais, a 

necesidades cotiás ou puntuais dentro do ámbito da Educación física. Os números, a orde 

e sucesión, as operacións básicas e as formas xeométricas aparecen de forma constante 

na explicación de xogos e deportes, na organización de equipos e tarefas, nas mesmas 

liñas do campo de xogo. As nocións topolóxicas básicas e a estruturación espacial e 

espazo-temporal están estreitamente vencelladas ao dominio matemático. 

Distancia, traxectoria, velocidade, aceleración, altura, superficie,... son termos usuais que 

permiten vivenciar desde a motricidad conceptos matemáticos. A iniciación á orientación 

deportiva introduce ao alumnado nas escalas, na proporción, nos rumbos como distancias 

angulares. Pescudamos o número de marchas da bicicleta multiplicando os pratos polos 

piñóns, e identificamos o tipo de cuberta da roda pola numeración en polgadas que leva 

inscrita para indicarnos o diámetro e a anchura da banda de rodaxe. O cálculo da inxesta 

calórica, gasto enerxético, a cronometraxe de tempos, a toma de pulsacións, o rexistro de 

marcas e a súa evolución, para ir constatando o desenvolvemento da condición física, 

permiten producir información con contido matemático. 

Multitude de xogos brindan ao alumnado a oportunidade de atopar aplicacións reais das 

matemáticas, ao basearse ou incluír no seu desenvolvemento nocións ou elementos como 



os eixos e planos de simetrías, figuras e formas xeométricas no espazo, recta, curva, 

paralelismo, perpendicularidad, aleatoriedade, repartición proporcional ou non, magnitudes 

e instrumentos de medida, estimación e cálculo de medidas, unidades do sistema métrico 

decimal, resolución de problemas mediante a dedución lóxica, cálculo mental de 

puntuacións, etc. Son só exemplos, pero ilustrativos, de cómo as situacións didácticas da 

área de Educación física poden ser aproveitadas para desenvolver esta competencia se 

poñemos atención en identificalas previamente. 

O conxunto de contidos relativos ás actividades físicas ao aire libre e á saúde ofrecen a 

posibilidade de analizar e coñecer mellor a natureza e a interacción do ser humano con ela, 

desenvolvendo á súa vez a capacidade e a disposición para lograr unha vida saudable 

nunha contorna tamén saudable. A mellora da calidade de vida pasa por un uso 

responsable dos recursos naturais, a preservación do medio ambiente, o consumo racional 

e responsable e a educación para a saúde. Os xogos e deportes na natureza e os contidos 

actitudinais asociados aos mesmos, o xogo con materiais reciclados e reutilizados ou a 

adquisición de hábitos saudables de exercicio físico para a ocupación do tempo de lecer 

diríxense nesa liña. Contribuiremos nesta competencia ao coñecemento e valoración dos 

beneficios para a saúde da actividade física, da hixiene, a corrección postural e a 

alimentación equilibrada. 

Tamén ao coñecemento dos riscos inherentes á práctica de exercicio ou o deporte en 

relación ao medio, aos materiais ou á execución, e dos riscos asociados ao sedentarismo, 

ao consumo de sustancias tóxicas ou ao abuso do lecer audiovisual. Forma parte tamén 

desta competencia a adecuada percepción dun mesmo e do espazo físico no que nos 

movemos e a habilidade para interactuar con el: Moverse nel, orientarse e resolver 

problemas nos que interveñan os obxectos e a súa posición. Desde todas estas ópticas, a 

Educación física ocupa un lugar relevante no desenvolvemento desta competencia e así se 

reflicte nos obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

 

 

3. Competencia dixital. En certa medida a área de Educación física pode contribuír á 

adquisición da competencia dixital e sobre o tratamento da información mediante a 

valoración crítica daquelas mensaxes referidas ao corpo, procedentes dos medios de 

información e comunicación, que poidan danar a imaxe corporal. Xunto á procura e 

procesamento de información procedente de fontes tradicionais, como os libros ou o 

dicionario, é posible recorrer ao uso das tecnoloxías da información e a comunicación como 

fonte potencial de procura e transformación da información, sen descoidar a atención aos 

riscos que un uso abusivo dos soportes dixitais, videoxogos, móbiles e demais pantallas de 

visualización de datos poden xerar para a saúde. 

Debemos ser conscientes de que a área de Educación física é esencialmente vivencial, que 

os tempos de acción motriz son decisivos para que a actividade física teña unha incidencia 

significativa no alumnado en todos os ámbitos da súa personalidade. O uso das tecnoloxías 

da información e a comunicación ha de ser coidadosamente considerado para conseguir a 

máxima eficacia didáctica nos limitados tempos que poidan dedicarse a elas; por exemplo, 

con programas de mellora da orientación espacial, da coordinación visomanual a través do 

manexo do rato e o teclado, webquest sobre contidos da área, rexistro de datos sobre a 

propia condición física nun arquivo persoal ou caderno dixital da área, procura e elaboración 

de fichas de xogos tradicionais ou xogos do mundo, utilización da páxina web do 

departamento, etc. 



4. Aprender a aprender. A Educación física contribúe tamén á competencia para 

aprender a aprender, que implica iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continualo de 

xeito autónomo. Require ser consciente do que se sabe, das propias posibilidades e 

limitacións, como punto de partida da aprendizaxe motora, desenvolvendo un repertorio 

motriz variado que facilite a súa transferencia a tarefas máis complexas. Como noutras 

competencias, importa a capacidade para obter información e transformala en 

coñecementos ou aprendizaxes efectivas, e non só no ámbito cognitivo. Toda acción supón 

unha interacción entre a percepción dun mesmo e a percepción da contorna, de forma que 

o eu e o mundo estrutúranse reciprocamente. 

A percepción dun mesmo, a exploración da propia motricidad e dos elementos da contorna, 

as habilidades perceptivo-motrices están ligadas á obtención e procesamiento dunha 

cantidade inxente de información, que permite aplicar a propia motricidad na resolución de 

problemas ou adaptala a situacións novas e medios con incerteza. As tarefas motrices ven 

condicionadas na súa posta en práctica por unha serie de elementos como o espazo de 

acción, os materiais, os criterios de éxito, a organización de grupos, consígnas ao redor da 

execución, etc. Todos estes elementos poden quedar regulados pola proposta dada polo 

profesorado, e ademais interesa que sexa así en moitas actividades, pero é obvio que 

cantos máis aspectos queden regulados, menor será a iniciativa e a implicación do 

alumnado na súa propia aprendizaxe. As situacións motrices libres, a exploración, as 

metodoloxías de procura e descubrimento poden ser unha importante achega ao 

desenvolvemento da competencia para aprender a aprender. 

 

 

5. Competencias sociais e cívicas. Axudando a aprender a convivir, desde a elaboración 

e aceptación das regras, desde o respecto á autonomía persoal, a participación e a 

valoración da diversidade. As actividades dirixidas á adquisición das habilidades motrices 

requiren a capacidade de asumir as diferenzas, así como as posibilidades e limitacións 

propias e alleas. O cumprimento da norma no xogo colabora na aceptación de códigos de 

conduta para a convivencia. As actividades físicas competitivas poden xerar conflitos nos 

que é necesaria a negociación, baseada no diálogo, como medio de resolución. Xunto a 

estas consideracións, a inclusión no currículo de Educación física do bloque de contidos 

sobre actividade física, saúde e educación en valores é mostra do compromiso que a área 

adquire para desenvolver valores como a paz, a igualdade de oportunidades para ambos 

os sexos, a saúde, o medio ambiente, a interculturalidad ou o respecto mutuo que cimentan 

a convivencia humana. 

A educación en valores nútrese, vén condicionada e condiciona as distintas esferas nas 

que se desenvolve o ser humano: A persoal, a relacional e a ambiental. O currículo de 

Educación física pode contribuír na esfera persoal á mellora da autoestima, ao 

coñecemento das propias posibilidades e limitacións, a aceptarse e quererse, á autonomía 

e á aceptación de responsabilidades. Os xogos de coñecemento e presentación, os xogos 

de autoestima, afectivos e de animación que propician o contacto corporal, as técnicas de 

relaxación e visualización creativa contribúen a desenvolver a autoestima, a tolerancia, o 

respecto e valoración das diferenzas, a educación para a saúde e a alegría. 

Axudan a que a persoa se coñeza mellor a si mesma e coñeza mellor aos demais. Na esfera 

relacional, a Educación física ha de contribuír á creación dun clima de clase relaxado, 

aberto e seguro; ao establecemento democrático das normas de clase, asegurando os 

medios para que se cumpran devanditas normas; á aprendizaxe de estratexias non 



violentas de resolución de conflitos; á educación na interculturalidad, á igualdade, evitando 

discriminacións de calquera tipo e, especialmente, por razóns de sexo, raza ou 

nacionalidade. A práctica de xogos e deportes cooperativos, así como a remodelación de 

xogos competitivos desde unha óptica cooperativa, os xogos de expresión corporal e de 

resolución de conflitos desenvolven actitudes tolerantes, respectuosas e solidarias con toda 

a comunidade educativa, educan para a paz, a cooperación, a tolerancia, o respecto e a 

solidariedade. De igual forma, os xogos e danzas doutras culturas e países axudan ao 

coñecemento e aceptación da propia identidade e da diversidade como feitos 

enriquecedores a nivel persoal e comunitario, promoven a tolerancia e a convivencia. A 

recompilación de xogos tradicionais pode servir de estímulo á investigación, á procura de 

información no seu ámbito familiar, á vez que á análise e crítica do propio xogo. Hai xogos 

tradicionais sexistas, humillantes ou violentos. Podemos dar entrada á crítica e á 

creatividade adaptando as súas regras para convertelos en xogos respectuosos, 

coeducativos e pacíficos. Os xogos e deportes alternativos (kinball, botebol, xogos de 

raquetas, sófbol, indiaca, frisbee, unihóquei, etc.) apostan por unha valoración da 

coeducación como premisa básica para o xogo, promovendo unha educación para a 

igualdade de oportunidades de ambos os sexos. O seu gran valor coeducativo radica na 

ausencia de asignación cultural a un ou outro sexo, así como en ofrecer un mesmo nivel 

de partida para nenas e nenos. Na esfera ambiental, desde a óptica da educación en 

valores, a Educación física pode contribuír ao coñecemento e valoración do patrimonio 

natural e cultural da nosa comunidade, á educación para un consumo responsable e unha 

utilización racional dos recursos naturais mediante xogos con materiais reciclados e 

reutilizados, a construción de xoguetes, xogos ambientais, xogos tradicionais e as 

actividades físicas na natureza. 

 

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. A construción da autonomía 

aséntase no desenvolvemento madurativo do alumno e nas interaccións que establece co 

medio, os seus iguais e os adultos (pais e profesorado). Desde a Educación física 

axudaremos á súa consecución desenvolvendo o esquema corporal, as habilidades 

perceptivo-motrices e as coordinacións que permitan desenvolverse optimamente na súa 

contorna; tamén comprometéndonos cunha metodoloxía activa, reflexiva e participativa que 

fomente a confianza nun mesmo, a responsabilidade, a autocrítica, a toma de decisións 

con progresiva autonomía e a capacidade de superación. Reforzarase a iniciativa persoal 

e unha valoración san do rendemento e do éxito que promovan o esforzo e a superación, 

sen entrar en conflito coa debida prioridade que o mesmo esforzo, o goce e as relacións 

interpersoais deben ter sobre o resultado do xogo. Resaltaranse os logros para infundir 

confianza e seguridade nas propias posibilidades. Pedirase ao alumnado que asuma 

responsabilidades no seu proceso de aprendizaxe; por exemplo, relacionadas coa xestión 

do seu esforzo, materiais, quecemento autónomo, organización de xogos, etc. 

Procurarase, en definitiva, que gocen da actividade física vivindo experiencias satisfactorias 

e reforzantes que sexan capaces de crear hábitos perdurables de exercicio na idade adulta. 

As técnicas de relaxación, os xogos, as actuacións fronte a un público, as actividades de 

«risco», a competición no deporte son oportunidades para desenvolver o control emocional. 

Habilidades sociais como a empatía, escoita activa e a capacidade de afirmar e defender 

os propios dereitos han de estar na base das relacións sociais do grupo e recibir o adecuado 

reforzo por parte do profesorado. 



7. Conciencia e expresións culturais. A Educación física contribúe á adquisición 

desta competencia a través da exploración e utilización das posibilidades e recursos 

expresivos e creativos do corpo e do movemento, así como a través da representación 

dramática, a música e a danza, a linguaxe corporal e a sensibilidade para gozar e 

emocionarse con eles. A preparación de montaxes ou producións expresivas, 

representacións teatrais ou bailes requiren un esforzo cooperativo e asumir 

responsabilidades, ademais da capacidade de apreciar as contribucións alleas. Nas 

actividades de expresión e comunicación o alumnado experimenta os papeis de creador, 

intérprete, espectador e crítico, no seu caso. 

Para crear, o alumno mobiliza a súa imaxinación e creatividade, a súa sensibilidade e 

afectividade. Desde o recoñecemento e apreciación das manifestacións culturais 

específicas da motricidade humana, talles como os deportes, os xogos tradicionais, as 

actividades expresivas ou a danza e a súa consideración como patrimonio dos pobos e 

contribuíndo á adquisición de sentido de País. A Educación física ofrece unha rica achega 

para contribuír ao desenvolvemento desta competencia crave. Noutro sentido, a área 

favorece un achegamento ao fenómeno deportivo como espectáculo mediante a análise e  

a reflexión crítica ante a violencia no deporte ou outras situacións contrarias á dignidade 

humana que nel se producen, así como ante as actitudes positivas que pode amosar 

(compañeirismo, superación, sacrificio...). 

 

 

 

 

4.-CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE  

AVALIABLE DE: 

 

A.-TEMPORALIZACIÓN 
 

 

 

B.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERÍA 

 

 

 

C.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 



1º de ESO 
 
Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de 

cada fase de 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. 

CSC,CMCCT,CAA Coñecer o concepto de quecemento, os seus efectos sobre 
o organismo e as normas básicas para a súa execución. 
Executar correctamente exercicios de aplicación ao 
quecemento xeral. 
Coñecer as distintas actividades, xogos e exercicios que se 
poden empregar para realizar un quecemento. 
Coñecer e practicar hábitos hixiénicos nas clases. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico-deportivas e artísticoexpresivas 
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. 

CSC Respecto polas regras dos xogos e actividades propostas. 
 Aceptación da derrota e xogo limpo. 
Respecto polas formas de execución, expresión e creación 
dos demais compañeiros. 
Colaboración cos compañeiros na realización de tarefas 

e na consecución de metas comúns. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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 
físicodeportivas. 
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. 

CSC Coñecer os tipos de actividades que se poden realizar no 

seu contorno e as normas para a súa conservación e bo 

uso. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante 

a súa participación en actividades 

físicodeportivas e artístico-expresiva, adoptando 

medidas preventivas e de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades 
físicodeportivas e artístico-expresivas propostas que poidan supor 
un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as demais 
persoas. 
EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os 

servizos de emerxencia e de protección no seu contorno. 

CSC,CSIEE Coñecer os protocolos de emerxencia do seu contorno. 

Coñecer os posibles riscos nas actividades fisicodeportivas 

a realizar e actuar de forma controlada para evitalos. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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. 

CD,CCL Realizar e expoñer tarefas individuais e grupais cun 

soporte dixital. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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. 

