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A) INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
DATOS XERAIS 
  
 O IES Ricardo Carballo Calero está enclavado no barrio ferrolán de Caranza. 
 
Para o presente curso académico presentase a seguinte oferta educativa, repartido o alumnado matriculado do 
seguinte xeito: 
 

ETAPA TIPO 
ESTUDOS 

CICLO Nivel Grupos N.º 
Alumnos 

Nº Horas 
E.F 

Nº Total Horas 
E.F 

Obligatoria ESO 1º 1º 1 (A) A (23) 2 Horas 4 Horas 

   2º 2 (A, B) A (16) / B (17) 2 Horas 2 Horas 

   3º 1 (A) A (17) 2 Horas 2 Horas 

  2º 4º 1 (A) A (20) 2 Horas 2 Horas 

TOTAL  HORAS    93 Alumnos  10 Horas 

 

ETAPA TIPO 
ESTUDOS 

Nivel Grupos Modalidad N.º 
Alumnos 

Nº Horas 
E.F 

Nº Total Horas 
E.F 

Post 
Obligatoria 

BACH 1º 2 (A,B) 3 
- Científico Tecnolóxico (A)  
- Humanidades 
e Ciencias Sociais    (A) 
- Artes   (B) 

 
 
 

A (29) 
B (28) 

 
 
 

2 Horas 
2 Horas 

 
 
 
 

4 Horas 

    Alumnos 57  4 Horas 

  2º 2 (A,B) 3 
- Científico Tecnolóxico (A)  
- Humanidades 
e Ciencias Sociais    (A) 
- Artes   (B) 

 
 
 

A (25) 
B (25) 

 
 
 

0 Horas 
0 Horas 

 
 
 
 

0 Horas 

    Alumnos 50  0 Horas 

TOTAL  HORAS   107 Alumnos   4 Horas 

 

ETAPA TIPO 
ESTUDOS 

GRAO 
TIPO 

Nivel Grupos N.º 
Alumnos 

Nº Horas 
E.F 

Nº Total Horas 
E.F 

Post 
Obligatoria 

FP 
Imaxe 

Persoal 

CFGM 
Estética 
e Beleza 

1º 1 (A) 1ºA.CM.IMP 
EST.BEL. (22) 

 
0 Horas 

 
0 Horas 

   2º 1 (A) 
 

2ºA.CM.IMP 
EST.BEL. (17) 

 
0 Horas 

 
0 Horas 

  Alumnos   39 0 Horas 0 Horas 

  CFGM 
Peiteado e 

Cosmt. Capil. 

1º 1 (A) 1ºA.CM.IMP 
PE.CO.CA (20) 

 
0 Horas 

 
0 Horas 

   2º 1 (A) 
 

2ºA.CM.IMP 
PE.CO.CA (22) 

 
0 Horas 

 
0 Horas 

  Alumnos   42 0 Horas 0 Horas 

  CFGS 
Estética Integ. 

e Benestar 

1º 1 (A) 1ºA.CS.IMP 
ES.IN.BE (22) 

 
0 Horas 

 
0 Horas 



 

 

   2º 1 (A) 
 

2ºA.CS.IMP 
ES.IN.BE (20) 

 
0 Horas 

 
0 Horas 

  Alumnos   42 0 Horas 0 Horas 

TOTAL  HORAS    123 Alumnos 0 Horas 0 Horas 

 
 

ETAPA TIPO 
ESTUDOS 

GRAO 
TIPO 

Nivel Grupos N.º 
Alumnos 

Nº Horas 
E.F 

Nº Total Horas 
E.F 

Obligatorios 
Post 

Obligatorios 

FPB 
Imaxe 

Persoal 

CB 
Peiteado e 

Estética 

1º 1 (A) 1ºA.CB.IMP 
PEIT.EST (16) 

 
0 Horas 

 
0 Horas 

   2º 1 (A) 
 

2ºA.CB.IMP 
PEIT.EST (10) 

 
0 Horas 

 
0 Horas 

TOTAL  HORAS    26 alumnos 0 Horas 0 Horas 

 
 
 Trátase de un centro educativo urbano de pequeno tamaño, sito na cidade de Ferrol, máis concretamente 
no barrio máis novo da cidade, o barrio de Caranza, cun número de alumnos que ronda entre os 275 e os 350 
alumnos (no ano académico vixente 349 alumnos) repartidos  de xeito máis o menos igual entre todas as 
ensinanzas ofertadas no centro (no ano académico vixente: ESO – 93 alumnos / Bacharelato – 107 alumnos / 
FP – 149), sendo a máis ampla a da Formación Profesional, cunha oferta de 3 Ciclos Formativos da Familia 
Profesional de Imaxe Persoal, 2 de Grado Medio (CFGM de Estética e Beleza / CFGM de Peiteado e Cosmética 
Capilar),  e 1 de Grado Superior (CFGS de  Etética Integral de Benestar), completados cunha Formación 
Profesional Básica da mesma liña (CFCB Peiteado e Estética). 
  
 Por tanto trátase dun centro con 1 Liña Educativa na ESO, e 2 Liñas Educativas no Bacharelato, cun 
total de 17 Unidades. 
  
 No tocante a ESO, é interesante subliñar que en 1º da ESO como materia de Libre Configuración 
Automómica (LCA) ofértase a materia de Promoción de Estilos de Vida Saudables. 
  
 Por outra banda na etapa de Bacharelato ofertanse todas as modalidades existentes (Científico – 
Tecnolóxico / Humanidades de Ciencias Sociais / Artes).  
 O centro acolle alumnado de toda a comarca de Ferrolterra, aínda que de referencia acolle ó alumnado 
dos centro educativos de Primaria do seu entorno, tanto públicos (CEIP Manuel Masdías) coma privados-
concertados (CPR Santa Xoana de Lestonac e CPR La Salle) 
 
 
O DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
  
 As materias asumidas polo departamento, na diferente oferta educativa anteriormente plantexada, son: 
 - Educación Física: * ESO -   1º CICLO: 1º,2º,3º  2º CICLO: 4º 
    * BACH -  1º CURSO: 1º 
 
 En total suman 14 Horas da materia de EF (10 horas na ESO / 4 Horas no BACH) 
 
  
O departamento de Educación Física dentro da sua estructura orgánica (plantilla orgánica) do centro consta dunha 
praza e está integrado por: 
  
- Xefe de departamento: Ismael Díaz Varela (Ldo. en Ciencias da Act. Física e o Deporte). Funcionario de 
carreira pertencente ao departamento de Educación Física. e con destino definitivo / titular da praza de EF. 
   
  Grupos de docencia do departamento que asume: ESO (1ºA, 3ºA, 4ºA) / BACH (1ºA, 1ºB) 
 
  Así mesmo para completar o seu horario lectivo encargaráse de: 



 

 

   - Docencia: Materia de Ciencias Aplicadas II 
   Etapa/Curso / Grupo: FPB – CBIMP01 – IMAXE PERSOAL – Peiteado e Estética. 

   FPB 2º Curso, grupo A (7 horas Lectivas) 
    

- Gardas de clase: 1 hora 
   - Gardas de Recreo: 4 recreos. 
 
  O Horario de atención a familias: mércores de 11:20 a 12:10 (4º hora), previa cita, para unha 
mellor  atención. 
  
 - Profesor: Cristina Fernández Anllo (¿?). Funcionaria interina pertencente ao departamento de 
Tecnoloxía. 
   
  Grupos de docencia do departamento que asume: ESO (2ºA, 2ºB) 
 
  O horario de atención a familias: luns de 12: 30 a 13: 20 (5º hora), previa cita, para unha mellor 
atención. 
 
 
 O horario da xefatura de departamento e coordinación dos menbros do mesmo é o xoves de 11:20 a 
12:10 (4º hora). 
 
 
HORARIO DO XEFE DE DEPARTAMENTO 

DÍAS / 
HORARIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 - 09:20 EF. - 1º BACH.A    CA.II - 2º FPB.A 
09:20- 10:10 EF. - 1º ESO.A EF. - 4º ESO.A   CA.II - 2º FPB.A 
10:10 - 10:30 

(T.L) 
 GUARDIA 

T. LECER 
 GUARDIA 

T. LECER 
 

10:30 - 11:20 CA.II - 2º FPB.A  EF. - 1º ESO.A EF. - 3º ESO.A EF. - 4º ESO.A 
11:20 - 12:10 CA.II - 2º FPB.A  ATENCIÓN 

PADRES 
H. DPTO. EF  

12:10 - 12:30 
(T.L) 

 GUARDIA 
T. LECER 

 GUARDIA 
T. LECER 

 

12:30 - 13:20 CA.II - 2º FPB.A EF. - 3º ESO.A CA.II - 2º FPB.A EF. - 1º BACH.A  
13:20 - 14:10   CA.II - 2º FPB.A EF. - 1º BACH.B  

      
16:30 - 17:20  GUARDIA    
17:20 - 18:10  EF. - 1º BACH.B    

 
 
HORARIO DO DOCENTE ASOCIADO AO DEPARTAMENTO 

DÍAS / 
HORARIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 - 09:20    EF. - 2º ESO.B  
09:20- 10:10      
10:10 - 10:30 

(T.L) 
     

10:30 - 11:20      
11:20 - 12:10 EF. - 2º ESO.A   H. DPTO. EF  
12:10 - 12:30 

(T.L) 
     

12:30 - 13:20 ATENCIÓN 
PADRES 

    

13:20 - 14:10 EF. - 2º ESO.B     
      

16:30 - 17:20  EF. - 2º ESO.A    
17:20 - 18:10      

 



 

 

 
HORARIO DE OCUPACIÓN DAS INSTALACCIÓNS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
(XIMNASIO / PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR) 

DÍAS / 
HORARIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 - 09:20 EF. - 1º BACH.A 
(XIM / P.P.E) 

  EF. - 2º ESO.B 
(XIM / P.P.E) 