CCEC Practicar danzas sinxelas en pequenos grupos. 
Escenificar unha historia, conto, fábula ou canción 
utilizando xestos, posturas,códigos e outros elementos 
traballados. 
Realización de elementos de ximnasia con/sen axuda en 

función do nivel de destreza acadado: Volteos no eixo  

 



Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

    transversal e lonxitudinal, equilibrios e roda lateral. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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. 

CMCCT,CAA Coñecer o concepto de condición física, os factores que 
inciden nela e as capacidades físicas relacionadas coa 
saúde. 
Utilizar a frecuencia cardíaca para o control da intensidade 

do esforzo. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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. Iniciase 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. 

CAA,CMCCT,CSIEE Incrementar as capacidades físicas e psicomotrices 
medidas mediante test estandarizados con respecto ao seu 
nivel inicial acadando niveis acordes ao seu 
desenvolvemento motor. 
Actitude positiva de cara ás actividades propostas e 
participar con interese nas sesións independentemente do 
nivel de destreza acadado. 
Disposición favorable á autoesixencia e superación dos 

propios límites. 
Educación  
Física. 1º de  
ESO 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais 

sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as 

habilidades específicas, das actividades 

físicodeportivas 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. 

CAA,CSIEE Executar a técnica de carreira, saltos e relevos de 
atletismo. 
Utilización do atletismo como forma de preparación e 
mellora da propia condición física. 
Realizar correctamente accións con posesión do balón: 
desprazamentos, pases e recepcións. 
Realizar de xeito correcto as habilidades sen posesión do 
balón: desmarques, busca de espazos, interceptación de 
pases, etc. 
Realiza rastrexos sinxelos nos espazos libres do centro 

utilizando un plano e brúxula. 
Educación  
Física. 1º de  
ESO 

B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de 

oposición, colaboración ou colaboraciónoposición 

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. 

CAA ,CSIEE Identificar correctamente os erros mais comúns na 
execución da técnica de cada unha das probas 
mencionadas. 
Adaptar os elementos técnicos aprendidos á situación real 
de xogo respectando o regulamento. 
Coñecer as fases do xogo nos deportes colectivos: o 

ataque e a defensa. 

 

 

 

 



2º ESO 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Educación Física. 

2º de ESO 

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. 

CSC,CMCCT,CAA Diseña y ejecuta  quencementos e 

volta a calma variados acordes as 

actividades a realizar a 

continuación. 

Educación Física. 

2º de ESO 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico-deportivas e 
artísticoexpresivas 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. 

CSC Ejecuta a actividade física con 
tolerancia tanto como espectador 
como ejecutor. 
Ë tolerante cos demais 

independentemente do nivel de 

destreza. 

Educación Física. 

2º de ESO 

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. 

CSC Coñece e respeta as normas de 

coidado do contorno onde se 

desenvolve a súa actividade física 

diaria. 

Educación Física. 

2º de ESO 

B1.4. Controlar as dificultades e os 

riscos durante a súa participación en 

actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, analizando as 

características destas e as interaccións 

motoras que levan consigo, e adoptando 

medidas preventivas e de seguridade no 

seu desenvolvemento. 

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

CSIEE,CSC Coñece o protocolo básico de 

actuación  en situacións de 

emerxencia.  

Educación Física. 

2º de ESO 

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. 

CD,CCL,CAA Realiza e expón traballos dixitais 

aos seus compañeiros 

relacionados coa actividade física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

 

Educación Física. 

2º de ESO 

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

Comunicación espontánea. 

CCEC É orixinal creando e improvisando 

diferentes actividades de xeito 

sinxelo- 

 

Educación Física. 2º 

de ESO 

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. 
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. 

CMCCT,CSC Recoñece as diferentes 
capacidades físicas nas 
actividades físicodeportivas. 

Coñece a fórmula da FCM e 
aplicaa no desenvolvemento das 
actividades físicas de resistencia. 

Identifica e aplica os diferentes 

procedementos para avaliar a 

condición física. 

Educación Física. 2º 

de ESO 

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. 

CAA,CSIEE Utililza os fundamentos de hixiene 
postural. 

Mellora as suas capacidades 

físicas básicas coa práctica da 

clase de E;F 

Educación Física. 2º 

de ESO 

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. 

CAA,CSIEE Participa axeitadamente en 
prácticas de orientación básicas. 
Executar a técnica de 
lanzamentos de atletismo. 
Coñece e pon en práctica 
fundamentos básicos técnicos de 
balonman e voleibol. 
Amosa espirito de superación e 
esforzo cada día. 
Participa , coñece e expón aos 

compañeiros diferentes xogos 

tradicionais galegos. 



 

Educación Física. 2º 

de ESO 

B4.2. Resolver situacións motoras de 

oposición, colaboración ou 

colaboraciónoposición facilitadas, 

utilizando as estratexias máis axeitadas 

en función dos estímulos máis 

relevantes. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter 
vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de oposición 
ou de colaboraciónoposición facilitadas. 
EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en práctica de xeito 

autónomo aspectos de organización de ataque e de defensa nas 

actividades físicodeportivas 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 

colaboraciónoposición 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. 

CAA,CSIEE Coñece e pon en práctica 

fundamentos tácticos básicos de 

balonman e voleibol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º ESO 
 

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

Educación  
Física. 3º de  
ESO 

B1.1. Desenvolver actividades propias de cada 

fase da sesión de actividade física, en relación 

coas súas características. 

EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade 
física coa intensidade dos esforzos realizados. 
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. 
EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a 

mellora das habilidades motoras en función das propias 

dificultades. 

CSC,CMCCT - Coñece os efectos e as pautas para a elaboración dun 
quentamento 

- Realiza e pon en práctica un quecemento xeral de 

elaboración individualizada de forma autónoma. 

- Realiza e pon en práctica  exercicios de relaxación  para a 

volta a la calma despois de cada sesión, de xeito 

individualizado e autónomo. 
Educación  
Física. 3º de  
ESO 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando a eliminación 

de obstáculos á participación doutras persoas 

independentemente das súas características, 

colaborando con elas e aceptando as súas 

achegas. 

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

CSC  Participa e colabora con independencia do nivel 
alcanzado, en actividades físico-deportivas colectivas 
ou individuais, respetando a os seus compañeiros con 
independencia do nivel de destreza de cada un. 

 Acata as normas e  amosa tolerancia tanto no papel de 

participante como de espectador. 

Educación  
Física. 3º de  
ESO 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as 

actividades físico-deportivas como formas de lecer 

activo e de utilización responsable do contorno. 

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu 

contorno para a realización de actividades físico-deportivas. 

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórap 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. 

CSC Coñece e busca as posibilidades que ofrece o seu 

contorno para a practica de actividades físico 

deportivas, respetando e coidando os lugares 

comuns donde desenrolar as actividades. 

Educación  
Física. 3º de  
ESO 

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

que levan consigo, e adoptando medidas 

preventivas e de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades 
físicodeportivas e artístico-expresivas propostas que poidan 
supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as 
demais persoas. 
EFB1.4.2. Describe 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. 

CSIEE,CSC  Distingue as dificultades das  actividades que poidan 
supor un risco para si mesmo e para os demais 
poñendo os medios para non sufrir accidente ou 
lesions. 

 Coñece as medidas de prevención e seguridade na 

practica de actividades tanto no medio natural como 

nos espazos donde se desenrolan habitualmente. 

Educación  
Física. 3º de  
ESO 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación no proceso de aprendizaxe, para 

procurar, analizar e seleccionar información  

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para elaborar documentos dixitais propios 

(texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado  

CD,CCL, Procura informacion para expoñer e realizar traballos sobre 

temas relacionados coa actividad física ou a corporalidade 

utilizando os recursos tics 

 

 

 

 



Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

 salientable, elaborando documentos propios, e 

facendo exposicións e argumentacións destes. 
do proceso de procura, análise e selección de información 
salientable. 
EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas 

vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física 

ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

  

Educación  
Física. 3º de  
ESO 

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, 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. 
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. 
EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de 

comunicación espontánea en parellas ou grupos. 

CCEC  Practica de movementos globais e segmentarios cunha 

base rítmica ou musical. 
 Deseño dunha coreografía de aerobic con 

acompañamento musical. 

Educación  
Física. 3º de  
ESO 

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na 

acción motora e os mecanismos de control da 

intensidade da actividade física, aplicándoos á 

propia práctica, en relación coa saúde e a 

alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as 
coordinativas nas actividades físico-deportivas e 
artísticoexpresivas traballadas no ciclo. 
EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de 
enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a 
saúde. 
EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade 
física sistemática, así como coa saúde e os riscos e 
contraindicacións da práctica deportiva. 
EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a 
frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora de 
diferentes factores da condición física. 
EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma 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. 

CMCCT,CSC  Coñece as capacidades físicas relacionadas coa saúde 
( forza resistencia,resistencia aeróbica e flexibilidade) 
relacionandolas  con as adaptacións orgánicas  e cos  
beneficios da practica de actividade física saudable. 

 Cálculo da zona de actividade aeróbica recomendada 

para a saúde utilizando a frecuencia cardíaca. 
 Coñece e asocia os sistémas metabólicos de obtención 

de enerxia cos tipos de actividades físicas, a 
alimentación  e a saude. 

 Coñece e toma de conciencia dos efectos que 

determinados hábitos sociais nocivos teñen no 

organismo: Tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, 

anabolizantes e dieta. 

Educación  
Física. 3º de  
ESO 
 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas 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. 

CAA - Realiza exercicios  para a mellora das suas capacidades 

físicas. 

  

  

  

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu 

momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 
CAA Alcanzar os mínimos na realización das probas de  condición  

física 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na 

práctica das actividades físicas como medio de prevención de 

lesións. 

CAA,CSIEE,  Realiza as actividades físicas  cunha boa hixene 

postural, utilizando as recomendacións do profesor. 
 Adopción de posturas correctas nas actividades físicas 

e deportivas realizadas. 
EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de activ. 

física para a mellora da propia condición física, relacionando o 

efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

CAA Coñece  a importancia dos efectos da actividade física 

sistemática para a mellora da saude e da calidade de 

vida 
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Educación  
Física. 3º de  
ESO 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais 

aplicando os fundamentos técnicos e habilidades 

específicas, das actividades físico-deportivas 

propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e 
habilidades específicas, das actividades propostas, 
respectando as regras e normas establecidas. 
EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao 
modelo técnico formulado. 
EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos 
implicados nos modelos técnicos. 
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. 
EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en 

contornos non estables e técnicas básicas de orientación, 

adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o 

esforzo en función das súas posibilidades. 

CAA,CSIEE 
4. Identifica e pon en práctica os fundamento basicos 

tecnicos  das actividades físico deportivas  dos deportes 
individuais elexidos (atletismo: carreiras de valos,relevos e 
salto de altura; elementos de axilidade gimnastica: saltos, 
volteos, piruetas, equilibrios.) 

5. Mellora a execución dos aspectos técnicos fundamentais 

dun deporte individual, aceptando o nivel alcanzado. 
6. Realización de percorridos de orientación, a partir do uso 

de elementos básicos de orientación natural e da 
utilización de mapas.Participa en carreiras de orientación 
no entorno cotia do centro como no entornos no cotians, 
utilizando os elementos propios para a execución das 
mesmas( compás e mapas).Regulando  o esforzo  en 
función das suas posibilidades. 

7. Coñece as reglas e os fundamentos básicos da 

Orientación.  
Educación  
Física. 3º de  
ESO 

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, 

colaboración ou colaboración-oposición, utilizando 

as estratexias máis axeitadas en función dos 

estímulos relevantes. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para 
obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición propostas. 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 colaboraciónoposición 
seleccionadas. 
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. 
EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a 

oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade 

a situacións similares. 

CAA,CSIEE  Realización de actividades nas que se 
executen elementos técnicos básicos de 
Baloncesto : dominio e condución do balón, 
pases, recepción e tiro. 

 Practica de xeito autónomo aspectos de 
organización de ataque e defensa de 
baloncesto. 

 Realización de actividades nas que se 
executen elementos técnicos básicos de 
Voleibol : saque, control de balón, pases 
recepciones, remates y bloqueos. 

 Realización de actividades nas que se 
executen elementos técnicos básicos de 
Bádminton. 

 Coñece o reglamento básico do xogo tanto de 

individuais como de dobres de bádminton. 
 Utiliza los recursos adecuados para resolver 

situaciones básicas de táctica individual y 

colectiva en diferentes situaciones motrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º ESO 
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Educación Física. 4º 

de ESO 

B1.1. Deseñar e realizar as fases de 

activación e recuperación na práctica de 

actividade física considerando a 

intensidade dos esforzos. 

EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para 
establecer as características que deben ter as fases de activación e 
de volta á calma. EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas 
de activación e de volta á calma dunha sesión, atendendo á 
intensidade ou á dificultade das tarefas da parte principal.  
EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final 

de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de 

competencia motriz. 

CSC  Realizar tarefas de recollida 
de información e selección de 
ideas sobre o quentamento 
específico das sesións de 
traballo. Posta en práctica 

 Realizar tarefas de recollida 

de información e selección de 

ideas sobre os estiramentos 

musculares das sesións de 

traballo. Posta en práctica 

Educación Física. 4º 

de ESO 

B1.2. Colaborar na planificación e na 

organización de eventos, campionatos 

ou torneos deportivos, previndo os 

medios e as actuacións necesarias para 

a súa celebración e relacionando as 

súas funcións coas do resto de 

implicados/as. 

EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na organización de 
actividades grupais. 
EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e posta 
en práctica de actividades grupais fose coordinada coas accións do 
resto das persoas implicadas. 
EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de materiais e 

de planificación para utilizalos na súa práctica de maneira 

autónoma. 

 CSC Participar, colaborar y 

relacionares na planificación  y 

práctica de actividades 

grupais. 

Educación Física. 4º 

de ESO 

B1.3. Analizar criticamente o fenómeno 

deportivo discriminando os aspectos 

culturais, educativos, integradores e 

saudables dos que fomentan a violencia, 

a discriminación ou a competitividade 

mal entendida. 

EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións das persoas 
participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e 
respectando os niveis de competencia motriz, e outras diferenzas. 
EFB1.3.2. Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que 
cada unha ten desde o punto de vista cultural, para a satisfacción e 
o enriquecemento persoal, e para a relación coas demais persoas. 
EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos 

antideportivos, tanto desde o papel de participante como desde o de 

espectador/a. 

CSC,CCEC 8. Mostrar actitude positiva  e de 

superación  así como manter una 

actitude crítica cos 

comportamentos antideportivos, 

tanto no traballo propio como 

alleo. 

Educación Física. 4º 

de ESO 

B1.4. Asumir a responsabilidade da 

propia seguridade na práctica de 

actividade física, tendo en conta os 

factores inherentes á actividade e 

previndo as consecuencias que poidan 

ter as actuacións pouco coidadosas 

sobre a seguridade das persoas 

participantes. 

EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura usando 
convenientemente o equipamento persoal, e os materiais e os 
espazos de práctica. 
EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica 
de actividade física. 
EFB1.4.3. Describe os protocolos que deben seguirse ante as 

lesións, os accidentes ou as situacións de emerxencia máis 

frecuentes producidas durante a práctica de actividades físico-

deportivas. 

CSIEE Coñecer a información necesaria sobre as 

medidas de actuación en primeiros auxilios, 

así como identificar as medidas de 

prevención de accidentes no ámbito 

deportivo 

Educación Física. 4º 

de ESO 

B1.5. Demostrar actitudes persoais 

inherentes ao traballo en equipo, 

superando as inseguridades e apoiando 

as demais persoas ante a resolución de 

situacións descoñecidas. 

EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas 
nos traballos de grupo, e admite a posibilidade de cambio fronte a 
outros argumentos válidos. 
EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos 

compañeiros e das compañeiras nos traballos en grupo. 

CSC  Valorar as opinión dos 

demais. 

 Tomar decisións e 

responsabilizarse das 

mesmas 



Educación Física. 4º 

de ESO 

B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías 

da información e da comunicación no 

proceso de aprendizaxe, para procurar, 

seleccionar e valorar informacións 

relacionadas cos contidos do curso, 

comunicando os resultados e as 

conclusións no soporte máis adecuado. 

EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións 
actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a 
corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.  
EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para afondar sobre contidos do curso, realizando valoracións críticas 
e argumentando as súas conclusións.  
EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e 

nos contornos apropiados. 

CD,CCL Búsquea, selección, 

procesamento e utilización 

da información  en e internet 

. Utilizando os medios 

dixitais para expoñer  os 

traballos tanto individuais 

como grupais. 
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Educación Física. 4º 

de ESO 

B2.1. Compor e presentar montaxes 

individuais ou colectivas, seleccionando 

e axustando os elementos da 

motricidade expresiva. 

EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter artístico-expresivo,  

seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis 
apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na 
creatividade e na desinhibición. 
EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes 
artísticoexpresivas, combinando os compoñentes espaciais, 
temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais persoas. 
EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das montaxes 

artísticoexpresivas, achegando e aceptando propostas. 

CCEC 

  

Participar, traballar na 

elaboración e creación de 

composicións artísticas a ritmo 

da música, colaborando e 

aportando ideas na creación, 

eliminando estereotipos 

relacionados con o mundo 

artístico e o sexo. 

Educación Física. 4º 

de ESO 

B3.1. Argumentar a relación entre os 

hábitos de vida e os seus efectos sobre 

a condición física, aplicando os 

coñecementos sobre actividade física e 

saúde. 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que 
deben cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable e os 
beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva. 
EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa 
compensación dos efectos provocados polas actitudes posturais 
inadecuadas máis frecuentes.  
EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de 

tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición física 

e a saúde. EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de 

hidratación para a realización de diferentes tipos de actividade física. 

CMCCT  Coñecer as necesidades nutritivas e a 
hidratación necesarias nos diferentes  
tipos de actividades físicas. 

 Coñecer as consecuencias de os 

malos hábitos (consumo de drogas) e 

o sedentarismo, sobre a saúde e a 

condición física. 

Educación Física. 4º 

de ESO 

B3.2. Mellorar ou manter os factores da 

condición física, practicando actividades 

físico-deportivas adecuadas ao seu nivel 

e identificando as adaptacións orgánicas 

e a súa relación coa saúde. 

EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades físicas na 
realización dos tipos de actividade física. 
EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma 

actividades físicas co fin de mellorar as condicións de saúde e 

calidade de vida. EFB3.2.3. 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. EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas 

súas dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas 

coa saúde. 

CMCCT - Analizar e coñecer a propia 

aptitude  

física 

- Poñer en práctica de forma 
regular e autónoma nas sesións 
de clase actividades físicas coa 
finalidade de desenrolar a propia 
condición física. 

- Realización de test físicos como 

medio de valorar a condición 

física. 

Educación Física. 4º 

de ESO 

B4.1. Resolver situacións motrices 

aplicando fundamentos técnicos nas 

actividades físicodeportivas propostas, 

con eficacia e precisión. 

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades específicas aos 
requisitos técnicos nas situacións motrices individuais, preservando 
a súa seguridade e tendo en conta as súas propias características.  
EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, e as 
persoas adversarias, nas situacións colectivas. 
EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos 

cambios do medio, priorizando a súa seguridade persoal e colectiva. 

CAA,CSIEE Traballar na mellorara das técnicas 
necesarias para o desenrolo dos deportes 
colectivos e de colaboración-oposición ( 
balonmano, voleibol e badminton) 
Traballar na mellorara das técnicas 

necesarias para o desenrolo dos 

deportes alternativos ( rugby tag) 
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Educación Física. 4º 

de ESO 

B4.2. Resolver situacións motrices de 

oposición, colaboración ou 

colaboraciónoposición nas actividades 

físico deportivas propostas, tomando a 

decisión máis eficaz en función dos 

obxectivos. 

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias 
específicas das actividades de oposición, contrarrestando ou 
anticipándose ás accións da persoa adversaria. 
EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias 
específicas das actividades de cooperación, axustando as accións 
motrices aos factores presentes e ás intervencións do resto de 
participantes. 
EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias 
específicas das actividades de colaboración-oposición, 
intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo o 
obxectivo colectivo de obter situacións vantaxosas sobre o equipo 
contrario. 
EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e 
valorar as súas posibilidades de éxito, en relación con outras 
situacións. 
EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das 

actividades e recoñece os procesos que están implicados nelas. 

EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para 

resolver problemas motores, valorando as características de cada 

participante e os factores presentes no contorno. 

CAA,CSIEE Participar e mellorar nas 

actividades deportivas de 

grupo, aprendendo e 

buscando estratexias para  a 

consecución de os obxectivos 

deportivos. 

Educación Física. 4º 

de ESO 

B4.3. Recoñecer o impacto ambiental, 

económico e social das actividades 

físicas e deportivas, reflexionando sobre 

a súa repercusión na forma de vida no 

contorno. 

EFB4.3.1. Compara os efectos das actividades físicas e deportivas 
no contorno en relación coa forma de vida nel. 
EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e 
a calidade de vida. 
EFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de conservación e 
protección ambiental. 

CSC,CMCCT  Valorar a participación y o 
traballo deportivo como medio 
para o tempo de lecer. 
 

     Participar nos xogos na 

natureza respectando o medio 

ambiente. 

 

  



1º ESO 

Materia Bloque 
Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe Temp_Hor 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

Bloque 1. Contidos 

comúns en 

Educación Física 

b ,m,g B1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu significado como 
hábito saudable na práctica da a 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. 

Realización diaria de quecementos e exercicios de relaxación para a volta á 
calma. 
Execución de xogos e exercicios apropiados para o quecemento. 
Elaboración e exposición de quecementos por parte dos alumnos. 

Toma de pulsación en actividades de diferentes intensidades e 

reflexión sobre o que sucede. 

Os tres 

trimestres 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

Bloque 1. Contidos 

comúns en 

Educación 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. 

Realización de xogos e tarefas reguladas onde os alumnos serán tanto 
partícipes como observadores e árbitros. Recollida de datos e posta en 
común. 
Avaliación inicial e actividades por parella e ou grupo onde un alumno 

executa e o resto corrixe ( sempre seguindo as indicacións e baixo a 

supervisión da profesora). 
Educación  
Física. 1º de  
ESO 

Bloque 1. Contidos 

comúns en 

Educación Física 

m,a,c,d 
,g,l,o 

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. 

Traballos de investigación por parte do alumnado sobre estos temas e 
exposición dos mesmos. 
Utilización adecuada do contorno próximo ao centro como lugar de práctica. 

Respecto ás normas para a conservación do entorno cotiá e o medio 

natural. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

Bloque 1. Contidos 

comúns en 

Educación Física 

m,n,g B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas 
B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios. 
B1.13. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo. 

Identificación por parte dos alumnos dos riscos das distintas actividades 
físicas baixo as indicacións do profesor. 
Colaboración nas axudas entre os alumnos para minimizar os riscos nas 
distintas actividades físicas. 
Exposición do protocolo de actuación  nos primeiros auxilios. 
O alumnado colaborará na colocación e recollida do material. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

Bloque 1. Contidos 

comúns en 

Educación Física 

h,i,g,e, 
b,m,o,p 

B1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e 

seleccionar información relacionada coa actividade física e a saúde 
Elaboració e exposición de traballos en soporte dixital. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

Bloque 2.  
Actividades físicas 

artístico-expresivas 

n,m,b,g 
,l,d,o 

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. 

Práctica de danzas populares sinxelas. 
Realización de series e exercicios ximnásticos adaptados á música. 
Realización de xogos de escenificación. 

2ª aval 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

Bloque 3.  
Actividade física e 

saúde 

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

Execución de xogos e adestramentos par mellorar as capacidades físicas 
do alumnado incidindo, sobre todo no desenvolvemento das capacidades 
aeróbicas. 
Toma de datos de maneira autónoma nunha tabla de pulsacións onde se 
relaciona o exercicio- pulso- recuperación. Reflexión e posta en común dos 
resultados. 
Nocións sobre a dieta e a pirámide de alimentos. Relación co exercicio 

físico. 

1ªaval 

Educación 

Física.1º 

ESO  

Bloque 3. Activ. 

física e saúde  
m,g,f,b B3.4. Métodos básicos para o desenvolvemento das capacidades 

físicas desde un enfoque saudable. 
Execución de xogos e adestramentos par mellorar as capacidades físicas 

do alumnado incidindo, sobre todo no desenvolvemento das capacidades  
1ªaval 

 



 

Materia Bloque 
Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe Temp_Hor 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

 Bloque 3. Activ 

física e saúde  
 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. 
B3.7. Principios básicos da respiración e da relaxación. 

aeróbicas. 
Tests de probas físicas. 
Exercicios de relaxación e respiración na volta á calma das sesións. 

Exercicios de control postural tanto para a súa vida cotiá como nas 

actividades físicas. Aprendizaxe de axudas. 

1ªaval 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

Bloque 4. Os 

xogos e as 

actividades 

deportivas 

a,b,g,m B4.1. Execución de habilidades motrices vinculadas ás accións 
deportivas, respectando os regulamentos específicos. 
B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes 
individuais. 
B4.3. Adquisición de técnicas básicas de progresión e orientación no 

medio natural, e a súa aplicación en diferentes ámbitos. 

Exercicios e xogos de técnica individual de atletismo, fútbol sala, bádminton 
e balonman. 
Xogos de rastreos e ruta senderismo 
Execución de malabares. 

Xogos de balonkorf,pre-beibol,mazaball e brillé 

2ª e 3ª aval 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

Bloque 4. Os 

xogos e as 

actividades 

deportivas 

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. 

Exercicios e xogos de técnica e táctica sinxela de futbol sala e balonman. 

Xogos de raquetas, indiaca e floorball. 
2ª e 3ª aval 

  



2º ESO 
Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 
Educación Física. 

2º de ESO 

Bloque 1. Contidos 

comúns en 

Educación Física 

b ,m,g B1.1. Fases de activación e recuperación na práctica da actividade 
física de carácter xeral e específica, en función da actividade que se 
realice. 
B1.2. Selección e execución de xogos e exercicios apropiados para 

cada fase da sesión. 

Sabe executar exercicios específicos en función da actividade a 

realizar. 

É capaz de seleccionar os exercicios apropiados para cada fase da 

sesión.  

Posta en práctica diante dos seus compañeiros. 

Os tres 

trimestres 

Educación Física. 

2º de ESO 

Bloque 1. Contidos 

comúns en 

Educación Física 

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 
artísticoexpresivas, 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. 

Demostración durante a práctica das normas básicas de respeto e 

execución. 

Aceptación dos diferentes estereotipos sociais. 

Respeto e aceptación  dos diferentes niveis de execución dos 

demais compañeiros. 

Educación Física. 

2º de ESO 

Bloque 1. Contidos 

comúns en 

Educación Física 

m,a,c,d, 

g,l,o 

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. 

Execución de actividades físico- deportivas no contorno próximo do 
centro(praia, parque, carril bici e paseo marítimo) 
Coñecemento das normas de uso do noso contorno. 

Recoñecemento da actividade física como hábito saudable. 

Aceptación dos diferentes estereotipos corporais. 

Educación Física. 

2º de ESO 

Bloque 1. Contidos 

comúns en 

Educación Física 

m,n,g B1.10. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e 
artísticoexpresivas, baseada na análise previa das características 
destas. 
B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios. 

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

Coñecemento dos riscos mais importantes nas actividades físico-
deportivas. Coñecemento e posta en práctica do plan de actuación 
PAS nos primeiros auxilios. 
Uso adecuado de todo o material deportivo e de equipamento do 

centro. 

3ª aval 

Educación Física. 

2º de ESO 

Bloque 1. Contidos 

comúns en 

Educación Física 

h,i,g,e,b, 

m,o,p 

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. 

Búsqueda en internet de diferentes temas relacionados co currículo. 

Uso de ordenador, canon etc para a presentación de traballos 

dixitais para os seus compañeiros. 

Nos tres 

trimestres 

Educación Física. 

2º de ESO 

Bloque 2.  

Actividades físicas 

artístico-expresivas 

n,m,b,g, 

l,d,o 

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. 

Elaboración por gurpos  de danzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ª aval 



Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Tem_ 

Horas 
Educación Física. 

2º de ESO 

Bloque 3. 

Actividade física e 

saúde 

m,f,b,g B3.1. Condición física. Capacidades físicas e coordinativas nas 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, e a súa vinculación 
cos sistemas do organismo. 
B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. 

B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física 
e a práctica deportiva. 
B3.4. Control da intensidade do esforzo a través da frecuencia 
cardíaca. B3.5. Procedementos para a avaliación dos factores da 
condición física relacionados coa saúde. 
B3.6. A actividade física e o seu efecto sobre a saúde. Criterios de 

selección de actividades para a realización dun plan de mellora da 

saúde. 

Recoñecemento da actividade física e da alimentación como 
actividade saudabel para o organismo. 
Coñecemento da fórmula da frecuencia cardíaca máxima (FCM) e 
da frecuencia cardíaca de reposo e a posta en prráctica da súa 
medida. 

Execución dun plan individual de actividades físicas para a mellora 

da saúde. 

1ªaval 

Educación Física 

2º de ESO.  

Bloque 3. 

Actividade física e 

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. Técnicas básicas da respiración e da relaxación. 
B3.11. Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o 

seu efecto sobre a calidade de vida. 

Recoñecemento dos diferentes métodos básicos de adestramento 
para mellorar a suas capacidades básicas( fartlek, entrenamiento 
total, carrera continua etc) 
Execución de todos os métodos de avaliación da C.F das diferentes 
capacidades físicas básicas. 

Coñecemento da postura e a hixiene corporal básica. 
Coñecemento das diferentes técnicas de relaxación ( Métodos de 
Shultz y Jacobson) e respiración. 
Interiorización do efecto saudable da actividade física sobre o noso 

corpo e mellora da nosa calidade de vida. 

 

1ªaval 

 

Educación Física. 

2º de ESO 
Bloque 4.  

Os xogos e  
as actividades 

deportivas 

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. 

Coñecemento e execución  das normas básicas dos  diferentes 
regulamentos dos diferentes deportes practicados. 
Práctica de diferentes xogos para a mellora dos deportes individuais 
practicados o longo do ano. 
Práctica de diferentes deportes alternativos: Indiaca, lacrosse…. 
Práctica de xogos tradicionais galegos. 

2ª e 3ªaval 

Educación Física. 

2º de ESO 
Bloque 4. 

Os xogos e  
as actividades 

deportivas 

a,b,d,g, 
m 

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

colectivos. 

Prácticas sinxelas de tácticas dos diferentes deportes colectivos 

practicados. Práctica de diferentes xoos para a mellora dos deportes 

colectivos practicados o longo do curso. 