 

09:20- 10:10 EF. - 1º ESO.A 
(XIM / P.P.E) 

EF. - 4º ESO.A 
(XIM / P.P.E) 

   

10:10 - 10:30 
(T.L) 

RECREOS 
ACTIVOS 

RECREOS 
ACTIVOS 

RECREOS 
ACTIVOS 

RECREOS 
ACTIVOS 

RECREOS 
ACTIVOS 

10:30 - 11:20   EF. - 1º ESO.A 
(XIM / P.P.E) 

EF. - 3º ESO.A 
(XIM / P.P.E) 

EF. - 4º ESO.A 
(XIM / P.P.E) 

11:20 - 12:10 EF. - 2º ESO.A 
(XIM / P.P.E) 

  H. DPTO. EF  

12:10 - 12:30 
(T.L) 

RECREOS 
ACTIVOS 

RECREOS 
ACTIVOS 

RECREOS 
ACTIVOS 

RECREOS 
ACTIVOS 

RECREOS 
ACTIVOS 

12:30 - 13:20  EF. - 3º ESO.A 
(XIM / P.P.E) 

 EF. - 1º BACH.A 
(XIM / P.P.E) 

 

13:20 - 14:10 EF. - 2º ESO.B 
(XIM / P.P.E) 

 FJU EF. - 1º BACH.B 
(XIM / P.P.E) 

 

      
16:30 - 17:20  EF. - 2º ESO.A 

(XIM / P.P.E) 
   

17:20 - 18:10  EF. - 1º BACH.B 
(XIM / P.P.E) 

   

 
 
 
PERÍODOS LECTIVOS  DA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA POR CURSOS E GRUPOS PARA O 
PRESENTE ANO ACADÉMICO  

 1º ESO A 2º ESO A 2º ESO B 3º ESO A 4º ESO A 1º BACH A 1º BACH B 

1º TRIMESTRE 22 22 23 25 25 22 25 

2º TRIMESTRE 20 20 21 21 21 20 21 

3º TRIMESTRE 20 22 21 23 22 22 23 

TOTAL 62 64 65 69 68 64 69 

 
 
PERÍODOS LECTIVOS DO PRESENTE ANO ACADÉMICO (SEMANAS / DÍAS) 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

SEMANAS 14 Semanas 12 Semanas 12 Semanas 

LUNES 10 Días 10 Días 10 Días 

MARTES 12 Días 10 Días 12 Días 

MIÉRCOLES 13 Días 10 Días 11 Días 

JUEVES 13 Días 11 Días 11 Días 

VIERNES 13 Días 11 Días 10 Días 

TOTAL Días 61 Días 52 Días 54 Días 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Finalmente sinalar, que co fin de facilitar os obxectivos que a Lei Orgánica de Educación e a Comunidade 
Autónoma de Galicia sinalan para as etapas de ensino obrigatorio, e para contribuír o Proxecto de Apoio a Lectura 
do centro educativo, dende a nosa área, os alumnos realizaran traballos individuais e grupais sobre diversos 
temas relacionados coa actividade física e sáude tratados na clase, utilizando para elo todo o material existente na 
Biblioteca do centro e no Departamento de Educación Física (libros, revistas, ...). Traballaremos tamén tratando de 
desenvolver actitudes favorables á lectura mediante o emprego de articulos de periódicos e revistas como material 
de traballo e de complemento en temas diversos (por exemplo: articulos sobre determinados trastornos coma 
anorexia, bulimia, ..., cando traballemos temas relacionados coa nutrición), así como integrando fontes 
informativas en calquera soporte (impreso, electrónico ou dixital) no tratamento dos contidos da materia. 
 

 
B) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVES 
 
 O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo: 
 
 - Comunicación lingüística (CCL) 
 - Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
 - Competencia dixital (CD) 
 - Aprender a aprender (CAA) 
 - Competencias sociais e cívicas (CSC) 
 - Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) 
 - Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 
 
DESCRIPCIÓN DO MODELO COMPETENCIAL 
 
 Abordar cada competencia de maneira global en cada unidade didáctica é imposible; por iso, cada unha 
de estas se vai dividir en indicadores de seguimento, grandes pilares que permiten describila dunha maneira 
máis precisa; dado que o carácter de estes é aún moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que ditos 
indicadores divídanse, a sua vez, no que denominase descritores da competencia, que serán os que 
«describan» o grao competencial do alumnado. 
 En cada unidade didáctica cada un de estes descritores se vai concretar en desempeños competenciais. 
O desempeño é o aspecto específico da competencia que se pode entrenar e avaliar de maneira explícita; é, por 
tanto, concreto e obxetivable. 
 Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descriptores. Respectando o tratamento específico 
nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendimento e a educación cívica 
e constitucional, traballaranse dende tódalas áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensinanza-
aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 
 
 Por outra banda, o desenvolvemento e o aprendizaxe dos valores, presentes en tódalas áreas, axudarán 
a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben consolidada na que todos 
poidamos vivir, e en cuia construcción colaboren. 
A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, nos conducirá a traballar 
dende as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder 
darlle resposta os suas necesidades. 
 
 
NA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 Na área de Educación Física incidiremos no entrenamiento de tódalas competencias de maneira 
sistemática facendo fincapé nos descriptores máis afins á nosa materia. 
 
Competencia Comunicación Lingüística (CCL): 
 A aprendizaxe e práctica da Educación Física precisa de intercambios comunicativos que favorezan a 
transmisión de información de maneira eficaz, contribuíndo á súa vez á adquisición do vocabulario propio da área. 
Adestrar os descriptores indicados garántenos unha maior comprensión por parte do alumnado, isto lévanos a un 
coñecemento profundo e a adquirir con gran destreza aquilo que nos propoñemos 



 

 

Os descriptores que priorizaremos serán: 
 
 * Comprender o sentido dos textos escritos e orais 
 * Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
 *Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 
 interlocutor. 
 *Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 
 comunicativas. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnoloxía (CMCCT): 
 O aprendizaxe da Educación Física vai a contribuír ó desenvolvemento desta competencia na medida en 
que contextualiza a esolución de problemas en situacións cotiás. As situaciones que plantexa, poden 
desarrolllarse coa realización de cálculos, a utilización de números, interpretando informacións, datos, 
argumentacións e realizando razonamentos de lóxica matemática sobre orde, secuencias, cantidades, 
distancias… . Ademáis, a adquisición de hábitos saudables por medio da práctica de actividade física e a 
posibilidade da súa realización no entorno natural, fan da Educación Física un elemento fundamental para o 
tratamento de esta competencia. 

Os descriptores que traballaremos fundamentalmente serán: 
 
 * Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio físico. 
 * Xerar criterios persoais sobre a visión social sobre a estética do corpo humano fronte ao coidado 
 saudable. 
 * Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
 * Interactuar coa contorna natural de maneira respectuosa. 
 * Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que 
 ocorre ao  noso ao redor e responder preguntas. 
 *Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
 
Competencia dixital (CD): 
 A Educación Física favorece o desenvolvemento dunha actitude crítica cara ás mensaxes e estereotipos 
referidos ao corpo e a súa imaxe, procedentes dos medios de comunicación de masas e das redes sociais. 
Á súa vez, o uso de aparellos tecnolóxicos para medir diferentes variables asociadas á práctica deportiva e a 
procura de información a través de medios dixitais, permitirá o desenvolvemento dos seguintes descriptores 
competenciais: 
 
 * Empregar distintas fontes para a procura de información. 
 * Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
 * Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 
 * Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 
 * Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir información diversas. 
 * Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento 
 * Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 
 
Competencia Aprender a aprender (CAA): 
 A actividade física propia desta área favorece a construción do autoconcepto por medio da aceptación das 
propias posibilidades e carencias, partindo da aprendizaxe motora para a súa transferencia a actividades motrices 
máis complexas. 
 O establecemento de metas alcanzables, cuxa consecución xerará autoconfianza, axudará a fortalecer un 
equilibrio emocional no alumno que favoreza o desenvolvemento de ferramentas para estimular o pensamento e a 
planificación e avaliación das súas propias aprendizaxes por medio da metacognición. 
 Os descriptores que adestraremos son: 
 
 * Identificar potencialidades persoais como de aprendizaxe: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

 funcións executivas... 
 * Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe. 
 * Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
 * Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente 
 * Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 
 intermedios. 
 * Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 



 

 

 * Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe 
 
 
Competencias sociais e cívicas (CSC): 
 As actividades físicas, fundamentalmente, as que se realizan de forma colectiva, contribúen ao 
desenvolvemento de actitudes de integración e respecto, así como a xerar situacións de convivencias, 
cooperación e solidariedade. 
 O respecto ás normas e regras do xogo terán unha transferencia directa cara ao recoñecemento dos 
códigos de conduta que rexen a convivencia cidadá. 
Así mesmo, a resolución de conflitos propios de situacións competitivas axudará a desenvolver aspectos como a 
negociación ou o diálogo. 
 Esta área contribuirá á reflexión crítica a preto de fenómenos sociais como o deporte espectáculo que, en 
ocasións pode xerar situacións de violencia ou contrarias á dignidade humana así como o achegamento ao 
deporte popular como medio para desenvolver o asociacionismo e as iniciativas cidadás. 
 Os descriptores que adestraremos son os seguintes: 
 
 * Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 
 * Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 

 resolución de conflictos 
 * Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos 
 * Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
 * Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
 * Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e potencialidades. 
 * Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
 
Competencia Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE): 
 Esta materia contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal na medida en que se utilizan 
procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. O liderado á hora de 
contaxiar entusiasmo ou delegar funcións nos compañeiros será a clave á hora de desenvolver actividades de 
equipo. As situacións deportivas levarán ao alumno para tomar decisións nas que a asunción de riscos e a 
aceptación de responsabilidades serán inevitables. 