2ª e 3ªaval 

  



3º ESO 
Materia Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe Temp_Ho 

r 
Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 1. Contidos 
comúns en Educación  
Física 

b ,m,g B1.1. Control da intensidade do esforzo adaptado a cada fase da sesión 
de actividade física.  
B1.2. Deseño e posta en práctica de xogos e exercicios apropiados para 
cada parte da sesión. 
B1.3. Deseño e execución de forma autónoma de xogos e exercicios 

apropiados para cada fase da sesión, tendo en conta o seu nivel de 

partida. 

Práctica de toma das pulsacións en cada fase da actividade 
física. 
Realización de manera autónoma de exercicios de quencemento 

xeral. 

Nos tres 

trimestres 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 1. Contidos 
comúns en Educación  
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 
artísticoexpresivas, 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. 

Acepta as regras das actividades físico-deportivas realizadas 

Tolera  e traballa cos compañeiros  os diferentes niveis de 

execución  nas actividades físicas propostas. 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 1. Contidos 
comúns en Educación  
Física 

m,a,c,d,g,l,o 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. 

Utiliza adecuadamente o contorno próximo o centro como lugar 
de práctica. 
Respeta as normas para a conservación do entorno cotiá e o 
medio natural. 
Recoñece e valora a actividade física como hábito saudable. 

Toma conciencia participando en debates relacionados cos 

esterotipos corporais. 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 1. Contidos 

comúns en Educación 

Física 

m,n,g B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e 
artísticoexpresivas, baseada na análise previa das características 
destas. 
B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios. 
B1.13. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo. 

Utiliza o material de apoio adecuadamente para a  prevención 
dos riscos. 
Coñece e executa  o protocolo básico de actuación nos 

primeiros auxilios. 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 1. Contidos 

comúns en Educación 

Física 

h,i,g,e,b,m,o,p B1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar, 
analizar e seleccionar información relacionada coa actividade física e a 
saúde. 
B1.15. Elaboración e exposición argumentada de documentos no 

soporte máis axeitado. 

Procura información utilizando as TICS para a realización de 
traballos da materia . 
Exposición de traballos de manera autónoma  no soporte 

axeitado. 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 2. Actividades 

físicas 

artísticoexpresivas 

n,m,b,g,l,d,o 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. 

Crea coreografías creativas inviduales y colectivas con música 

( bailes,danzas populares, aeróbic etc). 
2ªaval 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 3. Actividade 

física e saúde 
m,f,b,g B3.1. Condición física. Capacidades físicas e coordinativas nas 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, e a súa vinculación 
cos sistemas do organismo. 
B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. B3.3. 
Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física e a 
práctica deportiva.  
B3.4. Adestramento: intensidade, volume e densidade do esforzo, e 

a súa relación cos sistemas metabólicos de obtención de enerxía. 

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

condición física. 

Execución de actividades para a mellora da C:F. 
Coñece os efectos saudables que ten  a práctica  
sistemática das actividades físicas e a correcta alimentación. 
Mellora a sua C:F a través dos diferentes métodos de 
entrenamento empregados na clase. 
Deseña traballo básico sobre adestramento das capacidades 

físicas básicas. 

1ª aval 



 
Materia Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe Temp_Ho 

r 

   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. 

 1ª aval 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 3. Actividade 

física e saúde 
m,g,f,b 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. 
B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas. 
B3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación. 
B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o 

seu efecto sobre a calidade de vida. 

Coñece e executa os métodos básicos de adestramento  das 
diferentes capacidades físicas  como carrera continua,cross 
paseo,fartleck, streching, PNF, e traballo dos diferentes tipos de 
forza. 
Realiza os exercicios na postura  adecuada . 
Traballa as diferentes métodos de relaxación ( método Jacobson 

e Shultz) e respiración ( abdominal, torácica etc) 

1ª aval 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 3. Actividade 

física e saúde 
  B3.9. Avaliación da condición física saudable e realización de  

actividades para a mellora desta, tendo en conta as súas características 

individuais. 

Executa os test de medición das capacidades físicas ao principio 

e o final de curso e observa a súa mellora. 
1ª aval 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 3. Actividade 

física e saúde 
  B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas.  1ª aval 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 3. Actividade 

física e saúde 
  B3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación.  Os tres 

trimestres 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 3. Actividade 

física e saúde 
  B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o 

seu efecto sobre a calidade de vida. 
 1ª aval 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 4. Os xogos e 

as actividades 

deportivas 

a,b,g,m B4.1. Execución e avaliación de habilidades motrices de xeito 

combinado vinculadas ás accións deportivas, respectando os 

regulamentos específicos. 

Práctica de xogos predeportivos vinculados aos diferentes 
deportes. 
Proba teórica dos diferentes reglamentos 

2ª e 3ªaval 

Educación Física. 

3º de ESO 
Bloque 4. Os xogos e 

as actividades 

deportivas 

a,b,d,g,m B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-tácticas vinculadas aos 
deportes colectivos en distintas situacións, respectando os 
regulamentos específicos. 
B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes 

colectivos. 

Práctica das diferentes técnica e tácticas dos deportes colectivos 
elexidos repetando o regulamento. 
Practica numerosos xogos predeportivos. 
Práctica de actividades adaptadas a aprendizaxe da técnica dos 

deportes elexidos. 

2ª e 3ªaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4º ESO 
Materia Bloque Obx Contidos ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE Tem_ 

Horas 
Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 1. 

Contidos comúns 

en Educación 

Física 

b,g,m B1.1. Deseña e realiza as fases de activación e recuperación, logo 
da análise da actividade física que se vaia realizar. 
B1.2. Fases de activación e recuperación como medio de 

prevención de lesións. 

 A.-Realizar e  participar na elaboración de 
quentamentos xerais e específicos das diferentes 
actividades a realizar nas sesións. 

 B.-O mesmo pero de maneira individual e 

autónoma. 

 C.- Realizar e  participar na elaboración de 
exercicios de flexibilidade para a volta a la calma 
nas sesións en grupo e individual e autónomo. 

 Realización de exercicios de Ioga 

A.C Primeiro trime 

B.C.2º e 3º trimestre  

  

Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 1. 

Contidos comúns 

en Educación 

Física 

a,b,c,d,g,m B1.3. Planificación e organización de eventos e campionatos nos 

que se utilicen sistemas que potencien as actitudes, os valores e o 

respecto das normas, asumindo diferentes papeis e funcións. 

Planificar as rotacións dos diferentes grupos na exposición e 

realización dos quentamentos. 

Primeiro trimestre 

Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 1. 

Contidos comúns 

en Educación 

Física 

a,b,c,d,e,g, 

m,o 

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. 
 

Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 1. 

Contidos comúns 

en Educación 

Física 

a,b,g,m B1.5. Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden 
manifestarse na práctica deportiva. 
B1.6. Protocolos básicos de primeiros auxilios.  

B1.7. Medidas preventivas sobre os riscos ou as lesións na 
realización de actividades fisico-deportivas. 
B1.8. Manexo e utilización do material e do equipamento deportivo. 

Coñecer as actuacións ante as lesións e as técnicas de primeiros 
auxilios(1*) 
Por en práctica medidas de profilaxes de lesióńs de costas e 
outras partes do corpo no manexo do material e do equipamento 
deportivo. 
Coñecer e por en práctica as medidas de protección das 

diferentes partes do corpo na realización de actividades físico -

deportivas 

3ªaval 

Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 1. 

Contidos comúns 

en Educación 

Física 

a,b,c,d,g,m B1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun 
traballo en equipo. 
B1.10. Técnicas de traballo en equipo. 

B1.11. Técnicas de traballo colaborativo. 

B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable. 

Planificar y crear grupos , colaborando no  traballo en equipo e 

auto avaliación  de unha pequena liga de partidos de deportes . 

Asignando y respectando los roles propostos. 

Todo o curso 

Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 1. 

Contidos comúns 

en Educación 

Física 

b,e,g,h,i,m, 

o,p 

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. 

Utilización das tics para a elaboración dos traballos que o longo 

do curso  vanse a expoñer 

Todo o curso 

Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 2.  

Actividades físicas 

artístico-

expresivas 

b,d,g,l,m,n, 

o 

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. 

Compoñer  e practicar unha composición de acrosport 2ª aval 

Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 3.  

Actividade física e 

saúde 

b,f,g,h,m B3.1. Efectos negativos que determinados hábitos de vida e 
consumo teñen sobre a condición física e a saúde. 
B3.2. 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. 

Coñecer e expoñer os efectos negativos que determinados 
hábitos de vida e consumo teñen sobre a condición física e a 
saúde. 
Coñecer os efectos da actividade física sobre a saúde e a 

condición física Realización de exercicios de costas para a 

consecución dunha óptima hixiene postural. 

1ªaval 



Materia Bloque Obx Contidos ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE Tem_ 

Horas 

Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 3.  

Actividade física e 

saúde 

b,g,m B3.5. Valoración e toma de conciencia da propia condición física e 
da predisposición a mellorala. 
B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo que 

integre as capacidades físicas relacionadas coa saúde.  

Realización  e posta en practica en grupo dun traballo de forza 
resistencia de  pernas, tronco e extremidades. 
Realización  e posta en practica en grupo dun traballo de 

flexibilidade de  pernas, tronco e extremidades. 

1ºaval 

 

   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. 

Realización  de diferentes tipos de de adestramento de 

resistencia. Realización de test iniciais y finais de avaliación das 

diferentes capacidades físicas. 

1ªaval 

Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 4. Os 

xogos e as 

actividades 

deportivas 

a,b,g,m B4.1. Traballo dos fundamentos técnicos das actividades físico-

deportivas propostas, tendo en consideración diversos 

condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, as  

persoas adversarias, os regulamentos e o contorno da práctica. 

Realización  de exercicios de mellora técnica de deportes de 

equipo (pase, bote, lanzamientos, fintas y apoyos en baloncesto; 

recepción, pase,saque, remate y bloqueo en voleibol) . 

2ª e 3ªaval 

Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 4. Os 

xogos e as 

actividades 

deportivas 

a,b,c,d,g,m B4.2. Traballo das situacións motrices de oposición, colaboración 
ou colaboración-oposición propostas, tendo en consideración 
diversos condicionantes xerados polos compañeiros e as 
compañeiras, as persoas adversarias, os regulamentos e o 
contorno da práctica. 
B4.3. Coñecemento e práctica de xogos e de deportes tradicionais 

de Galicia e da propia zona, así como do seu regulamento. Procura 

de información sobre variacións locais. 

Practica de exercicios e diferentes situacións de 
xogo(Igualdade,inferioridade o superioridade en ataque ou 
defensa). 
Practica de xogo da chave e a billarda. 

Practica de xogo  de flag football,colpball… 

2ª e 3ªaval 

Educación 

Física. 4º de 

ESO 

Bloque 4. Os 

xogos e as 

actividades 

deportivas 

f,g,m B4.4. Relación entre a actividade física, a saúde e o medio 
natural. B4.5. Toma de conciencia do impacto que teñen 
algunhas actividades físico-deportivas no medio natural. 
B4.6. Realización de actividades deportivas e/ou recreativas, 

preferentemente desenvolvidas no medio natural. 

Practica de carreiras ( orientación) no medio natural.  2ª e 3ªaval 

  



1º ESO 

Materia Estándares de aprendizaxe 
Instrumentos de avaliación 

(Incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 
Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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. 

Control diario por  parte do profesor  da hixiene diaria despois da 
realización de actividades físico-deportivas. 
Corrección dos traballos teóricos de quencemento realizados por los 

alumnos. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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. 

Anotación das conductas e actitudes diarias tanto positivas como 

negativas no libro do profesor. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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 
físicodeportivas. 
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. 

Valoración e anotación de conductas positivas na relación do alumno 

co seu contorno. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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

contorno. 

Observación  da práctica dos protocolos de emerxencia mediante 

anotacións do profesor. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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. 

Corrección dos traballos dixitais realizados polos alumnos o longo do 
curso. 
Valoración da exposición  dos traballos mediante rúbrica. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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. 

Grabación  das actividades corporais realizadas individualmente o en 
grupo por  parte dos alumnos. 
Valoración das execucións mediante rúbrica. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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. 

Execución individualizada por parte do alumno mediante rúbrica da 

ficha de carrera continua controlando a súa FC. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

EFB3.2.1. Iniciase 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. 

Avaliación  inicial y final das capacidades físicas básicas mediante os 

diferentes  test de medida da condición física. 

Educación  
Física. 1º de  
ESO 

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. 

Corrección con rúbrica das actividades realizadas polos alumnos . 

Listas de cotexo para avaliar as habilidades técnicas. 



Educación 

Física. 1º de 

ESO 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para obter vantaxe na práctica das actividades 
físicodeportivas 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. 

 

Listas de cotexo e rúbricas específicas de obsevación para a 

avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2º ESO 

Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Educación Física. 2º de 

ESO 
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. 

Corrección dos traballos teóricos de quencemento realizados polos 
alumnos.  
Posta en práctica dos quencementos e volta a calma preparados 

polos alumnos. Corrección por parte do profesor. 

Educación Física. 2º de 

ESO 
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. 

Anotación das conductas e actitudes diarias dos alumnos tanto 

positivas como negativas no libro do profesor e información e 

explicación a eles das razóns. 

Educación Física. 2º de 

ESO 
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. 

Valoración diaria cada vez que realicemos actividades no noso 
contorno(  parques etc). 

Exposicións orais de pequenos traballos realizados por parellas 

onde fagan unha crítica aos estilos de vida relacionados co corpo.  

Educación Física. 2º de 

ESO 
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. 
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. 

Taller que realizamos todos os anos de primeiros auxilios e 

emerxencia no centro. 

Educación Física. 2º de 

ESO 
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. 

Exposición por parte dos alumnos dos traballos dixitais realizados 

o longo do ano e correción por parte do profesor. 

Educación Física. 2º de 

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

 Posta en práctica de baile grupal para a súa valoración por parte 

do profesor. 

 

 

 

 



Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Educación Física. 2º de 

ESO 
EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas 
actividades físicodeportivas 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. 
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. 

Petición por parte do profesor das comidas diarias realizadas 
polos alumnos o longo dunha semana. Análise e comparativa co 
recomendado pola OMS. 

Control da FC mediante ficha de carrera continua. 

Educación Física. 2º de 

ESO 
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. 

Avaliación inicial e final de todas as capacidades físicas básicas 

mediante os diferentes test de medida da condición física. 

Educación Física. 2º de 

ESO 
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. 

Avaliación das habilidades técnicas mediante listas de cotexo. 

Educación Física. 2º de 

ESO 
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. 
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. 

Listas de cotexo e rúbrica específicas de observación para a 

avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 



3º ESO 
Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 

(Incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 
Educación Física. 

3º de ESO 
EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 
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. 
EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das 

propias dificultades. 

Preparación e realización dirixindo ao resto dos compañeiros  en pequenos 

grupos (3 ou 4) de 4 ou 5 exercicios axeitados ao quecemento, fase final ou 

actividade principal tendo en conta a intensidade do esforzo realizado. Para 

elo utilizarase unha lista de  (Traballo 1 vol.)  

Educación Física. 

3º de ESO 
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. 

Anotación de condutas  e actitudes en relación cos estándares de 

aprendizaxe,  tanto positivas como negativas ao final de cada sesión.  

Educación Física. 

3º de ESO 
EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización de actividades 
físicodeportivas. 
EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórap como un lugar común para a realización de actividades 
físicodeportivas. 
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. 

Anotación de condutas  e actitudes en relación cos estándares de 
aprendizaxe nunha saída  polo  contorno na que se realizarán actividades 
dirixidas á mellora da condición física aproveitando os espazos próximos. 

Realización dun pequeno traballo en grupos co obxectivo de analizar a 

actividade física realizada  normalmente por persoas do seu contorno, 

familiares ou amigos. (Traballo 2 vol.)  

Educación Física. 

3º de ESO 
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. 
EFB1.4.2. Describe 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. 

Lectura e reflexión sobre un artigo en relación con actividade físicas, 

deportivas e/ou artísticas  e os seus elementos de risco, prevención e 

actuación en caso de emerxencia. (Traballo 3vol.)  

Educación Física. 

3º de ESO 
EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais propios 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información salientable. 
EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa 

actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

Relación dos medios tecnolóxicos utilizados na realización dos traballos 1,2 e 
3. 

Anotacións da exposición e defensa feita ante os compañeiros dos traballos 

1,2 e 3. 

Educación Física. 

3º de ESO 
EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, 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. 
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. 
EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea en parellas ou grupos. 

Táboa de valoración da elaboración e execución dunha coreografía por 

grupos (ritmo, expresión, execución, composición...) 

Educación Física. 

3º de ESO 
EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-deportivas 
e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 
EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade física, a 
alimentación e a saúde. 
EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os 
riscos e contraindicacións da práctica deportiva. 
EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de 
mellora de diferentes factores da condición física. 
EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma 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. 

Responde as preguntas formuladas polo profesor ao final da unidade 

didáctica, previa explicación, en relación coa condición física, adaptación do 

organismo, capacidades físicas traballadas eta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación 
(Incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Educación Física. 

3º de ESO 
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 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, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

 

Probas físicas de valoración da evolución  da resistencia, flexibilidade e 

forza-resistencia e actitude postural.  

 
Educación Física. 

3º de ESO 
EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, 
respectando as regras e normas establecidas. 
EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 
EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos. 
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. 
EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos non estables e técnicas básicas de 

orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das súas 

posibilidades. 

Listaxes de cotexo de probas prácticas de técnica dos deportes dados.  

Orientación no contorno con compás en plano das inmediacións. 

Educación Física. 

3º de ESO 
EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades 
físicodeportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 
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. 
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. 

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

súa aplicabilidade a situacións similares. 

Probas prácticas de voleibol en equipos de 6. Traballo en equipo para a 

consecución das técnicas básicas individuais e colectivas: dedos, brazos, 

saque, remate, bloqueo, colocación básica en ataque e defensa, posicións 

no  campo.  

  



4º ESO 
Materia Estándares de aprendizaxe INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 
Educación Física. 4º de 

ESO 

EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que deben ter as 
fases de activación e de volta á calma. 
EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha sesión, atendendo 
á intensidade ou á dificultade das tarefas da parte principal.  
EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de algunha sesión, de xeito autónomo, 

acorde co seu nivel de competencia motriz. 

- Listas de cotexo 

- Exposición e posta en práctica  dun traballo teórico(1) de 

exercicios de quentamento específicos da actividade a 

realizar. 

- Exposición e posta en práctica  dun traballo teórico (2) de 

exercicios de estiramentos e volta a la calma. 

Educación Física. 4º de 

ESO 

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

EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica de actividades grupais fose 
coordinada coas accións do resto das persoas implicadas. 
EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación para utilizalos na súa 

práctica de maneira autónoma. 

- Anotación das condutas e actitudes diarias tanto positivas 

como negativas no libro do profesor. 

Educación Física. 4º de 

ESO 

EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións das persoas participantes nas actividades, recoñecendo 
os méritos e respectando os niveis de competencia motriz, e outras diferenzas. 
EFB1.3.2. Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten desde o punto de vista 
cultural, para a satisfacción e o enriquecemento persoal, e para a relación coas demais persoas. 
EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto desde o papel de 

participante como desde o de espectador/a. 

- Anotación  e valoración das condutas e actitudes diarias 

tanto positivas como negativas no libro do profesor. 

Educación Física. 4º de 

ESO 

EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o equipamento persoal, e os 
materiais e os espazos de práctica. 
EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de actividade física. 

EFB1.4.3. Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, os accidentes ou as situacións de 

emerxencia máis frecuentes producidas durante a práctica de actividades físico-deportivas. 

- Valoración e anotación de condutas positivas na relación do 

alumno co seu contorno. 

Educación Física. 4º de 

ESO 

EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos de grupo, e admite a 
posibilidade de cambio fronte a outros argumentos válidos. 
EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das compañeiras nos traballos 

en grupo. 

- Valoración e anotación positiva da participación do 

alumno@ na practica diaria de clase, as súas críticas 

construtivas,as axudas aos compañeiros e os traballos en 

grupo 

Educación Física. 4º de 

ESO 

EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas vinculadas á 
actividade física e a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.  
EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do curso, 
realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións.  
EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados. 

- Relación dos medios tecnolóxicos utilizados na realización 

dos traballos (1,2). Lista de cotexo 

- 

Educación Física. 4º de 

ESO 

EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, seleccionando os elementos de execución 
e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na creatividade e na 
desinhibición. 
EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artístico-expresivas, combinando os 
compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais persoas. 
EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas, achegando e aceptando 

propostas. 

- Realizar unha coreografía de Acrosport.Listas de cotexo 

- Realización dunha composición coreográfica de alto de 

comba en grupo. Utilización de rúbricas por parte del 

profesor 

Educación Física. 4º de 

ESO 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades físicas cun 
enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva. 
EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos efectos provocados 
polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes.  
EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas cos 
seus efectos na condición física e a saúde.  

- Probas  teóricas. 

- Listas de cotexo e rúbricas. 

 

 

 

 

 



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

actividade física 

 

 

Educación Física. 4º de 

ESO 

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

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

condicións de saúde e calidade de vida. 

EFB3.2.3. 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. 
EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas 

coa saúde. 

 

- Realización de batería de test de valoración de la C.F 

- Listas de cotexo para valorar a participación y a  practica de 

diferentes exercicios para a mellora de la propia C.F 

 

Materia Estándares de aprendizaxe INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

(incluíndo o criterio de corrección, si é o caso) 

Educación Física. 4º de 

ESO 

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións motrices 
individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas propias características.  
EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros 
e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións colectivas. 
EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio, priorizando a súa 

seguridade persoal e colectiva. 

- Realización de probas de realización de as diferentes 

técnicas na práctica dos deportes colectivos, valorarase a 

través de rúbricas e listas de cotexo. 

Educación Física. 4º de 

ESO 

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de oposición, 
contrarrestando ou anticipándose ás accións da persoa adversaria. 
EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de cooperación, 
axustando as accións motrices aos factores presentes e ás intervencións do resto de participantes. 
EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de colaboración-
oposición, intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo o obxectivo colectivo de obter 
situacións vantaxosas sobre o equipo contrario. 
EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas posibilidades de éxito, 
en relación con outras situacións. 
EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os procesos que están 
implicados nelas. 
EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valorando as 

características de cada participante e os factores presentes no contorno. 

- Observación, anotación e valoración por parte do profesor  
da participación do alumno nas tarefas destinadas a 
aprendizaxe dos xogos, técnica e táctica de los deportes 
practicados. 

- Realización de probas prácticas de  control das diferentes 
estratexias nos xogos deportivos.(Rúbricas) 

  

Educación Física. 4º de 

ESO 

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

vida nel. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN. 

 

CURSO 1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

1º ESO Quecemento I 

Condición Física I 

Atletismo I 

Hab. Ximnásticas I 

Huesos I 

Xogos predep balonmán 

Deportes alternativos I: 

        Balonkorf 

        Mazaball 

Expres Corporal: coreografía I 

Hábitos saudables :alimentación 

Músculos I 

Bádminton I 

Fútbol Sala 

Deportes alternativos I: 

      Brillé 

      Pre-béisbol 

Xogos tradicionais 

Malabares : pelotas 

 Activ.na Natureza:senderismo 

1º auxilios I 

2º ESO Quecemento II 

Condición Física II 

Cuerdas 

Higiene Postural 

Mini –tenis 

Deportes alternativos II: 

     Lacrosse 

     Ultimate 

Béisbol 

Malabares:pelotas por parellas 

Expres Corporal:danzas 

 

Baloncesto I 

Xogos tradicionais  

Deportes alternativos II: 

      Ringo-lanza 

       Indiaca 

Activ.na Natureza:senderismo 

1º auxilios II 

 3º ESO Quecemento III 

Condición Física III 

Relaxación 

Huesos y músculos II 

Activ. Ximnásticas II 

El cuidado de la espalda 

Acrosport I 

Balonmano II 

Bádminton II 

Deportes alternativos II: 

     Floorball 

     Balonkorf 

Expres Corporal: coreografía II 

Lesiones I 

Voleibol I 

Deportes alternativos II: 

       Pre-béisbol 

       Pinfuvote 

Activ.na Natureza: Orientación  

Xogos tradicionais  

Actuación ante accidente :RCP 

4º ESO Quecemento IV 

Condición Física IV 

Huesos y músculos II 

El trabajo de fuerza y 

flexibilidad. 

Relajación 

 

Baloncesto II 

 Acrosport II 

Deportes alternativos II: 

     Flag-football 

     Bigball 

Malabares: aros, pelotas, 

diábolos e mazas. 

Lesiones II 

Voleibol II 

Xogos tradicionais  

Activ.na Natureza : Orientación 

Badminton II:dobles 

Deportes alternativos II: 

          Datchball 

          Colpbol 

1º auxilios e actuación ante accidente :RCP  

 



5. METODOLOXÍA. 
 

Os procesos de ensino e aprendizaxe han de seguir unha metodoloxía que permita 
integrar distintos modelos, métodos, estratexias e técnicas pedagóxicas coas que expoñer 
as tarefas ao alumnado. Segundo que estes métodos sexan máis abertos ou pechádevos, 
poden orientarse para a instrución, a participación e a emancipación en función do 
obxectivo, a súa dificultade, o momento ou a situación de ensino en que se atope, así 
como as variables de organización das actividades, recursos e agrupamentos. Dado o 
carácter terminal que ten esta etapa, buscarase a progresiva autonomía do alumnado, co 
fin de que, como cidadán, fose capaz de incorporar a actividade física ao seu estilo de 
vida. 
Debemos concibir a aprendizaxe como un proceso de construción de significádevos 
compartídevos, de xeito que se transcenda o simple dominio das habilidades motrices e 
favoreza a transferencia das aprendizaxes en curso. Para iso, é necesario activar e 
acceder aos coñecementos previos do alumnado, favorecer unha atribución positiva aos 
coñecementos adquiridos e facer evolucionar os saberes para formas máis complexas e 
expertas. Neste proceso, hase de prestar unha atención especial ás estratexias 
discursivas docentes que se empregan e á actividade dialóxica do alumnado, 
incorporando así as representacións cognitivas que realizan sobre as aprendizaxes en 
curso. 
O tipo de información inicial á hora de presentar o contido, o coñecemento de resultados 
ou da execución e os reforzos utilizados asegurarán o fluxo de información necesaria para 
que o alumnado vaia realizando os axustes oportunos para lograr os obxectivos propostos 
nas tarefas e actividades. 
Como principios de avaliación asúmense a individualización, o carácter formativo, a 
participación dos axentes, o seguimento e o axustamento do programa. O primeiro destes 
principios, xustifícase no respecto á diversidade de manifestacións das capacidades 
físicas e motrices, así como o progreso persoal e senlleira do alumnado. O segundo, 
explícase porque a avaliación actúa como fluxo de información continua que orienta a 
aprendizaxe e reorienta o ensino durante o desenvolvemento do proceso. O terceiro 
principio, xustifícase por pretender que os xuízos e valoracións teñan un valor ético e o 
consenso necesario. O cuarto principio explícase por sistematizar a actuación docente, 
permitindo a reflexión e a toma de decisións sobre o programa. 
A metodoloxía haberemos de entendela como un "conxunto de prescricións e normas que 
organizan e regulan, de maneira global, o proceso de ensinoaprendizaxe no aula en 
relación cos papeis que desempeñarían profesores e alumnos, as decisións referidas á 
organización e secuenciación das actividades e a creación dun determinado ambiente de 
aprendizaxe no aula, principalmente". 
En consecuencia con iso, unha metodoloxía baseada na investigación concíbese como 
"unha proposta de organización dos procesos e actividades de ensinoaprendizaxe na 
aula" e "non é unha proposta de metodoloxía científica". 
Desde esta perspectiva, a actividade enténdese como a "materialización do deseño 
curricular, é a unidade de programación", polo que "unha metodoloxía, en definitiva, 
plásmase nunha determinada organización e secuenciación de actividades cunha peculiar 
orientación". De aí que a metodoloxía de investigación no aula defenda e apóiese na 
construción do coñecemento. Neste sentido, esta proposta metodolóxica posibilita non só 
a aprendizaxe de conceptos, senón tamén o de procedementos e destrezas e o 
desenvolvemento de actitudes. 
A formulación e resolución de problemas é o tratamento que adoptamos como núcleo básico 

dentro do sistema e como contido do proceso de construción. 

As pautas metodolóxicas que se derivan desta proposta artéllanse e tradúcense e resumo en: 

 



- A creación dun ambiente de traballo que progresivamente facilite un efectivo intercambio 

de información e comunicación. 

 

- O establecemento dunha dinámica de acción centrada no formulación e resolución de 

problemas de diferente grao de concreción. 

 

Agora ben, consecuentemente con estas pautas temos que organizar e secuenciar as 
actividades, que han de responder aos  
 
fundamentos xa manifestados e que, en definitiva e basicamente, han de incluír o: 
 

• Sempre que a tarefa permítao, partir de problemas. 

 

• Admitir e valorar a existencia de distintos graos de desenvolvemento do alumnado 

e da existencia de coñecementos previos nos mesmos. 

 

• Deseñar as estratexias axeitadas para, dalgunha maneira, situar o grao de 
desenvolvemento físico do alumnado e para a explicitación dos esquemas de 
coñecemento e iniciar seu contrastación coas novas informacións que se van 
xerando. 
 

• Traballar con novas informacións. 

 

• Desenvolver novas habilidades. 

 

• Potenciar as actitudes de solidariedade, cooperación, respecto, tolerancia e 

responsabilidade. 

 

• Fomentar o amor propio. 

 

• Elaborar conclusións. 

 

 

Trátase de traballo en equipo, e é imprescindible nas sesións da clase; este será o recurso 
metodolóxico básico. A axuda pedagóxica axeitarase ao traballo de cada grupo. Tamén 
matizar que, para levar a cabo o plan de traballo previsto, é importante considerar que 
algunhas das actividades que conforman o curriculum de Educación Física requiren que 
se realicen fóra do recinto escolar. 

 

6.- RECURSOS E MATERIAIS DIDÁCTICOS. 

Os principais recursos e materiais que utilizaremos no área de Educación Física son:  

o RECURSOS HUMANOS:  

O alumno/a e a súa experiencia (motricidade, expresión, creatividade). 

 O profesor e as súas explicacións e / ou exemplificacións.  



o INSTALACIÓNS:  

 O aula.  

 O ximnasio.  

 A pista polideportiva exterior.  

 O pavillón.  

 Os espacios abertos do recinto escolar.  

 O parque no contorno cercano ao centro. 

o MATERIAL DIDÁCTICO:  

 Convencional:  

− Apuntes e fichas elaborados polos profesores do departamento.  

− Ordenador portátil e canón. 

− Posters ilustrativos.  

− Material deportivo diverso especificado no inventario de material do 

departamento.  

 Non convencional:  

− Material específico de deportes alternativos, expresión corporal e 

actividades na natureza.  

   − Materiais reciclados e autoconstruidos polos propios alumnos.  