Os descriptores que adestraremos son: 
 
 * Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
 * Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 
 * Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
 * Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 
 * Priorizar a consecución de obxectivos grupales sobre os intereses persoais. 
 * Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 
 * Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
 
 
Competencia Conciencia e expresións culturais (CCEC): 
 Por medio da Educación Física o alumnado pode explorar e utilizar o seu propio corpo e o seu movemento 
como medio para a expresión de ideas ou sentimentos de maneira creativa. 
 Ademais, aprende a apreciar manifestacións culturais e artísticas en xeral e á visión que se tivo delas ou 
de conceptos como a estética ou a beleza a través das diferentes culturas e relixións. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descriptores da competencia: 
 
 * Valorar a interculturalidad como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
 *Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto pola estética no 

 ámbito cotián. 
 * Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 * Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes (artístico- literaria, 
 etnográfica, científico-técnica, ...), e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO 

 
 Imos desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

ESO 
 

PRIMEIRO CURSO 

 
- Coñecer e valorar os efectos que ten a práctica habitual de actividades físicas no seu desenvolvemento persoal e 
para o mantemento da saúde. 
- Aumentar as posibilidades de rendemento motor mediante o acondicionamento e mellora das súas capacidades 
físicas fundamentalmente a resistencia aeróbica, a flexibilidade e o fornecemento xeral. 
- Aumentar as posibilidades de rendemento motor mediante o perfeccionamento das súas funcións de axuste, 
dominio e control corporal. 
- Desenvolver actitudes de autoesixencia e superación durante a realización de actividades físicas. 
- Participar, con independencia do nivel alcanzado, nas actividades físicas e deportivas, desenvolvendo actitudes 
de colaboración e respecto cara aos seus compañeiros/as. 
- Mostrar actitudes de valoración no referente á saúde e ao respecto do medio ambiente 
- Recoñecer e valorar como propio o valor cultural dos xogos e deportes autóctonos da nosa comunidade. 
- Recoñecer, valorar e utilizar en diversas actividades e manifestacións culturais e artísticas, a riqueza expresiva 
do corpo e o movemento como medio de comunicación e expresión creativa. 

 
 

SEGUNDO CURSO 

 
- Coñecer e valorar os efectos que ten a práctica habitual de actividades físicas no seu desenvolvemento persoal e 
para o mantemento da saúde. 
- Aumentar as posibilidades de rendemento motor mediante o acondicionamento e mellora das súas capacidades 
físicas fundamentalmente a resistencia aeróbica, a flexibilidade e o fornecemento xeral. 
- Aumentar as posibilidades de rendemento motor mediante o perfeccionamento das súas funcións de axuste, 
dominio e control corporal. 
- Desenvolver actitudes de autoesixencia e superación durante a realización de actividades físicas. 
- Participar, con independencia do nivel alcanzado, nas actividades físicas e deportivas, desenvolvendo actitudes 
de colaboración e respecto cara aos seus compañeiros/as. 
- Mostrar actitudes de valoración no referente á saúde e ao respecto do medio ambiente 
- Recoñecer e valorar como propio o valor cultural dos xogos e deportes autóctonos da nosa comunidade. 
- Recoñecer, valorar e utilizar en diversas actividades e manifestacións culturais e artísticas, a riqueza expresiva 
do corpo e o movemento como medio de comunicación e expresión creativa. 

 
 

TERCEIRO CURSO 

 
- Coñecer e valorar os efectos que ten a práctica habitual de actividades físicas no seu desenvolvemento persoal e 
na mellora das condicións de calidade de vida e de saúde. 
- Realizar actividades que lles permitan satisfacer as súas propias necesidades, previa valoración do estado das 
súas capacidades físicas e habilidades motrices, tanto básicas como específicas. 



 

 

- Aumentar as súas posibilidades de rendemento motor polo acondicionamento e mellora das súas capacidades 
físicas e o perfeccionamento das súas funcións de axuste, dominio e control corporal. 
- Desenvolver actitudes de autoesixencia e superación durante a realización de actividades motrices. 
- Adoptar unha actitude crítica ante as prácticas que teñen efectos negativos para a saúde individual e colectiva, 
respectando o medio ambiente e realizando achegas persoais para a súa conservación e mellora. 
- Participar en actividades físicas e deportivas, independentemente do nivel alcanzado, cooperando en equipo e 
respectando e valorando os aspectos socializadores que teñen este tipo de actividades. 
- Recoñecer e valorar como propios os xogos e deportes autóctonos da nosa comunidade. 
- Recoñecer, valorar e utilizar en diversas actividades, manifestacións culturais e artísticas a riqueza expresiva do 
corpo e do movemento como medio de comunicación e expresión creativa. 
- Coñecer e utilizar técnicas básicas de relaxación como medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións 
 producidas na vida diaria. 
 

CUARTO CURSO 

 
- Recoñecer que tipo de actividades axústanse máis ás súas características persoais, utilizando as mesmas como 
medio para o desenvolvemento e mellora da calidade de vida, saúde e hixiene. 
- Avaliar as súas necesidades persoais e planificar e levar a cabo actividades que melloren as súas habilidades 
motrices e capacidades condicionais. 
- Aumentar as súas posibilidades de rendemento motor polo acondicionamento e mellora das súas capacidades 
físicas e o perfeccionamento das súas capacidades de axuste, dominio e control corporal. 
- Desenvolver actitudes de autoesixencia e superación durante a realización de actividades motrices. 
- Recoñecer e valorar como unha característica cultural de identidade as actividades físico- deportivas habituais da 
comunidade. 
- Participar en actividades físicas e deportivas, independentemente do grado de habilidade alcanzado, cooperando 
en equipo e respectando os aspectos de relación que teñen estas actividades. 
- Adoptar unha actitude crítica ante as prácticas que teñen efectos negativos para a saúde individual e colectiva, 
respectando o medio ambiente e realizando achegas persoais que favorezan a súa conservación e mellora. 
- Utilizar e valorar a riqueza expresiva do corpo e do movemento en diversas manifestacións artísticas e  culturais, 
como medio de comunicación e expresión creativa. 
- Utilizar e valorar as técnicas de relaxación como un medio de coñecemento e desenvolvemento persoal para 
mellorar a disposición física e mental ante as distintas situacións da vida. 
- Deseñar e realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo impacto, e realizar achegas 
para a mellora e/ou conservación do medio. 
 
 
 

BACH 
 

PRIMEIRO CURSO 

(Pendente de estructuración) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D) CONCRECIÓN POR NIVEIS DOS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE E 
A SUA RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

ESO 
 

1º ESO 
 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

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

▪ CSC  

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ b  

▪ m 

▪ g 

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

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

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

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

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ m 

▪ n 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ l 
▪ g 

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

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

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

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

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

▪ CSC 



 

 

 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ m 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ l 
▪ ñ 

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

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

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

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

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

▪ EFB1.3.3. 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 

▪ 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. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ m 

▪ n 

▪ g 

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

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

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

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

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

▪ CSIEE 

▪ h 

▪ i 
▪ g 

▪ e 

▪ b 

▪ m 

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

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

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

▪ CD 

▪ CCL 



 

 

 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

▪ ñ 

▪ o 
▪ 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 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

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

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

▪ n 

▪ m 

▪ b 

▪ g 

▪ l 
▪ d 

▪ ñ 

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

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

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

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

▪ CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT  

▪ CAA 

▪ m 

▪ f 
▪ b 

▪ g 

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 



 

 

 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CAA 

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

▪ CAA 

▪ m 

▪ g 

▪ f 
▪ b 

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

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

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 



 

 

 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

▪ 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. 

▪ CAA  

▪ CSIEE 

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

▪ CAA  

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

▪ EFB4.2.3. 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2º ESO 
 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ b  

▪ m 

▪ g 

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

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

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

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

▪ CSC 

▪ m 

▪ n 

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

▪ B1.2. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas como formas de inclusión social, 

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

▪ CSC 



 

 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

▪ 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. 

▪ CSC ▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ l 
▪ g 

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

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

facilitando a eliminación de obstáculos á 
participación doutras persoas 
independentemente das súas características, 
colaborando elas e aceptando as súas 
achegas. 

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ m 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ l 
▪ ñ 

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

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

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

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

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

▪ EFB1.3.3. 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 

▪ 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. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ m 

▪ n 

▪ g 

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

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

 

▪ B1.4. 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. ▪ EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os 

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

▪ CSIEE 



 

 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ 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 

▪ 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. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ h 

▪ i 
▪ g 

▪ e 

▪ b 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

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

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

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

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

▪ CAA 

▪ CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

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

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

▪ n 

▪ m 

▪ b 

▪ g 

▪ l 
▪ d 

▪ ñ 

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

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

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

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

▪ EFB2.1.3. Colabora no deseño e na 
realización de bailes e danzas sinxelas, 
adaptando a súa execución á dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ CCEC 



 

 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

▪ 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. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ EFB3.1.6. 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 



 

 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CAA 

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

▪ CAA 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ m 

▪ g 

▪ f 
▪ b 

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

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

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

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

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

▪ EFB3.2.4. 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 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ 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 

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

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 



 

 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

▪ 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. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

progresión e orientación no medio 
natural, a súa aplicación en diferentes 
contornos. 

▪ 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 

▪ 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. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

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

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º ESO 
 Educación Física. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

▪ b  

▪ m 

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

▪ 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. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 



 

 

 Educación Física. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

▪ 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. 

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

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ m 

▪ n 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ l 
▪ g 

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

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

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

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

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ m 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ l 
▪ ñ 

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

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

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

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

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

▪ EFB1.3.3. 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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

▪ 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. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

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

▪ CSIEE 

▪ m 

▪ n 

▪ g 

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

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

 

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

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

▪ EFB1.4.3. 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 

▪ 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. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ h 

▪ i 
▪ g 

▪ e 

▪ b 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

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

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

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

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

▪ CD 

▪ CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

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

▪ CCEC ▪ n 

▪ m 

▪ b 

▪ g 

▪ l 

▪ 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 

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

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

▪ CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

▪ EFB2.1.3. Colabora no deseño e na 
realización de bailes e danzas, 
adaptando a súa execución á dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ CCEC ▪ d 

▪ ñ 

individual e colectivo. 

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

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

▪ CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ 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. 

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

▪ 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. 

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

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

▪ 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 

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

▪ CAA 

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

▪ CAA 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ EFB3.2.4. 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. 

▪ CAA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 



 

 

 Educación Física. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

individuais. 

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

▪ 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 

▪ 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. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

▪ EFB4.2.3. 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. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 



 

 

 Educación Física. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 
 

4º ESO 
 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

▪ 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. 

▪ CSC 

▪ 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.  

▪ CSC 

▪ b 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

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

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ B1.3. Planificación e organización de 
eventos e campionatos nos que se 
utilicen sistemas que potencien as 

▪ B1.2. Colaborar na planificación e na 
organización de eventos, campionatos ou 
torneos deportivos, prevendo os medios e as 

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

▪ CSC 



 

 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

▪ 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. 

▪ CSC ▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

actitudes, os valores e o respecto das 
normas, asumindo diferentes papeis e 
funcións. 

actuacións necesarias para a súa celebración 
e relacionando as súas funcións coas do 
resto de implicados/as. 

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

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ m 

▪ ñ 

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

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

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

▪ CSC 

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

▪ CSIEE ▪ 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 

▪ B1.4. Asumir a responsabilidade da propia 
seguridade na práctica de actividade física, 
tendo en conta os factores inherentes á 
actividade e prevendo as consecuencias que 
poidan ter as actuacións pouco coidadosas 
sobre a seguridade das persoas 
participantes. ▪ EFB1.4.2. Identifica as lesións máis 

frecuentes derivadas da práctica de 
actividade física. 

▪ CSIEE 



 

 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

actividades físico-deportivas. 

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

▪ 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 

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

▪ CSC ▪ 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. 

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

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

▪ CSC 

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

▪ CD 

▪ CCL 

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

▪ CD 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 
▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

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

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

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

▪ CD 

▪ CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  



 

 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

▪ 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. 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ l 
▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

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

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

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

▪ CCEC 

 Bloque 3. 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. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ 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. 

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

▪ CMCCT 



 

 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

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

▪ 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. 

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

▪ CMCCT 

 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, 

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

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

os regulamentos e o contorno da 
práctica. 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ f 
▪ g 

▪ m 

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

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

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

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

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

 
 
 
 
 
 

BACHARELATO 
 

1º BACHARELATO 
 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  



 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

▪ 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. 

▪ CSC ▪ 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 

▪ EFB1.1.2. 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. 

▪ CSC 

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

▪ CSIEE 

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

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ h 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ B1.2. Controlar os riscos que pode xerar a 
utilización dos equipamentos, o contorno e as 
propias actuacións na realización das 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, actuando de forma responsable 
no seu desenvolvemento, tanto 
individualmente como en grupo. 

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

▪ CSIEE 

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

▪ CSC ▪ 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. 

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

▪ CSC 



 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 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. ▪ EFB1.4.2. Comunica e comparte a 

información coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, para a súa discusión ou a súa 
difusión. 

▪ CD  

▪ CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

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

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

▪ 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. 

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

▪ CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

▪ EFB3.1.1. Integra os coñecementos 
sobre nutrición e balance enerxético nos 
programas de actividade física para a 
mellora da condición física e saúde.  

▪ CMCCT ▪ 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. 

▪ B3.1. 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. ▪ EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os 

fundamentos posturais e funcionais que 
promoven a saúde. 

▪ CMCCT 



 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CMCCT ▪ B3.3. Alimentación e actividade física. 

▪ B3.4. Metodoloxías específicas de 
recuperación tras o exercicio físico. 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades 
físicas e coordinativas considerando as 
súas necesidades e motivacións, e como 
requisito previo para a planificación da 
súa mellora. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu 
programa persoal de actividade física, 
conxugando as variables de frecuencia, 
volume, intensidade e tipo de actividade. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro dos 
obxectivos do seu programa de 
actividade física, reorientando as 
actividades nos aspectos que non 
chegan ao esperado. 

▪ CMCCT 



 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ EFB4.1.3. Resolve con eficacia 
situacións motoras nun contexto 
competitivo. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ m 

▪ p 

▪ B4.4. Aplicación do coñecemento dos 
fundamentos básicos técnicos, tácticos 
e regulamentarios dos xogos, das 
actividades deportivas e do deporte 
alternativo. 

▪ B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións 
de oposición, colaboración ou colaboración-
oposición en contextos deportivos ou 
recreativos, adaptando as estratexias ás 
condicións cambiantes que se producen na 
práctica. ▪ EFB4.2.2. Colabora con participantes nas 

actividades físico-deportivas nas que se 
produce colaboración ou colaboración-
oposición, e explica a achega de 
cadaquén. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 



 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

E) CONCRECIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZXE AVALIABLE 
 
1. - GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA (CONTIDOS MÍNIMOS) 
 
ESO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

EFB 1.1.1 Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 

Recoñece basicamente a estructura dunha sesión de
actividade física 

EFB 1.1.2 Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de
acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo as
orientacións 

Realiza o quecemento xeral 

B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 

EFB 1.1.3 Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e 
a actividade física. 

Respeta habitos de aseo persoal 

EFB 1.2.1 Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como no de espectador/a. 

Amosa tolerancia e deportividade na práctica e asistencia na 
actividade física 

EFB 1.2.2 Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas 
das demais persoas e as normas establecidas, e asumindo
as súas responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos 

Colabora e partcipa en actividades grupais e adquire 
responsabilidades sinxelas 

B1 
B1.5 
B1.6 

B1.2 

EFB 1.2.3 Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, 
con independencia do seu nivel de destreza. 

Respeta as demáis persoas  durante a práctica de actividade 
física. 

EFB 1.3.1 Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu 
contorno próximo para a realización de actividades físico-
deportivas. 

Coñece as posibilidades que lle ofrece o seu contorno para a 
práctica de actividade física 

EFB 1.3.2 Respecta o seu controno e o valora como un lugar común
para a realización de actividades físico-deportivas. 

Respeta o seu contorno 

B1.7 
B1.8 
B1.9 
B1.10 

B1.3 

EFB 1.3.3 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. 

Realiza un análisis básico os estilos de vida relacionados co 
corpo, as actividades de lecer e o deporte na actualidade 

EFB 1.4.1 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. 

Identifica os riscos que poden devenir das actividades de 
lecer e físicas 
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B1.11 
B1.12 
B1.13 

B1.4 

EFB 1.4.2 Describe e pon en práctica os protocolos para activar os
servizos de emerxencia e de protección no seu contorno. 

Coñece o protocolo de emerxencia e protección 



 

 

EFB 1.5.1 Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para elaborar documentos dixitais propios adecuados á 
súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 
como resultado do proceso de procura, análise e selección 
de información salientable. 

Utiliza básicamente as tics para elaborar traballos e 
exposicións 

B1.1 4 B1.5 

EFB 1.5.2 Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no 
contexto social, relacionados coa actividade física ou a 
corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

Expon traballos da materia 

EFB 2.1.1 Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, 
tempo e intensidade. 

Utiliza básicamente tecnicas de expresión corporal 

EFB 2.1.2 Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais
axustados a un ritmo. 

Pon en práctica básicamente unha secuencia ritmica usando 
o seu corpo 
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AB2.1 
B2.2 

B2.1 

EFB 2.1.3 Colabora na realización de bailes e danzas. Realiza coreografías e bailes sinxelas 

EFB 3.1.1 Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a 
alimentación nun estilo de vida saudable. 

Coñece os principios básicos dunha alimentación e estilos de 
vida saudable 

EFB 3.1.2 Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia 
cardíaca correspondente ás marxes de mellora da
condición física. 

Controla a FC como medida do esforzo da actividade física 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

B3.1 

EFB 3.1.3 Identifica de xeito básico as características que deben ter
as actividades físicas para ser consideradas saudables, e 
lévaas á práctica. 

Identifica de xeito básico actividades físicas saudables 

EFB 3.2.1 Inicíase na participación activa das actividades para a
mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque
saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

Participa nas actividades feitas na clase 

EFB 3.2.2 Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu 
momento de desenvolvemento motor e ás súas 

VACIO 

B3.4 
B3.5 
B3.6 

B3.2 

EFB 3.2.3 Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das
actividades físicas como medio de prevención de lesións. 

Leva a cabo os fundamentos de educación postural na 
práctica de actividade física 

EFB 4.1.1 Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades
específicas adaptadas máis sinxelas, respectando as regras
e as normas establecidas. 

Desenvolve as habilidades básicas das técnicas traballadas 
respetando as normas 

EFB 4.1.2 Describe a forma de realizar os movementos implicados nos
modelos técnicos adaptados máis sinxelos. 

Describe de forma básica os movementos técnicos dos 
deportes 

EFB 4.1.3 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. 

Amosa afán de mellora e mostra espiritu de superacion na 
execuión práctica de accións técnicas 
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B4.1 
B4.2 
B4.3 

B4.1 

EFB 4.1.4 Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión en
contornos non estables e técnicas básicas de orientación. 

Pon en práctica as normas básicas de orientación 



 

 

EFB 4.2.1 Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para 
obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas
de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas, 

Aplica básicamente na práctica os fundamentos técnico-
tácticos das actividades deportivas respetando o regulamento 

EFB 4.2.2 Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de 
defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou 
de colaboración-oposición facilitadas. 

Aplica básicamente os fundamentos técnico-tácticos das 
actividades físico-deportivas respetando o regulamento 
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B4.4 
B4.5 

B4.2 

EFB 4.2.3 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. 

Discrimina de xeito básico sinais e estímulos na toma de
decisións en situacións de xogo simulado e real 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

EFB 1.1.1 Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa 
intensidade dos esforzos realizados. 