− Material audiovisual: cd´s de música e de vídeo, cámara de vídeo, 

televisión e vídeo, equipo de música. 

 

 

NORMATIVA BÁSICA DE EQUIPAMENTO PERSOAL DO ALUMNADO: 

Neste aspecto, establécense unhas normas con o obxectivo de desenvolver e 

favorecer a hixiene individual e colectiva, e coidar a seguridade do alumnado na práctica 

da actividade física:  

 

• Camiseta deportiva.  

 

• Pantalón curto / largo de deporte. 

 

• Calzado deportivo: non se permiten botas de montaña nin calzado con unha adoite 

de máis de 3 cm. (plataformas) así como calzado frouxo ou mal atado por cuestións 

estéticas, todo iso para evitar lesións nos pés e nocellos e evitar accidentes. A 

limpeza de adóitelas do calzado ao entrar na instalación será esixida por cuestións 

de hixiene e seguridade.  

 

• Non se permitirá o uso de pezas que non sexan deportivas (camisas, pantalóns 

vaqueiros ou de tea, cazadoras etc) que poidan limitar os movementos, causas 

lesións (rozamentos, falta de circulación) ou minguar a hixiene (non absorción da 

suor). 

 



• Poderase recomendar ao alumnado a utilización de vestimenta/ material específico 

no desenvolvemento dos temas relacionados con a expresión corporal, as 

actividades na natureza ou outros contidos. 

 

• Por medidas de hixiene persoal e colectiva, o alumnado deberá asearse logo da 

práctica.  

 

Recoméndase o aseo básico e o cambio da camiseta. 

 

• Así mesmo, o profesor ou profesora valorará se certos complementos de moda, tipo 

pearcings, aneis, pendentes, etc., que sexan visibles, poden supoñer un perigo para 

o alumno/a e/ou compañeiros. Nese caso, os seus usuarios terán que retiralos.  

 

• Considerarase “falta de material” cando se incumpra parcial ou totalmente o exposto 

nos puntos anteriores.  

Se non practica a sesión, supone ademáis “falta de práctica” sen posibilidade de ser 

xustificada. 

 

• Non se permitirá mascar chicle durante as clases. 

 

7.- AVALIACIÓN 

Debido ás características específicas desta materia, o apartado procedimental suma 

unha alta porcentaxe da nota final. Independentemente do nivel ou etapa no que se imparta 

a materia, a avaliación é sempre CONTINUA aínda que veremos que as actividades 

complementarias xogan un papel fundamental cando un alumno ou alumna suspende unha 

avaliación (pretendemos desta forma evitar que traballando nun só trimestre póidase 

aprobar a materia). 

A.- SISTEMÁTICA DA AVALIACIÓN NA ESO  

1) CONTIDOS ACTITUDINAIS: 

 
1º ESO 40% 

2º ESO 40% 

3º ESO 30% 

4º ESO 30% 

 
 

O rexistro destes aspectos levarase no caderno de clase do profesor. Dentro deste 

apartado valoraremos aspectos como:  



PUNTUALIDADE:  

 

    Ás tres faltas de puntualidade na avaliación, o alumno perderá a 

puntuación neste apartado e ademáis o profesor pode decidir medidas 

correctivas para cambiar esta actitude contraria ás normas.  

 

MATERIAL: ROUPA E CALZADO ADECUADO PARA A PRÁCTICA DA 

ACTIVIDADE FÍSICA E ROUPA E MATERIAL DE ASEO. 

 

- Os alumnos deberán traer obrigatoriamente roupa deportiva.  

-  O calzado deberá ser o adecuado para a práctica deportivo e deberá 

estar CORRECTAMENTE ATADO. 

- Ás tres faltas de materia na avaliación, o alumno perderá a puntuación 

neste apartado e ademáis o profesor pode decidir medidas correctivas 

para cambiar esta actitude contraria ás normas. 

 

MATERIAL DEPORTIVO DO CENTRO:  

   

  - Os alumnos deberán favorecer a boa conservación do material de E.F. 

  - Os alumnos terán que colaborar no mantenemento da orden nos 

cuartos de material. 

  - O profesor valorará a colaboración dos alumnos que axudan o 

transporte, colocación e recollida do material. 

  - O alumno que robe material terá unha forte sanción disciplinaria e na 

calificación da asignatura. 

  - O alumno que robe nos vestiarios terá unha forte sanción disciplinaria. 

   - Os profesores non terán ningunha responsabilidade da falta de 

material persoal do alumno, dando a facilidade de deixar as cousas persoais 

de valor dentro dunha bandexa na propia instalación onde se da a clase. 

 

   

ASPECTOS RELATIVOS Á SEGURIDADE. 

 

Tanto do propio alumno/a como dos seus compañeiros e do profesor. Serán 

sancionados con medidas disciplinarias os seguintes comportamentos: 

 

- Comportamento perigoso, irrespectuoso, agresivo, etc... facendo perigar  

a propia integridade, a dos compañeiros ou profesor. 

- Utilizar o material de forma perigosa facendo perigar a propia integridade, 

a dos compañeiros ou profesor. 

- Así mesmo, se certos complementos de moda, tipo pearcings, aneis, 

pendentes, etc., que sexan visibles, poden supoñer un perigo para o 

alumno/a, compañeiros e/ou profesor. Nese caso, os seus usuarios terán 

que retiralos.  

   

 

 

 



  AFÁN DE SUPERACIÓN: actitude de esforzo 

  

- O profesor valorará a aceptación das capacidades e limitacións persoais 

e dos compañeiros. 

- O profesor valorará a ilusión, o esforzo e o traballo por mellorar. 

 PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

  - Terase en conta a aportación de ideas e unha actitude de colaboración 

nas sesión. 

  . Actitude de atención e interés nas explicacións e e nas execucións 

durante as clases. 

 RESPETO E AXUDA NAS RELACIÓNS INTERPERSONAIS (compañeiros / 

profesor) 

  - Valoraráse a actitude de axuda e a actitude de respeto e cooperación. 

 

 

2) CONTIDOS CONCEPTUAIS 

  

1º ESO 20% 

2º ESO 20% 

3º ESO 30% 

4º ESO 30% 

   

   Dentro deste apartado teremos en conta: 

   PROBAS TEÓRICAS ESCRITAS OU ORALES:  

 

   Según o profesor o estime oportuno en cada avaliación.   

 

    

   PREGUNTAS ALEATORIAS EN CLASE:  

 

   O profesor poderá formular preguntas en clase dos contidos teóricos.  

 

   O rexistro dos resultados levarase no caderno de clase do profesor. 

 

    

    



   TRABALLOS ESCRITOS:  

   Traballos que o profesor poida estimar adecuados en función do    

  desenvolvemento da avaliación.  

   Traballos complementarios nos que o alumno poida consolidar máis   

  coñecementos da materia. 

   

3) CONTIDOS PROCEDIMENTAIS: 

 

1º ESO 40% 

2º ESO 40% 

3º ESO 40% 

4º ESO 40% 

 

. O rexistro destes aspectos levarase no caderno de clase do profesor. Valorarase  

 mediante: 

  

  APLICACIÓN CORRECTA E INTENSIDADE NAS TAREFAS ESIXIDAS EN 

CADA SESIÓN. 

   

  O profesor explicará unha serie de contidos técnicos, tácticos ou 

regulamentarios que os alumnos han de ser capaces de levalos á práctica. 

   

  Execución e intensidade nas tarefas esixidas en cada sesión. 

 

 

 

  EXAMEN DE TIPO PRÁCTICO:  

  Que se realizarán ou non en función de cada unidade didáctica. Neste caso 

pedirase a execución correcta dunha serie de tarefas ou exercicios.  

 

 

   SE PODERÁ APROBAR SI O RESULTADO DOS TRES CONTIDOS 

(CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL E ACTITUDINAL) E IGUAL O MAIOR A CINCO. 

 

 



IMPORTANTE: Aínda que estes porcentaxes serán os que rexirán na meirande parte do 

curso, pode pasar que nalgunha avaliación, suprímase a parte teórica  (por decisión do 

profesorado), polo que estas porcentaxes variarían e quedarían:  

 

actitudinais    40% e  

 

procedimentais   60% 

 

As porcentaxes tamén poder ser susceptibles de cambio por calquera outro motivo 

xustificado e NOTIFICARASE AO ALUMNADO COA SUFICIENTE ANTELACIÓN  E 

REFLICTIRASE O CAMBIO NO LIBRO DE ACTAS DO DEPARTAMENTO E NA MEMORIA 

DE FINAL DE CURSO. 

  B.- OUTRAS CONSIDERACIÓNS RESPECTO DA SISTEMÁTICA DA 

AVALIACIÓN.  

Os alumnos con enfermidade ou lesión que non poidan realizar a parte práctica xeral 

deberán aportar o xustificante médico (no que ten que figurar os exercicios que non pode 

facer) e realizar as tarefas especiais que lle propoña o profesor, diseñadas en función do 

problema que presente.  

Se a enfermidade ou lesión require reposo e o xustificante médico detalla que non 

pode facer ningunha actividade física, deberase adaptar o sistema de avaliación e 

cualificación do alumno. 

 

O alumno lesionado debe asistir con normalidade as clases de EF se asiste o instituto 

para as demais materias.  

  

Se o alumno non puidese facer os contidos procedimentais  as porcentaxes para esa 

avaliación serían:  

 

actitudinal    20% e  

 

conceptuais   80% ( tendo que aprobar obrigatoriamente o examen teórico e facer os 

traballos complemetarios que lle manda o profesor) 

Se a enfermidade ou lesión limita algún movementos, o xustificante médico terá que 

detallar os exercicios que pode facer, sen agravar a lesión, ou os que ten que facer para 

rehabilita-la, para que o alumno/a poda facer esos exercicios na clase de EF. 

O sistema de avaliación e cualificación do alumno, adaptarase na parte 

procedimental, valorando o traballo que pode facer nas clases. 

 

C.- A NOTA FINAL DA MATERIA: 

 

Un alumno que aprobe todas as avaliacións, obterá a media aritmética que resulta da 

suma das tres avaliacións. 

No caso de ter algunha avaliación suspensa o alumno/a terá que facer as probas 

conceptuais/procedimentais que lle mande o profesor para recuperar. 

 



Os alumnos que obteñan a cualificación de insuficiente na convocatoria de Xuño, 

deberán en Setembro: 

 

- Presentar correctamente os traballos.  

- Ademais terán que presentarse a proba de setembro (teórica e/ou práctica) 

establecida polo departamento para tal efecto. 

Os alumnos coa educación física pendente de cursos anteriores: 

 

Terán dúas formas de aprobar a materia:   

 

- O profesor que teña alumnos coa materia pendente  encárgase de explicar e 

motivar os alumnos para que teñan unha actitude positiva cara a materia e que 

se traballan durante todo o ano e van aprobando o curso en rigor poden ir 

convalidando a parte práctica da materia e poden entregar pequenos traballos 

teóricos con contidos da materia.  

 

- Aqueles alumnos cuxa actitude cara á materia do curso en rigor sexa 

negativa e non participen nin se esforcen na consecución dos obxectivos da 

mesma non poderán convalidar ningunha parte da materia de cursos anteriores 

pendentes polo que deberá presentar traballos dos contidos teóricos da materia 

pendente e realizará probas de exame escrita e probas físicas do nivel a avaliar. 

 

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 traballos/lectura de artigos da actualidade 

deportiva co fin de sumar puntos para a avaliación. 

 

D.- AVALIACIÓN INICIAL. 

 

Ao inicio de curso nas primeiras sesión observarase a práctica dos alumnos e 

realizaranse as probas fisicas determinadas polo departamento de EF ( resistencia, 

forza, flexibilidade, velocidade , axilidade e coordinación) para poder detectar as 

dificultades, tanto individuais como de grupo, e así poder adaptarse mellor ás 

necesidades dos mesmos. 

 

 

 



8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE 

ENSINANZA E A PRÁCTICA DOCENTE. 

 

A programación anual debe entenderse como un documento dinámico, unha 

declaración de intenciones basada no curriculun oficial, na propia experiencia dos docentes, 

nas características do Centro pero ademáis debe adaptarse aos alumnos os que se lle vai 

a aplicar. Ao longo do curso faise necesario adaptar moitos aspectos do programado por 

múltiples motivos. Estas adaptacións deben quedar recollidas para ser valoradas en anos 

posteriores á hora de facer as novas programacións. Periodicamente os componentes do 

Departamento de EF nas reunión ordinarias, farán unha valoración da posta en práctica da 

programación ata ese momento, deixando reflexado as modificacións e adaptacións que 

consideren relevantes no libro de actas do Departamento. 

 

 

 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…         
  



9.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E ALUMNADO CON N.E.E. 

 

➔ ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

 

Partindo da base que as adaptacións emanan do PEC e do PCC, atendendo ao principio 
de Diversidade para garantir no proceso de ensino- aprendizaxe os principios de 
individualización, normalización e integración, o noso Departamento entende que na 
Programación de Aula debemos concretar aquelas adaptacións curriculares catalogadas 
como non significativas, entendendo como tales as que responden ao seguinte perfil:  

 

➢  Son alumnos/as con escolarización normal e con dificultades, non moi 

importantes, na súa aprendizaxe. 

➢ Non é necesario variar a súa programación substancialmente en relación co resto dos 

seus compañeiros. 

➢ Necesitan de axustes (adaptacións) sobre algúns aspectos, sobre todo metodolóxicos 

en relación cos seus compañeiros, como: 

 

• Estratexias e técnicas de aprendizaxe. 

 

• Adecuación de actividades de aprendizaxe ás súas particularidades características. As 
adaptacións curriculares deben formularse para dar resposta á individualización, 
normalización e integración e xa que logo, este Departamento entende que debe dar as 
oportunas achegas permitindo a máxima integración e, ademais, facelo na medida en que 
estes poidan asumilas; desta forma faremos da Educación Física unha actividade 
integradora con alumnos activos/as, participando de acordo ás súas posibilidades e 
facendo da nosa aula un lugar onde todos poidan intervir de forma tolerante e solidaria. A 
experiencia dinos que as causas máis frecuentes polas que os alumnos/as están exentos 
parcialmente son principalmente problemas de insuficiencia respiratoria (asma, alerxias,..) 
ou por modificacións das curvaturas fisiolóxicas da columna. 
 

Para coñecer este tipo de detalles se pasaralle aos alumnos/as unha serie de preguntas dentro 

do cuestionario de colleita de datos. 

 

 EXENCIÓN NA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

A exención en Educación Física terá exclusivamente a modalidade de exención parcial, 
debéndose realizar a correspondente adaptación curricular. Supoñerá a dispensa de 
determinados exercicios ou actividades. O alumno/a poderá cursar os contidos da materia 
e aqueles outros exercicios que con carácter xeral, se atopen programados, compatibles 
coa limitación documentalmente acreditada. 
Cando por importante diminución física ou sensorial o alumno/a non poida realizar 
determinados exercicios ou actividades, o Departamento de Educación Física elaborará 
unha adaptación curricular significativa que modifique parcialmente os obxectivos 
mínimos, indicándose os obxectivos a acadar dentro das posibilidades do alumno e os 
criterios de avaliación parta consideralos superados. 



O procedemento para a concesión da exención será o seguinte: 

 

1. O profesor informará aos alumnos/as, no comezo do curso, desta normativa sobre 

exención en Educación Física. 

 

2. Os pais, nais ou titores presentarán no comezo do curso ou no momento que 
sobreveña a discapacidade, unha solicitude razoada, certificado médico e toda a 
documentación que se estime oportuna. 