Recoñece basicamente a estructura dunha sesión de actividade 
física 

EFB 1.1.2 Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de 
xeito básico, tendo en conta os contidos que se vaian realizar. 

Realiza un quecemento xeral 

B1.1 
B1.2 

B1.1 

EFB 1.1.3 Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das 
habilidades motoras en función das propias dificultades, baixo 
a dirección do/da docente. 

Respeta habitos de aseo persoal 

EFB 1.2.1 Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como no de espectador/a. 

Amosa tolerancia e deportividade na práctica e asistencia na 
actividade física 

EFB 1.2.2 Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas 
das demais persoas e as normas establecidas, e asumindo as 
súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

Colabora e partcipa en actividades grupais e adquire 
responsabilidades sinxelas 

B1.3 
B1.4 
B1.5 

B1.2 

EFB 1.2.3 Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con 
independencia do nivel de destreza. 

Coñece as posibilidades que lle ofrece o seu contorno para a 
práctica de actividade física 

EFB 1.3.1 Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a 
realización de actividades físico-deportivas axeitadas a súa 
idade. 

 

EFB 1.3.2 Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a 
realización de actividades físico-deportivas. 

Respeta o seu contorno 
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B1.6 
B1.7 
B1.8 
B1.9 

B1.3 

EFB 1.3.3 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. 

Realiza un análisis básico os estilos de vida relacionados co 
corpo, as actividades de lecer e o deporte na actualidade 



 

 

EFB 1.4.1 Identifica as características das actividades físico- deportivas 
e artístico-expresivas propostas que poidan supor un 
elemento de risco para si mesmo/aou para as demais 
persoas. 

Identifica os riscos que poden devenir das actividades de lecer e 
físicas 

EFB 1.4.2 Describe e pon en práctica os protocolos para activar os 
servizos de emerxencia e de protección do contorno 

Coñece o protocolo de emerxencia e protección 

B1.10 
B1.11 
B1.12 

B1.4 

EFB 1.4.3 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. 

Utiliza básicamente as tics para elaborar traballos e exposicións 

EFB 1.5.1 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 

Expon traballos da asignatura B1.13 
B1.14 

B1.5 

EFB 1.5.2 Expón e defende traballos elaborados sinxelos sobre temas 
vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física 
ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

Utiliza básicamente tecnicas de expresión corporal 

EFB 2.1.1 Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, 
combinando espazo, tempo e intensidade. 

secuencia ritmica usando o seu corpo 

EFB 2.1.2 Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos 
corporais axustados a un ritmo prefixadode baixa dificultade. 

Realiza coreografías e bailes sinxelas 

EFB 2.1.3 Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas 
sinxelas, adaptando a súa execución á dos seus compañeiros 
e das súas compañeiras. 
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B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 

EFB 2.1.4 Realiza improvisacións de xeito individual como medio de 
comunicación espontánea. 

Controla a FC como medida do esforzo da actividade física 

EFB 3.1.1 Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas 
e as coordinativas nas actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

 

EFB 3.1.2 Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación 
co seu impacto na súa saúde. 

 

EFB 3.1.3 Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade 
física sistemática, así como coa saúde e os riscos e as 
contraindicacións da práctica deportiva. 

Identifica de xeito básico actividades físicas saudables 

EFB 3.1.4 Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia 
cardíaca correspondente ás marxes de mellora dos principais 
factores da condición física. 

Adapta básicamente a intensidade do esforzo a través da FC 
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B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.5 
B3.6 

B3.1 

EFB 3.1.5 Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores 
da condición física. 

 



 

 

EFB 3.1.6 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. 

 

EFB 3.2.1 Participa activamente na mellora das capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos 
básicos para o seu desenvolvemento. 

Participa nas actividades feitas na clase 

EFB 3.2.2 Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu 
momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

 

EFB 3.2.3 Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das 
actividades físicas como medio de prevención de lesións. 

Aplica os fundamentos de educación postural na práctica de 
actividade física 

B3.7 
B3.8 
B3.9 
B3.10 

B3.2 

EFB 3.2.4 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 

 

EFB 4.1.1 Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades 
específicas adaptadas, respectando as regras e as normas 
establecidas. 

Leva a cabo os fundamentos de educación postural na práctica 
de actividade física 

EFB 4.1.2 Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao 
modelo técnico formulado. 

Desenvolve as habilidades básicas das técnicas traballadas 
respetando as normas 

EFB 4.1.3 Describe a forma de realizar os movementos implicados nos 
modelos técnicos adaptados. 

Describe de forma básica os movementos técnicos dos deportes 

EFB 4.1.4 Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións 
técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes 
de esforzo e superación. 

Amosa afán de mellora e mostra espiritu de superacion na 
execuión práctica de accións técnicas 

B4.1 
B4.2 
B4.3 

B4.1 

EFB 4.1.5 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. 

Pon en práctica as normas básicas de orientación 

EFB 4.2.1 Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe 
na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou 
de  colaboración-oposición facilitadas. 

Aplica básicamente na práctica os fundamentos técnio-tácticos 
das actividades deportivas respetando o regulamento 

EFB 4.2.2 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. 

Aplica básicamente os fundamentos técnico-tácticos das 
actividades físico-deportivas respetando o regulamento 
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B4.4 
B4.5 

B4.2 

EFB 4.2.3 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. 

Discrimina de xeito básico sinais e estímulos na toma de 
decisións en situacións de xogo simulado e real 



 

 

EFB 4.2.4 Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas valorando a 
oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade 
a situacións similares. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

EFB 1.1.1 Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física 
coa intensidade dos esforzos realizados. 

Relaciona intensidade con esforzo 

EFB 1.1.2 Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión 
de acordo co contido que se vaia realizar, de forma 
autónoma e habitual 

Realiza un quecemento específico de forma autónoma 

B1.1 
B1.2 

B1.1 

EFB 1.1.3 Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das 
habilidades motoras en función das propias dificultades. 

 

EFB 1.2.1 Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como no de espectador/a. 

 

EFB 1.2.2 Colabora nas actividades grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as normas establecidas, 
e asumindo as súas responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos. 

 

B1.3 
B1.4 
B1.5 

B1.2 

EFB 1.2.3 Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, 
con independencia do nivel de destreza. 

Mostra actitudes de respeto no traballo en equipo 

EFB 1.3.1 Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para 
a realización de actividades físico-deportivas. 

Coñece as posibilidades de uso do seu contorno para a 
práctica de actividade física 

EFB 1.3.2 Respecta o contorno e valórao como un lugar común 
para a realización de actividades físico-deportivas. 

Cuida e respeta o seu contorno 

B1.6 
B1.7 
B1.8 
B1.9 

B1.3 

EFB 1.3.3 Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 
relacionados co tratamento do corpo, as actividades de 
lecer, a actividade física e o deporte no contexto social 
actual. 

Analiza actitudes e estilos de vida relacionados co corpo, as 
actividades de lecer, a actividade física e o deporte. 

EFB 1.4.1 Identifica as características das actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas propostas que poidan 
supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as 
demais persoas. 

Identifica as prácticas de risco nas actividades físico 
deportivas. 
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B1.10 
B1.11 
B1.12 

B1.4 

EFB 1.4.2 Describe os protocolos para activar os servizos de 
emerxencia e de protección do contorno. 

Coñece os principios de pautas de actuación ante un 
accidente 



 

 

EFB 1.4.3 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. 

Adopta correctamente medidas de seguridade na práctica 
físico-deportiva 

EFB 1.5.1 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. 

Realiza traballos usando as novas tecnoloxías, procurando 
información salientable. 

B1.13 
B1.14 

B1.5 

EFB 1.5.2 Expón e defende traballos elaborados sobre temas 
vixentes no contexto social, relacionados coa actividade 
física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

Elabora traballos e os expon relacionados coa actividade 
físico- deportiva e a saúde. 

EFB 2.1.1 Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando 
espazo, tempo e intensidade. 

Realiza tecnicas corporais seguindo á música 

EFB 2.1.2 Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos 
corporais axustados a un ritmo prefixado. 

Realiza unha coreografía de forma individual segundo un 
ritmo marcado 

EFB 2.1.3 Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, 
adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e 
das súas compañeiras. 

Realiza unha pequena coreografía en parellas ou grupo 
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B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 

EFB 2.1.4 Realiza improvisacións como medio de comunicación 
espontánea en parellas ou grupos. 

Mostra capacidade creativa e de improvisación na práctica 
diaria en manifestacións artísticas. 

EFB 3.1.1 Analiza a implicación das capacidades físicas e as 
coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas traballadas no ciclo. 

Desarrolla capacidade coordinativa na práctica diaria. É 
capaz de realiar unha secuencia rítmica durante un tempo e
un espacio 

EFB 3.1.2 Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía 
cos tipos de actividade física, a alimentación e a saúde. 

Comprende o sentido xeral do metabolismo enerxético 
asociado á práctica fisico-deportiva e a saúde. Mostra o séus 
coñecementos de forma teórica en probas e traballos. 

EFB 3.1.3 Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física
sistemática, así como coa saúde e os riscos e 
contraindicacións da práctica deportiva. 

Mostra coñecementos conceptuais sobre as adaptacións 
orgánicas ó exercicio. Coñece as contraindicacións. 

EFB 3.1.4 Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia 
cardíaca correspondente ás marxes de mellora de 
diferentes factores da condición física. 

Realiza as clases prácticas con criterios de progresións e 
continuidade do esforzo. Sabe empregar o control da 
FC para regular o esforzo. 

EFB 3.1.5 Aplica de forma autónoma procedementos para 
autoavaliar os factores da condición física. 

Completa cuestionarios ou test con información persoal para 
a autoavaliación da condición física. 
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B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.5 
B3.6 
B3.7 

B3.1 

EFB 3.1.6 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. 

Amosa opinions propias e críticas contra prácticas non 
saudables 



 

 

EFB 3.2.1 Participa activamente na mellora das capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saudable, utilizando os 
métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

Amosa actitude de esforzo, superación e motivación na 
práctica diaria 

EFB 3.2.2 Alcanza niveis de condición física acordes ao seu 
momento de desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades. 

Adquire o nivel básico nos test de condición física realizados. 
Mellora os test de avaliación inical. 

EFB 3.2.3 Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica 
das actividades físicas como medio de prevención de 
lesións. 

Aplica os principios de educación postural na práctica diaria 
da actividade física. Corrixe malas posturas e hábitos propios. 

B3.8 
B3.9 
B3.10 
B3.11 
B3.12 

B3.2 

EFB 3.2.4 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. 

Describe a relación da práctica de actividade física con saúde 
e mellora de condición física a través dos parámetros 
axeitados. 

EFB 4.1.1 Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades 
específicas, das actividades propostas, respectando as 
regras e normas establecidas. 

Realiza básicamante a técnica das habilidades específicas 
traballadas nas clases en probas prácticas 

EFB 4.1.2 Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo
técnico formulado. 

Autoavalía a súa propia execución. 

EFB 4.1.3 Describe a forma de realizar os movementos implicados 
nos modelos técnicos. 

Executa movementos implicados nos modelos técnicos 
traballados 

EFB 4.1.4 Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións 
técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando 
actitudes de esforzo, autoexixencia e superación. 

Amosa capacidade de superación, esforzo e mellora na 
práctica. Acada niveis medios nas avaliacións prácticas de 
execución técnica. 

B4.1 
B4.2 
B4.3 

B4.1 

EFB 4.1.5 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. 

Pon en práctica e coñece as técnicas de orientación de forma 
básica. 

EFB 4.2.1 Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter 
vantaxe na práctica das actividades físico- deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición propostas. 

Coñece e emprega os fundamentos técnico-tácticos de 
práctica deportiva de oposición-colaboración. 

EFB 4.2.2 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. 

Organiza de forma xeral un ataque- defensa en práctica 
deportiva de colaboración-oposición. 

EFB 4.2.3 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. 

Entende, selecciona, aplica e responde ante os estímulos en 
situacións de colaboración-oposición de practica real de xogo 
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B4.4 
B4.5 

B4.2 

EFB 4.2.4 Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a 
oportunidade das solucións achegadas e a súa 
aplicabilidade a situacións similares. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

EFB 1.1.1 Analiza a actividade física principal da sesión para 
establecer as características que deben ter as fases de 
activación e de volta á calma. 

 

EFB 1.1.2 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. 

 

B1.1 
B1.2 

B1.1 

EFB 1.1.3 Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e 
final de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co 
seu nivel de competencia motriz. 

Realiza o quecemento e volta á calma 

EFB 1.2.1 Asume as funcións encomendadas na organización de 
actividades grupais. 

Participa en actividades grupais 

EFB 1.2.2 Verifica que a súa colaboración na planificación e 
posta en práctica de actividades grupais fose 
coordinada coas accións do resto das persoas 
implicadas. 

 

B1.3 B1.2 

EFB 1.2.3 Presenta propostas creativas de utilización de 
materiais e de planificación para utilizalos na súa 
práctica de maneira autónoma. 

Amosa actitudes de respeto no traballo en equipo 

EFB 1.3.1 Valora as actuacións e as intervencións das persoas 
participantes nas actividades, recoñecendo os méritos 
e respectando os niveis de competencia motriz, e 
outras diferenzas. 

Coñece as posibilidades de uso do seu contorno para a 
práctica de actividade física 

EFB 1.3.2 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. 

Coida e respeta o seu contorno 

B1.4 B1.3 

EFB 1.3.3 Mantén unha actitude crítica cos comportamentos 
antideportivos, tanto desde o papel de participante 
como desde o de espectador/a. 

Analiza críticamente actitudes e estilos de vida da práctica
de actividade física e deportiva. Desenvolve criterios 
propios de actuación 

EFB 1.4.1 Verifica as condicións de práctica segura usando 
convenientemente o equipamento persoal, e os 
materiais e os espazos de práctica. 

Identifica as prácticas de risco nas actividades fisico-
deportivas 
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B1.5 
B1.6 
B1.7 
B1.8 

B1.4 

EFB 1.4.2 Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da 
práctica de actividade física. 

Coñece os principios e pautas de actuación ante un 
accidente 



 

 

EFB 1.4.3 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. 

Adopta correctamente medidas de seguridade na práctica
físico-deportiva 

EFB 1.5.1 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 

Realiza traballos usando as novas tecnoloxías de forma 
correcta e utiliza formas básicas de presentación 

B1.9 
B1.10 
B1.11 
B1.12 

B1.5 

EFB 1.5.2 Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras nos traballos en 
grupo. 

Elabora traballos e os expón relacionados coa actividade 
físico- deportiva e a saúde. 

EFB 1.6.1 Procura, procesa e analiza criticamente informacións 
actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e
a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 

EFB 1.6.2 Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para afondar sobre contidos do curso, 
realizando valoracións críticas e argumentando as 
súas conclusións. 

 

B1.13 B1.6 

EFB 1.6.3 Comunica e comparte información e ideas nos 
soportes e nos contornos apropiados. 

Presenta traballos sobre os contidos dos cursos utlizando 
tecnoloxías 

EFB 2.1.1 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. 

Segue exercicios de cadencia rítmica de forma contìnua 
seguindo unha música 

EFB 2.1.2 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. 

Realiza unha pequena coreografía de forma individual 
segundo un ritmo marcado 
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B2.1 B2.1 

EFB 2.1.3 Colabora no deseño e na realización das montaxes 
artístico-expresivas, achegando e aceptando 
propostas. 

Realiza unha pequena coreografía dun baile en parellas ou
grupo 

EFB 3.1.1 Demostra coñecementos sobre as características que 
deben cumprir as actividades físicas cun enfoque 
saudable e os beneficios que proporcionan á saúde 
individual e colectiva. 

Amosa coñecer a relacion das actividades físicas 
saudables e os beneficios que proporcionan 
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B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

B3.1 

EFB 3.1.2 Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización 
coa compensación dos efectos provocados polas 
actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes. 

Comprende o sentido xeral do metabolismo enerxético 
asociado á práctica físico-deportiva e a saúde 



 

 

EFB 3.1.3 Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo 
de tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos 
na condición física e a saúde 

Coñece os efectos principais do consumo de tabaco e 
bebidas alcohólicas sobre a saúde. 

EFB 3.1.4 Valora as necesidades de alimentos e de hidratación 
para a realización de diferentes tipos de actividade 
física. 

Entende a importancia da alimentación e a hidratación na
actividade física 

EFB 3.2.1 Valora o grao de implicación das capacidades físicas 
na realización dos tipos de actividade física. 

 

EFB 3.2.2 Practica de forma regular, sistemática e autónoma 
actividades físicas co fin de mellorar as condicións de 
saúde e calidade de vida. 

Busca mellorar a súa condición física para mellorar a 
calidade de vida e a saude 

EFB 3.2.3 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. 

 

B3.5 
B3.6 
B3.7 
B3.8 

B3.2 

EFB 3.2.4 Valora a súa aptitude física nas súas dimensións 
anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa 
saúde. 

 

EFB 4.1.1 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. 

 

EFB 4.1.2 Axusta a realización das habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos compañeiros e as 
compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións 
colectivas. 

 

B4.1 B4.1 

EFB 4.1.3 Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento 
aos cambios do medio, priorizando a súa seguridade 
persoal e colectiva. 

 

EFB 4.2.1 Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias 
específicas das actividades de oposición, 
contrarrestando ou anticipándose ás accións da 
persoa adversaria. 
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B4.2 
B4.3 

B4.2 

EFB 4.2.2 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. 

 



 

 

EFB 4.2.3 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. 

 

EFB 4.2.4 Aplica solucións variadas ante as situacións 
formuladas e valorar as súas posibilidades de éxito, en 
relación con outras situacións. 

 

EFB 4.2.5 Xustifica as decisións tomadas na práctica das 
actividades e recoñece os procesos que están 
implicados nelas. 

 

EFB 4.2.6 Argumenta estratexias ou posibles solucións para 
resolver problemas motores, valorando as 
características de cada participante e os factores 
presentes no contorno. 

 

EFB 4.3.1 Compara os efectos das actividades físicas e 
deportivas no contorno en relación coa forma de vida 
nel. 

 

EFB 4.3.2 Relaciona as actividades físicas na natureza coa 
saúde e a calidade de vida. 

 

B4.4 
B4.5 
B4.6 

B4.3 

EFB 4.3.3 Demostra hábitos e actitudes de conservación e 
protección ambiental. 

Respeta o medio ambiente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BACAHARELATO 
 
1º BACHARELATO 
1º BACH 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

EFB 1.1.1 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. 

Deseña, organiza e participa en actividades físicas B1.1 
B1.2 

B1.1 

EFB 1.1.2 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. 

Adopta actitudes críticas ante prácticas nocivas e 
comportamentos socioculturais relacionados con elas. 
Desenvolve criterios propios de actuación. 

 
EFB 1.2.1 

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

Coñece e evita os exercicios desaconsellados de prácticas 
perigosas. 

EFB 1.2.2 Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas 
especificacións técnicas. 

Usa correctamente o material e a equipacion deportiva 

B1.3 B1.2 

EFB 1.2.3 Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de
risco na realización de actividades que requiren atención 
ou esforzo. 

Controla e regula o séu propio nivel de fatiga ante a práctica 
de actifidade física. Utiliza correctamente a toma de FC e 
as zonas de actifividade física saudable como parámetro de
control 

EFB 1.3.1 Respecta as regras sociais e o contorno en que se 
realizan as actividades físico-deportivas. 