 

 
3.  Se remitirá todo o expediente ao Xefe de Departamento de Educación Física, que 
emitirá no prazo de dez días un informe propoñendo o aceptar ou non a solicitude de 
exención parcial. O informe incluirá a proposta das adaptacións curriculares precisas. 
 
4. A dirección do centro, visto o informe sobre a procedencia da exención solicitada, 
resolverá no sentido indicado neste, comunicándollo aos pais, nais ou titores do alumno/a 
así como ao titor/a do grupo-clase. 
 
5. A documentación presentada e a derivada de tales actuacións incorporaranse ao 

expediente do alumno/a. 

 

6. Os alumnos exentos de práctica así como os que por calquera circunstancia non 
poden facer a práctica que corresponda nun momento determinado, deben acudir a clase, e 
ademais colaborar no desenvolvemento das clases prestando as axudas que se lle pidan no 
que fai á utilización do material, arbitraxes, anotacións, etc. 
 

 

  En calquera caso cando un alumno se atope en situación de exención parcial ou total, 

temporal ou definitiva pode ser avaliado a través de: 

 

 

1. Traballos complementarios, propostos polo profesor, relacionados cos contidos da 

materia de EF. 

 

2. Proba escrita de contidos da avaliación. 

 

 

10.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

 

Neste deseño curricular pretendese incluír un compoñente ético que se adapte ás 

novas condicións sociais co fin de dar sentido ao resto dos coñecementos presentados na 

materia. Nesta liña haberá un tratamento dos elementos educativos básicos ou temas 

transversais en cada unha das accións do proceso educativo que levemos a cabo. Na nosa 

materia centrarémonos principalmente en:  

 



A EDUCACIÓN PARA A SAÚDE E A EDUCACION SEXUAL:  

Este aspecto impregna boa parte dos contidos do área. Seguiremos o tratamento da 

saúde desde o coñecemento do propio corpo, os efectos da actividade física sistemática e 

os beneficios que desta derívanse.  

Nestas idades nas que a diferenciación de carácteres sexuais maniféstanse de forma 

significativa, intentaremos contribuír a que os alumnos/as sexan conscientes dos cambios 

que experimentan, acéptenos con naturalidade e saiban a influencia que poden ter no seu 

desenvolvemento.  

É evidente que o peso da Educación sexual e da Educación para a saúde cae de 

cheo no propio currículo do área de Educación Física. Neste aspecto incide 

fundamentalmente o intento de conseguir no alumnado actitudes positivas fronte ás 

seguintes cuestións:  

 

 A hixiene corporal na práctica de actividades físicas: hábitos relacionados coa ducha 

e o aseo persoal despois de realizar exercicio físico. 

 

 A hixiene postural: precaucións ao realizar tarefas da vida cotiá (levar a mochila, 

sentar, levantar pesos...). 

 

 Relaxación e respiración: adquirir un bo hábito de respiración e desenvolver a 

capacidade de autorelaxarse en situacións física: rutinas de quentamento, normas 

de seguridade na realización de determinadas actividades físicas, coñecemento dos 

tratamentos de choque máis frecuentes ante posibles accidentes. 

 

 A incidencia dos hábitos prexudiciais para a saúde na actividade física.  

 

 A valoración e toma de conciencia da propia condición física. 

 

 A valoración do efecto dun bos hábitos sobre a condición física e a saúde en xeral.  

 

 O respeto das normas de prevención de accidentes na práctica da actividade física.  

 

 A valoración dos efectos dos hábitos nocivos para a condición física e a saúde, e 

prevención ante os mesmos.  

 

A EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES. 

PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO OU CONTRA PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE. 

Convén reflexionar sobre se coa nosa actuación docente estamos a axudar ou non 

á transmisión de estereotipos sexistas. Debemos promover prácticas que teñan como 

común denominador o trato igualitario real entre ambos os dous sexos e que respecten e 

valoren as experiencias, motivacións, intereses e as características de ambos os dous 

grupos. 



As diferencias biolóxicas que existen entre os sexos non son razóns para a 

marxinación dun ou outro en determinadas actividades. O coñecemento mutuo que se leva 

a cabo nas manifestacións motrices servirá de base cara ao respecto das características 

de cada un.  

É preciso que o/a profesor/a teña en conta algúns aspectos como: 

 As experiencias previas adoitan ser distintas en alumnos e alumnas, polo que o/a 

profesor/a se verá obrigado/a a compensar esas desigualdades de principio.  

 

 Nas actividades manipulativas, pola educación sexista inevitable, as alumnas teñen 

menos experiencia.  

 

 É necesario incentivar ás alumnas para que solucionen os seus propios problemas.  

 

 É preciso eliminar a linguaxe sexista. Así como as ilustracións (nos nosos textos, os 

debuxos e as fotografías) de manipulación, xogos ou actividades físicas deben 

facerse, independentemente da súa natureza, por mozos ou mozas indistintamente.  

 

 Hai que eliminar a sensación de competitividade entre os dous sexos.  

 

 É conveniente enfatizar sobre os éxitos e logros deportivos alcanzados por mulleres 

(malia a súa condición de ama de casa tradicional e con gran esforzo...).  

 

 Confeccionar equipos mixtos para o desenvolvemento das actividades.       

 

 Débese ter unha especial atención a que os varóns non monopolicen algunhas pistas 

deportivas, considerándoas patrimonio de homes.  

 

 É importante estimular ás alumnas no manexo de máquinas e ferramentas. En xeral, 

realizar todas aquelas prácticas que eliminen a discriminación.  

 

A EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR: 

A actividade física estase convertendo nun ben cultural de toda a comunidade social, 

en torno ao cal suscítanse expectativas económicas e políticas que tratan de transformalo 

nun ben de consumo: marcas comerciais, instalacións, etc.  

Desde esta análise podemos orientar ao alumno/a en todo o proceso. Comezando pola 

selección do equipo adecuado para a actividade física ordinaria: 

 Valoración e coidado das instalacións e material. Dar uso polivalente ao material do 

que dispoñamos e transmitir que non sempre o máis caro é o mellor.  

 

 Utilización e confección de materiais alternativos como cordas, globos, periódicos, 

caixas, envases..., conseguindo nos alumnos actitudes favorables cara á valoración 

e reciclaxe destes produtos.  

 



 Coñecemento das características esenciais da vestimenta deportiva sendo críticos á 

hora de elixir sen deixarse levar por modas, marcas...  

 

 Concienciación ante o excesivo consumo de espectáculos deportivos que se produce 

actualmente na nosa sociedade. (principalmente TV). Aprender a facelo sen 

fanatismos. 

 

A EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

Nas actividades realizadas no medio natural débense desenvolver actitudes de 

coidado do ecosistema e de protección do mesmo. Habemos de suscitar unha actitude de 

participación activa na reconstrucción do ecosistema. Insistindo en temas como: 

 Coñecer, valorar e respectar os espacios que nos rodean, a través das actividades 

no medio natural.  

 

 Contemplar as normas básicas de protección, precaución e seguridade no 

desenvolvemento de actividades no medio natural.  

 

 Valorar os recursos que brinda o medio natural para o seu goce.  

 Reciclaxe de materiais de desecho, autoconstrucción de novos materiais para xogos 

con elementos naturais, reparación e reutilización de materiais estragados.  

 

 Aceptar e respectar as normas de protección, precaución e seguridade no medio 

natural. Ser crítico coas actividades que poidan perxudicar o ecosistema (vehículos 

campo a través, escalada en paredes onde aniñan aves, actividades en ecosistemas 

protexidos...)  

 

 Tomar interese por participar en actividades que se desenvolvan no medio natural.  

A EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL E O APRENDIZAXE DA 

PREVENCIÓN E RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS EN TODOS OS 

ÁMBITOS DA VIDA PERSOAL. 

Entendemos a oposición como unha estratexia e non como unha actitude fronte  

aos demais. A tolerancia e a deportividade no xogo son actitudes moi favorables para a 

educación para a paz. Tratarase o eixe da Educación para a paz unido á Educación moral 

e cívica cando se realizan actividades que levan a:  

 Aceptar do nivel de aptitude motriz dos outros.  

 

 Respectar o ritmo de progresión, así como aos logros dos compañeiros por moi 

insignificantes que poidan parecer.  

 



 Controlar a agresividade en situacións de oposición e loita directa con 

compañeiros.  

 

 Respectar a normativa e regulamentos dos xogos e deportes. 

 

 Valorar mellóraa persoal e a dos demais por encima do resultado.  

 

 Aceptar a competición cos demais como unha forma lúdica de desenvolver a 

actividade físico deportiva, aceptando as regras, a cooperación e a rivalidade 

ben entendida.  

 

 Dispoñerse a aceptar os resultados da confrontación deportiva, sen extrapolar 

actitudes e conductas negativas.  

Respectar aos roles de cada participante nos xogos deportivas, con maior consideración á 

figura do arbitro, colaborando co seu labor e sen cuestionar as súas decisións. 

 A SEGURIDADE VIARIA:  

 O uso correcto das vías públicas esixe unha formación educativa. Este tema transversal hai 

que tratalo dende dous puntos de vista. Por un lado, ensinar os comportamentos e regras 

básicas dos conductores e peóns, e por outro, fomentar unha educación para a convivencia e 

solidariedade no ámbito urbano:  

 Aprender a usar, gozar e coidar os equipamentos urbanos, medios de transporte, 

zonas verdes e instalacións deportivas.  

 

  Tomar consciencia dos problemas viais e das situacións de risco que poidan 

presentarse (montar en bici, patinar, correr,...)  

 

A EDUCACIÓN PARA O EMPRENDEMENTO E O LECER: 

Da mesma forma que a escola prepara ao alumno para o mundo laboral, tamén debe 

dotalo de instrumentos axeitados para un emprego constructivo do seu tempo libre e de 

ocio, tendo en conta que o alumno disporá de momentos de tempo libre dentro da escola 

(recreos) e sobre todo fóra dela: 

 Facilitar a organización de actividades, xogos e competicións en tempo de recreo 

(ligas de diversos deportes, partidas de xadrez, xogos tradicionais...).  

 

 Darlle a coñecer as posibilidades que lle ofrece o seu ámbito próximo para o 

desenvolvemento de actividades deportivas: instalacións, clubs, actividades 

municipais …    

 

 Mostrarlles as opcións que ofrece o seu medio natural próximo: rutas de 

sendeirismo, clubs de vela, piragüismo, montaña...  



 Descubrir e valorar as alternativas de ocio que nos ofrece o medio urbano e optar 

por aquelas que nos poidan proporcionar un maior desfrute persoal: circuítos de 

carril bici, skate, patinaxe... 

  Tamén inherente na materia trataremos a comprensión lectora, expresión oral 

e escrita, a comunicación audiovisual e as técnoloxias da información e da 

comunicación: 

 

Por un lado, o profesorado utilizará as TICs como un recurso didáctico máis para 

transmitir información e coñecemento ao alumnado. 

 

Doutra banda, o alumnado utilizara as TICs para recadar ou ampliar información sobre 

os contidos da materia, para a realización de traballos e a exposición destes. 

O profesor pode proponer, para favorecer a compresión lectora, lecturas de temática 

deportiva nos diferentes cursos.      

 

Búsqueda e lectura daqueles artigos relacionados coa Saúde e o Deporte. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

1.- SENDERISMO: para 1º ESO e 2º ESO. 

2.- PATINAXEO SOBRE XEO: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO e 4º ESO. 

3.- XOGOS POPULARES: Todos os cursos da secundaria. 

4.-ACTIVIDADES MULTI DEPORTIVAS (talleres, charlas…) e ACTIVIDADES 

MULTIAVENTURAS( surf, kayak de mar, espeleoloxía, ecopark…) : 1º ESO, 2º ESO, 

3º ESO e 4º ESO. 

5.- CHARLA E SESIÓN PRÁCTICA DE BALONCESTO ADAPTADO. 

6.- XORNADA DE ORIENTACIÓN: para 3º e 4º ESO. 

 



12.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN  

 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE 

MELLORA. 

Se ao longo do curso o profesor encargado da materia interpreta que, ben polos 

resultados académicos parciais, ben por calquera outra circunstancia que atinxa ao bo 

funcionamento do proceso de ensinoaprendizaxe, é preciso acometer unha modificación 

desta programación para mellorala nalgún dos seus puntos, comunicaráo ao resto dos 

membros do Departamento, e, logo de que, se procede, o Departamento aprobe a 

modificación en reunión oficial, remitiráse copia da acta da reunión á Xefatura de Estudos 

xunto coa programación modificada, para incluila oficialmente dentro da Programación 

Xeral Anual. O Departamento dará a coñecer a todos os alumnos da materia os cambios 

realizados, e se encargará de facer dispoñible na web do centro o documento modificado 

para que estea ao dispor de calquera membro da comunidade educativa. A avaliación final 

da programación levaráse a cabo ao remate do curso, incluíndose na Memoria do 

Departamento. Entendemos que a porcentaxe de alumnos avaliados positivamente desta 

materia entre as convocatorias de xuño e setembro, dado o gran valor asignado ao traballo 

individual, debería ser próximo ao 100% dos alumnos matriculados. Se non é o caso, a 

Memoria recollerá posibilidades de cambio que serán tidas en conta nas programacións 

dos vindeiros cursos. En calquera caso, esta Avaliación final da Programación incluirá 

mención específica dos estándares de aprendizaxe que o docente da materia entenda 

como pobremente acadados polos nosos alumnos, de tal xeito que en vindeiras 

programacións atendamos estes datos, co obxecto de melloralos, introducindo variacións 

metodolóxicas, incluindo as dos instrumentos de avaliación previstos nesta programación. 

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: 

 

 

 

 

13.- DATOS DO DEPARTAMENTO DE E.F. 

 

 O departamento de E.F. do IES Ribeira do Louro  está composto: 

   

- Xefe do Departamento e profesora de EF na secundaria: Doña Ana María Fernández 

Naveira  

 

- Profesor de EF na Secundaria e Bacharelato, e profesor de axedrez: Don Félix Muñoz 

Rama. 

 

Distribución de cursos: 

 

 

CURSO Félix Muñoz Rama Ana Mª Fdez.Naveira 

1º ESO A  x 

1º ESO B  x 

1º ESO C  x 

1º ESO D  x 

2º ESO A x  

2º ESO B x  

2º ESO C-D x  

3º ESO A  x 

3º ESO B  x 

4º ESO A  x 

4º ESO B  x 

4º ESO C  x 

1º BACH A x  

1º BACH B x  

total 10h 18h 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PROFESOR: FÉLIX MUÑOZ 



1º Curso BACHARELATO 

1.- Desenvolvemento das Competencias 
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) 

2.- Obxectivos 

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 
conciencicívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 
resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación 
das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 
especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 



i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 
fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír 
á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

2. b.- Obxectivos didácticos da materia Educación física 1º BACHARELATO 

1. Coñecer e valorar os efectos positivos da práctica regular de actividade física no 
desenvolvemento 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 

permitan a xestión autónoma dun proxecto persoal de actividade física para a saúde. 
 
5. Aprender procedementos sinxelos de avaliación que proporcionen información que 

facilite a toma de decisións fundamentais na elaboración dun proxecto persoal de 
actividade física. 

 
6. Desenvolver as capacidades motoras de xeito diverso e global para favorecer a 

consecución e mantemento dunha boa saúde. 
 
5. Desenvolver as capacidades motoras para consolidar unha aptitude motora que 

permita 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 
intereses do alumnado, ás instalacións do centro e aos recursos materiais dispoñibles, dando 
prioridade á toma de decisións e aplicando recursos técnicos aprendidos nas etapas 
anteriores 

 



7. Coñecer e practicar actividades físicas no medio natural, favorecendo e demostrando 
actitudes que contribúan á súa conservación. 