Respeta e coida o séu contorno de práctica B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

B1.3 

EFB 1.3.2 Facilita a integración doutras persoas nas actividades
de grupo, animando á súa participación e respectando 
as diferenzas. 

Mostra actitudes de respeto, tolerancia e compañeirismo e 
axuda con respeto os demais 

EFB 1.4.1 Aplica criterios de procura de información que garantan
o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia. 

Sabe buscar e aplicar información sobre a materia e 
seleccionar a correcta para a súa formación e elaboración 
de traballos 
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B1.8 B1.4 

EFB 1.4.2 Comunica e comparte a información coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, para a súa discusión ou a súa 
difusión. 

Reliza e expon traballos teórico-prácticos usando as novas 
tecnoloxías de forma correcta e utiliza formas básicas de 
presentacións 

EFB 2.1.1 Colabora no proceso de creación e desenvolvemento 
das composicións ou montaxes artísticas expresivas. 

Participa nunha coreografía grupal dun baile de salón ou 
moderno. 
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B2.1 B2.1 

EFB 2.1.2 Representa composicións ou montaxes de expresión 
corporal individuais ou colectivas, axustándose a unha 
intencionalidade de carácter estética ou expresiva. 

Fai e representa unha coreografía grupal dun baile 



 

 

EFB 2.1.3 Adapta as súas accións motoras ao sentido do proxecto 
artístico expresivo. 

 

EFB 3.1.1 Integra os coñecementos sobre nutrición e balance 
enerxético nos programas de actividade física para a 
mellora da condición física e saúde. 

Comprende o sentido xeral do metabolismo enerxético 
asociado á práctica físico- deportiva e á saúde. Mostra os 
seus coñecementos de forma teórica en probas e traballos. 
Mostra coñecementos conceptuais sobra a adaptación
orgánica ó exercicio. 

EFB 3.1.2 Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e 
funcionais que promoven a saúde. 

Realiza os exercicios de práctica diaria de actividade física 
con corrección 

EFB 3.1.3 Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de 
recuperación na actividade física. 

Respeta e aplica as pautas de tempos de descanso e
recuperación no traballo diario de actividade física. Usa a
FC para este fin. Realiza a práctica con criterios de 
progresión e continuidade no esforzo 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

B3.1 

EFB 3.1.4 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. 

Amosa niveis de mellora nos test e probas de control de 
CF realizados, atendendo a súa idade e sexo 

EFB 3.2.1 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. 

Completa cuetionarios ou test de CF con información 
persoal para a súa autoavaliación. Elabora fichas de 
traballo das cualidades físicas básicas aplicando os 
conceptos aprendidos. Elabora un circuito de CF 

EFB 3.2.2 Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas 
considerando as súas necesidades e motivacións, e 
como requisito previo para a planificación da súa 
mellora. 

Amosa melloras nos niveis de CF nas probas ou test. 
Realiza autoavaliacións prácticas, comenta e analiza os 
resultados 

EFB 3.2.3 Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu 
programa de actividade. 

Amosa esforzo, superación e motivación na práctica diaria 
da clase. Realiza un programa individual de práctica e 
establece items básicos de mellora. 

EFB 3.2.4 Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de 
actividade física, conxugando as variables de 
frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade. 

Realiza un programa individual de práctica e establece
items básicos de mellora. Adquire o nivel acordado nos test 

EFB 3.2.5 Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu 
programa de actividade física, reorientando as 
actividades nos aspectos que non chegan ao esperado. 

Realiza feedback na súa práctica. Autoavalíase e comenta 
os resultados 
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B3.5 
B3.6 
B3.7 
B3.8 
B3.9 
B3.10 

B3.2 

EFB 3.2.6 Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o 
estilo de vida activo e para cubrir as súas expectativas. 

Elabora un plan de práctica de AFS durante un tempo
establecido: peonil, bicicleta, ou cf xeral 
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 B4.1 
B4.2 

B4.1 EFB 4.1.1 Perfecciona as habilidades específicas das actividades 
individuais que respondan aos seus intereses. 

Realiza as técnicas das habilidades específicas traballadas
nas AF de clase e en probas prácticas 



 

 

EFB 4.1.2 Adapta a realización das habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos compañeiros e as 
compañeiras, e polas persoas adversarias, nas 
situacións colectivas. 

Autoavalía a súa execución e realiza feedback. Coñece e 
emprega os fundamentos técnico-tácticos de práctica 
deportiva de oposcion-colaboración en situaciones de xogo 

EFB 4.1.3 Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto 
competitivo. 

Executa movementos implicados nos modelos técnicos 
traballados nun partido do deporte escollido 

B4.3 

EFB 4.1.4 Pon en práctica técnicas específicas das actividades en 
ámbitos non estables, analizando os aspectos 
organizativos necesarios. 

Amosa capacidade de superación, esforzo e mellora na
práctica. 

EFB 4.2.1 Desenvolve accións que conduzan a situacións de 
vantaxe con respecto á persoa adversaria, nas 
actividades de oposición. 

Coñece e tenta realizar os coñecementos tácticos para
aplicar a ventaxa nun partido do deporte practicado 

EFB 4.2.2 Colabora con participantes nas actividades físico-
deportivas nas que se produce colaboración ou 
colaboración-oposición, e explica a achega de 
cadaquén. 

Colabora en situacións deportivas de colaboración-
oposición desenvolvendo xogo de equipo 

EFB 4.2.3 Desempeña as funcións que lle corresponden, nos 
procedementos ou nos sistemas postos en práctica 
para conseguir os obxectivos do equipo. 

Organiza de forma coherente un ataque- defensa en 
practicas deportivas de colaboracion-oposición 

EFB 4.2.4 Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas 
actividades físico-deportivas desenvolvidas. 

Valora o risco nas actividades físicas practicadas 

B4.4 B4.2 

EFB 4.2.5 Formula estratexias ante as situacións de oposición ou 
de colaboración-oposición, adaptándoas ás 
características das persoas participantes. 

Entende, selecciona, aplica e responde ante os estímulos
en situacións de colaboración- oposición de práctica real de 
xogo formulando estratexias de xogo e adaptándoas o seu
equipo nun partido real 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. - TEMPORALIZACIÓN 
 
 Pendente de elaboración concrección ao longo do curso académico, así coma os contidos específicos de cada Unidade Didáctica, a 
temporalización por trimestres, e os estándares de aprendizaxe incluidos en cada unha delas cos seus pesos porcentuais sobre o estandar xeral. 
 
ESO 
 
1º ESO 
 
UD. 1: 
A EDUCACIÓN FÍSICA; CONCEPTUALIZACIÓN E PREREQUISITOS PARA O SEU APROVEITAMENTO PRÁCTICO (FASES, ACTIVIDADES, 
EQUIPAMENTO, ACTITUDES, USO DAS TICS). 
 
Unidad Didáctica transversal de desenrolo ao longo de todo o curso nas diferentes sesións, nas diferentes fases da mesma, solapada coas outras Unidades 
Didácticas. 
 
UD. 2: 
AS ACT. FÍSICO DEPORTIVAS E ARTÍSTICO EXPRESIVAS: CONCEPTUALIZACIÓN, PREVENCIÓN E SEGURIDADE. PRIMEIROS AUXILIOS BÁSICOS. 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración variable. 
 
UD. 3: 
ACT. FÍSICA E SAÚDE (HÁBITOS SAUDÁBLES): CONDICIÓN FÍSICO - MOTRIZ (AVALIACIÓN, CONTROL E MELLORA) ORIENTADA Á SAÚDE. 
ALIMENTACIÓN SAUDABLE E HIXIENE POSTURAL 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 4: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS INDIVIDUAIS: INICIACIÓN ACT. FISICO-DEPORTIVAS DE OPOSICIÓN DIRECTA / INDIRECTA 
(ACTIVIDADES , XOGOS E DEPORTES)  
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 5: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS COLECTIVAS: INICIACIÓN ACT. FÍSICO-DEPORTIVAS DE COLABORACIÓN / COLABORACIÓN - 
OPOSICIÓN (ACTIVIDADES, XOGOS E DEPORTES) 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 6: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS NO MEDIO NATURAL: PROGRESIÓN BÁSICA POLO MEDIO NATURAL (ACT.  BÁSICAS  DE 



 

 

SENDERISMO / ORIENTACIÓN) 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 7: 
AS ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS: EXPRESIÓN CORPORAL BÁSICA E ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS BÁSICAS (DANZAS E 
BAILES POPULARES) 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
 
 
2º ESO 
 
UD. 1: 
A EDUCACIÓN FÍSICA; CONCEPTUALIZACIÓN E PREREQUISITOS PARA O SEU APROVEITAMENTO PRÁCTICO (FASES, ACTIVIDADES, 
EQUIPAMENTO, ACTITUDES, USO DAS TICS). 
 
Unidad Didáctica transversal de desenrolo ao longo de todo o curso nas diferentes sesións, nas diferentes fases da mesma, solapada coas outras Unidades 
Didácticas. 
 
UD. 2: 
AS ACT. FÍSICO DEPORTIVAS E ARTÍSTICO EXPRESIVAS: CONCEPTUALIZACIÓN, PREVENCIÓN E SEGURIDADE. PRIMEIROS AUXILIOS BÁSICOS. 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración variable. 
 