 

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 
ergonómicos. 

 
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 redución 

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 

modalidades deportivas. 
 
 

3 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da 
temporalización e grao mínimo de consecución para superar a 
materia. 

 

No cadro exposto a continuación relaciónanse, dentro de cada bloque, os obxectivos 
curriculares do Bacharelato, os contidos co bloque no que se traballarán, criterios de 
avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave. A súa vez concrétase 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 B1.3. Prevención dos elementos de risco 
asociados ás actividades físico-

B1.2. Controlar os riscos que pode xerar a 
utilización dos equipamentos, o contorno e 

EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás 
actividades e os derivados da propia 
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b 

c 

h 

m 

n 

ñ 

o 

deportivas e artístico-expresivas, ao 
contorno, á fatiga e aos materiais e os 
equipamentos. 

as propias actuacións na realización das 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, actuando de forma 
responsable no seu desenvolvemento, 
tanto individualmente como en grupo. 

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 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 
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marxes saudables, asumindo a 
responsabilidade da posta en práctica do 
seu programa de actividades. 

b 

d 

i 

l 

m 

ñ 

B3.5. Aceptación da responsabilidade no 
mantemento e na mellora da condición 
física. 

B3.6. Criterios fundamentais e métodos 
básicos para a planificación e o 
desenvolvemento da actividade física 
para a saúde. 

B3.7. Manexo e control dos 
compoñentes fundamentais da carga na 
práctica da actividade física: o volume, a 
intensidade e a densidade do esforzo. 

B3.8. Probas 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. 

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 
desenvolvemento das capacidades físicas 
implicadas, tendo en conta as súas 
características e nivel inicial, e avaliando 
as melloras obtidas. 

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. 

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 

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 
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se producen na práctica. 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. 

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 actuar 
axeitadamente ante eles   x x 

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

Recoñece e demostra respeto as reglas como elementos 
indispensables para la práctica deportiva en equipo     x x 



físico-deportivas. 

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 

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 
composicións 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 ideado 
  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 

E quen de comprobar o nivel de logro acadado nos 
obxectivos deo seu programa de actividade física,   x x 



física, reorientando as actividades nos 
aspectos que non chegan ao esperado. 

reorientando as actividades na queles aspectos que non 
chegou ao nivel esperado 

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 
específicas das actividades individuais que 
respondan aos seus intereses. 

Coñece as regras para a práctica do minitenis (golpes e 
saques)  e é capaz de realizar unha práctica con un nivel 
aceptable 

  x x 

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 

4 Contidos 
Os contidos, segundo a lexislación vixente organízanse de xeito enlazado en tres 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 

 

5 Distribución dos contidos nos diferentes bloques 
Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

- Aplicación de metodoloxías científicas na elaboración de traballos sinxelos de 
investigación 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 proxectos, 
resultados e conclusións de traballos de investigación. 

- Aproveitamento das situacións de práctica de actividade física e deportiva para a 
transmisión de valores educativos que promovan o esforzo, a superación persoal, a 
cooperación, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade e o respecto entre todas as 
persoas. Neste sentido reviste especial importancia o fomento de actividades 
deportivas superando 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 

conservación. 
- Coñecemento dos estudos e saídas profisionais relacionados coa área de educación 

física. 
 
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. 
 
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 

física: 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, 

alcohol, 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 

deportivas e deporte alternativo. 
- Perfeccionamento técnico e aplicación de normas tácticas fundamentais para a 

realización 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 

físicas e nos deportes. 
- Colaboración na organización e realización de actividade física no medio natural. 

6 Temporalización trimestral da materia 

 
No calendario para o curso 2017/2018 contémplanse as seguintes sesión por avaliación: 

1ª avaliación: 13 semanas (26 sesións) 
2ª avaliación: 10 semanas (20 sesións) 
3ª avaliación: 13 semanas (26 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 

funciionamento 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-10ª  Baloncesto: 3x3 + proba de resistencia 



11ª e 12ª.- Baloncesto: 5x5 

13ªe 14ª.- Hockey: aspectos teóricos 

15ª e 16ª.- Hockey: condución 

17ª e 18ª: Hockey: pases 

19ª e 20ª- Hockey: regate, 1x1, 2x2 e tiro a porta 

21ª e 22ª.- Hockey partido liga 

23ª e 24ª.- Avaliación Hockey 

25 ª e 26ª.- Avaliación baloncesto 

 
2ª avaliación. 
 
1ª.- Velocidade reacción 

2ª.- Velocidade desplazamento 

3ª y 4ª.- Velocidade resistencia 

5ª.e 6ª  Minitenis, aspectos teóricos 

7ª e 8ª-  Minitenis, familiarización cos implementos 

9ª e 10ª.- Minitenis: golpeos 

11 ª e 12ª.-  Minitenis: saques 

13ª e 14 ª Minitenis: partidos individuais 

15ª e 16ª.- Minitenis: partidos individuais, relaxación 

17ª e 18ª Minitenis+ partido dobles 

 

19ª.- Avaliación: Velocidade 

20ª.- Avaliación: Minitenis 

 

 

3ª avaliación. 
 
1ª.- Rugby: regulamento 

2 ª e 3ª : Rugby: conceptos tácticos e técnicos 

4 ª e 5ª: Rugby: Xogo 

6ª.- Fútbol, regulamento,  Forza explosiva 

7ª.-  Fútbol: Fundamentos, pase e regate 

8ª e 9ª.- Fútbol, diferentes tipos de controles+ forza, 1x1, 2 contra 2 

10ª e 11ª.- Fútbol, partidos 

12ª  e13ª.- Tenis, regulamento,  Tenis, familiarización: raqueta e pelota; relaxación 

14ª e 15ª.- Tenis, golpe de dereita e de revés; relaxación 

16ª e 17ª.- Tenis: revés a dúas mans, relaxación 

18ª e 19ª.- Tenis: saque, relaxación 

20 ª e 21ª- Tenis: xogo individual, relaxación 

22ª e 23ª Tenis: xogo dobres, avaliación 

24ª.- Avaliación: Rugby 

25ª.- Avaliación futbol 

26ª.- Avaliación tenis, e Entrega de traballo monográfico de tenis 

 

 



6.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 

 

A avaliación, como obtención de información, é un proceso contÍnuo ao longo da etapa 
educativa; así, a avaliación debe realizarse en tres momentos claves do proceso ensino–
aprendizaxe: 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 
coñecementos 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 
programado e a necesidade de efectuar cambios. 

- Avaliación sumativa: Ao final de cada unidade didáctica, ten por obxecto obter 
informacións 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 
actuación do profesorado e alumnado. 

 

Combinaranse diferentes técnicas e instrumentos avaliadores co fin de obter unha 
información 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 espazos 
onde se desenvolven as actividades. Respeto polos compañeiros, profesorado e instalacions. 
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 
desenvolvemento das competencias básicas e coa consecución dos obxectivos previstos na 
programación sendo os criterios de avaliación o referente fundamental para valorar tanto o 
grado de adquisición 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, 
participación, colaboración,….) 

• Procedementos: representará o 60% da cualificación (Práctica diaria na aula e exame 
práctico) 

• 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 

.- 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 
mesma 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: 
conceptos (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 deberá 
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 
profesorado estime, dos contidos traballados durante o curso. 

A avaliación final virá determinada pola media das tres avaliacións trimestrais, sendo 
imprescindible ter alomenos dúas avaliacións aprobadas. Non se realizará a media cunha 
nota inferior a catro, tampouco cando o suspenso sexa por faltas de asistencia ou mal 
comportamento. 

O alumnado que teña algún problema físico que lle impida a realización do traballo práctico 
deberá 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 avaliación 
positiva 

 

7.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

O alumnado coa materia pendente do curso anterior será informado polo profesorado dos 
contidos 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 deben 
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 
durante o curso. Realizaránse dúas probas teórico-prácticas dos contidos non superados, do 
nivel 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 superar 
a materia nunha proba final, de mínimos, programada para o mes de xuño na que se aplicarán 
os mesmos criterios de avaliación e cualificación das probas anteriores. 

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 
cualificación 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, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Optativa xadrez 1º Curso da ESO   

Introdución e xustificación 

 

Na Orde do 15 de xullo de 2015, pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autónomica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 
secundaria 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 1ºcurso 
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 
pasos 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 
diferentes 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 convivencia democrática e aprenda a ser unha persoa independente que aborda a 
análise de situacións para obter as súas propias conclusións a través dunha actitude crítica 
ante o mundo. 

 

 

 



Desenvolvemento das Competencias 

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 
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. 

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  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. 

 

 



Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da 
temporalización e grao mínimo de consecución para superar a 
materia. 

 

No cadro exposto a continuación relaciónanse, dentro de cada bloque, os obxectivos 

curriculares 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  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, 
columnas, ringleiras, diagonais, 
flancos e centro. 

B1.1. Utilizar adecuadamente o 
taboleiro 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 
(paralelismo, perpendicularidade, ángulos, polígonos, 
áreas, etc.) co movemento das pezas no taboleiro. 

b 

h 

i 

o 

B1.2. Pezas: nomes e colocación. 
Vocabulario do xadrez. 

B1.2. Coñecer as pezas do xadrez e 
o seu vocabulario específico en 
diferentes 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 
movementos 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 
historia 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 
operacións. 

XAB1.3.6. Realiza e formula actividades e problemas 
matemáticos onde se manexe o valor das pezas do 
xadrez de xeito creativo. 

b 

f 

g 

B1.5. Capturas das pezas. 

B1.6. Ameazas e defensas. Xogadas 
erróneas. 

B1.4. Realizar adecuadamente en 
xogadas a captura das pezas, 
defensas e ameazas, e identificar 
cando son erróneas. 

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 
xogador/a sacrifica unha peza. 

b 

f 

g 

B1.7. Enroque: curto e longo. 
Condicións para o enroque. 

B1.5. Utilizar os tipos de enroque e 
valorar 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)  



Xadrez. 1  ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

b 

f 

g 

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. 

B2.1. Coñecer e utilizar o xaque, o 
xaque mate e os mates máis famosos 
en xogadas con diferentes pezas e 
coas distintas combinacións. 

XAB2.1.1. Realiza xaques como estratexia de ataque 
nunha partida. 

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 
famosos. 

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 
movementos dunha partida. 

XAB2.3.1. Anota correctamente os movementos das 
pezas nun patrón de xadrez ao longo dunha partida. 

XAB2.3.2. Establece equivalencias entre a anotación 
alxébrica 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 
corrección os tipos de combinacións. 

XAB2.4.1. Distingue as fases dunha combinación: 
formulación, análise e combinación. 

XAB2.4.2. Realiza dobres ameazas, cravadas, 
descubertas 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, 
intercambios de pezas, simplificación e 
contraataque. 

B2. 5. Realizar intercambios eficaces 
ao longo dunha partida. 

XAB2.5.1. Aplica intercambios eficaces ao longo da 
partida. 

XAB2.5.2. Identifica cando nunha simplificación se 
entra no final de xogo. 

XAB2.5.3. Formula situacións de todos os casos de 
intercambio de pezas. 

b 

f 

g 

B2.9. Introdución aos principios da 
apertura. 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 
contrincante. 

b 

g 

B2.10. Final. Finais de rei e peóns. 
Finais con pezas. 

B2.7. Resolver eficazmente os 
distintos finais que se poidan 
presentar ao longo dunha partida. 

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. 

Bloque 3. Transversalidade no xadrez (todo o curso)  

a B3.1. Historia do xadrez. Lenda de 
Sissa. 

B3.1. Recoñecer e explicar os feitos 
históricos máis salientables da 

XAB3.1.1. Utiliza o concepto de sucesión numérica na 
lenda de Sissa 



Xadrez. 1  ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

l 

ñ 

B3.2. Campións e campioas do mundo. historia do xadrez. XAB3.1.2. Traballa de xeito cooperativo sobre a 
evolución do xadrez e das súas pezas en diferentes 
países, utilizando as TIC. 

XAB3.1.3. Coñece os/as mellores xogadores/as de 
xadrez e analiza o papel das mulleres neste xogo. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

B3.3. Xadrez e ferramentas das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación (aplicacións de teléfono 
móbil, programas informáticos de 
xadrez, espazos virtuais de 
almacenamento de información, 
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 
información en rede (blog, wiki, etc.) para favorecer o 
intercambio 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 
facilitar a comprensión do xadrez. 

XAB3.3.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental 
para realizar operacións cos distintos tipos de números 
e porcentaxes a través do xadrez. 

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. 

XAB3.3.3. Interpreta e analiza gráficas elementais nun 
contexto de xadrez. 

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. 

XAB3.3.5. Calcula probabilidades sinxelas de sucesos 
ligados a experimentos de xadrez. 

XAB3.3.6. Elabora cuestionarios sobre contidos que 
relacionen as matemáticas co xadrez e avalíaos con 
corrección 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 
comunicación. 

B3.4. Utilizar recursos doutras 
disciplinas que se relacionen coa 
cultura do xadrez. 

XAB3.4.1. Resolve e crea pasatempos de xadrez con 
autonomía e eficacia. 

XAB3.4.2. Comprende textos de diferentes xéneros 
literarios que fagan referencia á temática do xadrez. 

XAB3.4.3. Crea e redacta versos emparellados sobre 
temática do xadrez seguindo modelos establecidos. 

XAB3.4.4. Resume e analiza de xeito crítico a 
representación 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. 

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 
específico 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 
enroque. 

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 

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  
xaque 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 
poder desenvolver partidas con xogadores/as 
doutros países. 

Coñece algunha plataforma de xadrez en liña que reforcen 
a aprendizaxe dos contidos do xadrez 

x x x 

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 
representación 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 
empezar a xogar ao xadrez, ademais de aprender vocabulario específico noutros idiomas 

Bloque 2. O xogo en acción dedícase a afondar na adquisición de coñecementos 
técnicos 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 
interdisciplinaridade. 

 

 

 

 



 

Distribución e temporalización trimestral dos contidos nos diferentes 

bloques 

 
 

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

Bloque 1. Fundamentos de xadrez (1º e 2º trimestre) 

 

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 (2º e 3º 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 
contraataque. 

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 
(aplicacións de teléfono móbil, programas informáticos de xadrez, espazos virtuais de 
almacenamento 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 
movemento 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 

aprendizaxe 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. 
• 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 
potenciar 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 
xadrez 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 
esquema diferente que dote de dinamismo á materia co fin de lograr manter a atención e o 
interese 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 
especializadas. 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 
seguintes: 

.- Dar prioridade a la creatividade fronte á rutina 

.- Impulsar o interese. 

.- Desenvolver as seguintes capacidades: Explorar, clasificar, facer consxeturas e 
modificar as conxeturas propostas. 

- Considerar como elemento básico de traballo a clase. 
.- Favorecer unha aprendizaxe no que se da prioridade aos procesos. 
.- 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 

tanto 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. 

Paidotribo 
• 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 
integrador. 
Avaliarase tanto a aprendizaxe do alumnado como os procesos de ensino e a práctica docente 
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 permita 
recoller información que fundamente as conclusións do profesor. 

http://www.actiludis.com/?cat=461


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 aprendeu, 
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 
colaboración cos compañeiros/as. 
 
Para a cualificación terase en conta o seguinte 
 
♦ Procedementos: 30% de la cualificación global. Basearase nos seguintes elementos: 

• 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. 

 
 

 