UD. 3: 
ACT. FÍSICA E SAÚDE (HÁBITOS SAUDÁBLES): CONDICIÓN FÍSICO - MOTRIZ (AVALIACIÓN, CONTROL E MELLORA) ORIENTADA Á SAÚDE. 
ALIMENTACIÓN SAUDABLE, ERGONOMÍA E HIXIENE POSTURAL 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 4: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS INDIVIDUAIS: INICIACIÓN ACT. FISICO-DEPORTIVAS DE OPOSICIÓN DIRECTA / INDIRECTA 
(ACTIVIDADES , XOGOS E DEPORTES)  
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 5: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS COLECTIVAS: INICIACIÓN ACT. FÍSICO-DEPORTIVAS DE COLABORACIÓN / COLABORACIÓN - 
OPOSICIÓN (ACTIVIDADES, XOGOS E DEPORTES) 
 



 

 

Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 6: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS NO MEDIO NATURAL: PROGRESIÓN POLO MEDIO NATURAL (ACT. DE SENDERISMO / 
ORIENTACIÓN) 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 7: 
AS ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS: EXPRESIÓN CORPORAL CREATIVA E IMPROVISADA. ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS 
(DANZAS E BAILES POPULARES) 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
 
 
3º ESO 
 
UD. 1: 
A EDUCACIÓN FÍSICA; CONCEPTUALIZACIÓN E PREREQUISITOS PARA O SEU APROVEITAMENTO PRÁCTICO (FASES, ACTIVIDADES, 
EQUIPAMENTO, ACTITUDES, USO DAS TICS). 
 
Unidad Didáctica transversal de desenrolo ao longo de todo o curso nas diferentes sesións, nas diferentes fases da mesma, solapada coas outras Unidades 
Didácticas. 
 
UD. 2: 
AS ACT. FÍSICO DEPORTIVAS E ARTÍSTICO EXPRESIVAS: CONCEPTUALIZACIÓN, PREVENCIÓN E SEGURIDADE. PRIMEIROS AUXILIOS  
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración variable. 
 
UD. 3: 
ACT. FÍSICA E SAÚDE (HÁBITOS SAUDABLES): CONDICIÓN FÍSICO - MOTRIZ (AVALIACIÓN, CONTROL, PLANIFICACIÓN BÁSICA E MELLORA) 
ORIENTADA Á SAÚDE, PROGRAMA BÁSICO DE MELLORA DA CONDICIÓN FÍSICA. ALIMENTACIÓN SAUDABLE. 
 
UD. 4: 
ERGONOMÍA E HIXIENE POSTURAL NAS ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN E RELAXACIÓN BÁSICAS. 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 5: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS INDIVIDUAIS: PROGRESIÓN ACT. FISICO-DEPORTIVAS DE OPOSICIÓN DIRECTA / INDIRECTA 



 

 

(ACTIVIDADES , XOGOS E DEPORTES)  
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 6: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS COLECTIVAS: PROGRESIÓN ACT. FÍSICO-DEPORTIVAS DE COLABORACIÓN / COLABORACIÓN - 
OPOSICIÓN (ACTIVIDADES, XOGOS E DEPORTES) 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 7: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS NO MEDIO NATURAL: PROGRESIÓN POLO MEDIO NATURAL (ACT. DE SENDERISMO / 
ORIENTACIÓN / ESCALADA) 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 8: 
AS ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS: EXPRESIÓN CORPORAL CREATIVA E IMPROVISADA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN. 
ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS INDIVIDUAIS E GRUPAIS (DANZAS E BAILES POPULARES) 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
 
 
4º ESO 
 
UD. 1: 
A EDUCACIÓN FÍSICA; CONCEPTUALIZACIÓN E PREREQUISITOS PARA O SEU APROVEITAMENTO PRÁCTICO (FASES, ACTIVIDADES, 
EQUIPAMENTO, ACTITUDES, USO DAS TICS). TRABALLO COLABORATIVO E EN EQUIPO  
 
Unidad Didáctica transversal de desenrolo ao longo de todo o curso nas diferentes sesións, nas diferentes fases da mesma, solapada coas outras Unidades 
Didácticas. 
 
UD. 2: 
AS ACT. FÍSICO DEPORTIVAS E ARTÍSTICO EXPRESIVAS: CONCEPTUALIZACIÓN, VALORACIÓN.  
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración variable. 
 
UD. 3: 
ACT. FÍSICA E SAÚDE (HÁBITOS NOCIVOS): CONDICIÓN FÍSICO - MOTRIZ (AVALIACIÓN, CONTROL, PLANIFICACIÓN E MELLORA) ORIENTADA Á 
SAÚDE, PLANIFICACIÓN DA MELLORA DA CONDICIÓN FÍSICA. O ADESTRAMENTO E OS SEUS COMPONENTES (VOLUME, INTENSIDADE, 



 

 

DENSIDADE). ALIMENTACIÓN SAUDABLE. 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración variable. 
 
UD. 4: 
ERGONOMÍA E HIXIENE POSTURAL NAS ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS. PREVENCIÓN E SEGURIDADE. PRIMEIROS AUXILIOS (PRINCIPAIS 
LESIÓNS DEPORTIVAS). TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN E RELAXACIÓN, APLICACIÓN AUTÓNOMA. 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 5: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS INDIVIDUAIS: CONSOLIDACIÓN ACT. FISICO-DEPORTIVAS DE OPOSICIÓN DIRECTA / INDIRECTA 
(ACTIVIDADES , XOGOS E DEPORTES)  
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 6: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS COLECTIVAS: CONSOLIDACIÓN ACT. FÍSICO-DEPORTIVAS DE COLABORACIÓN / 
COLABORACIÓN - OPOSICIÓN (ACTIVIDADES, XOGOS E DEPORTES) 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 7: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS POPULARES E TRADICIONAIS: XOGOS E DEPORTES TRADICIONAIS DE GALICIA. 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 8: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS NO MEDIO NATURAL: REALIZACIÓN DE ACT. FÍSICO - DEPORTIVAS NO MEDIO NATURAL. 
IMPACTO, CONSERVACIÓN E PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 9: 
AS ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS: CREACIÓN DE COMPOSICIÓNS ARTÍSTICO - EXPRESIVAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 
(MONTAXE DE COMPOSICIÓNS ARTÍSICO-EXPRESIVAS) 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 10: 
PLANIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS. DIFERENTES PAPEIS E FUNCIÓNS. 



 

 

 
Unidad Didáctica transversal de desenrolo ao longo de todo o curso nas diferentes sesións, nas diferentes fases da mesma, solapada coas outras Unidades 
Didácticas e incluso cos momentos de lecer da xornada lectiva ou na realización de actividades de carácter complementario e extraescolar. 
 
BACHARELATO 
 
1º BACHARELATO 
 
UD. 1: 
A EDUCACIÓN FÍSICA; CONCEPTUALIZACIÓN E PREREQUISITOS PARA O SEU APROVEITAMENTO PRÁCTICO (FASES, ACTIVIDADES, 
EQUIPAMENTO, ACTITUDES, USO DAS TICS). TRABALLO COLABORATIVO E EN EQUIPO  
 
Unidad Didáctica transversal de desenrolo ao longo de todo o curso nas diferentes sesións, nas diferentes fases da mesma, solapada coas outras Unidades 
Didácticas. 
 
UD. 2: 
AS ACT. FÍSICO DEPORTIVAS E ARTÍSTICO EXPRESIVAS: CONCEPTUALIZACIÓN, VALORACIÓN.  
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración variable. 
 
UD. 3: 
ACT. FÍSICA E SAÚDE (HÁBITOS NOCIVOS): CONDICIÓN FÍSICO - MOTRIZ (AVALIACIÓN, CONTROL, PLANIFICACIÓN E MELLORA) ORIENTADA Á 
SAÚDE, PLANIFICACIÓN DA MELLORA DA CONDICIÓN FÍSICA. O ADESTRAMENTO E OS SEUS COMPONENTES (VOLUME, INTENSIDADE, 
DENSIDADE). ALIMENTACIÓN SAUDABLE. 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración variable. 
 
UD. 4: 
ERGONOMÍA E HIXIENE POSTURAL NAS ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS. PREVENCIÓN E SEGURIDADE. PRIMEIROS AUXILIOS (PRINCIPAIS 
LESIÓNS DEPORTIVAS). TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN E RELAXACIÓN, APLICACIÓN AUTÓNOMA. 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 5: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS INDIVIDUAIS: CONSOLIDACIÓN ACT. FISICO-DEPORTIVAS DE OPOSICIÓN DIRECTA / INDIRECTA 
(ACTIVIDADES , XOGOS E DEPORTES)  
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 6: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS COLECTIVAS: CONSOLIDACIÓN ACT. FÍSICO-DEPORTIVAS DE COLABORACIÓN / 



 

 

COLABORACIÓN - OPOSICIÓN (ACTIVIDADES, XOGOS E DEPORTES) 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
 
UD. 7: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS POPULARES E TRADICIONAIS: XOGOS E DEPORTES TRADICIONAIS DE GALICIA. 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 8: 
OS XOGOS E ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS NO MEDIO NATURAL: REALIZACIÓN DE ACT. FÍSICO - DEPORTIVAS NO MEDIO NATURAL. 
IMPACTO, CONSERVACIÓN E PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 9: 
AS ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS: CREACIÓN DE COMPOSICIÓNS ARTÍSTICO - EXPRESIVAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 
(MONTAXE DE COMPOSICIÓNS ARTÍSICO-EXPRESIVAS) 
 
Unidad Didáctica puntual de desenrolo dentro do ano académico. Duración Variable. 
 
UD. 10: 
PLANIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS. DIFERENTES PAPEIS E FUNCIÓNS. 
 
Unidad Didáctica transversal de desenrolo ao longo de todo o curso nas diferentes sesións, nas diferentes fases da mesma, solapada coas outras Unidades 
Didácticas e incluso cos momentos de lecer da xornada lectiva ou na realización de actividades de carácter complementario e extraescolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

F) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 
 Como consecuencia de todo o anterior, establécese unha serie de orientación metodolóxicas para a 
materia que favorecerán un enfoque competencial, así como a consecución, a consolidación e a integración dos 
estándares por parte do alumnado: 
 
- Educación Física nestas etapas terá un carácter eminentemente práctico e vivencial. 
- A asimilación das aprendizaxes e a adaptación ao traballo do alumnado en Educación Física aconsella a 
distribución das dúas sesións semanais  en diferentes días. 
- A selección dos contidos e das metodoloxías activas e contextualizadas debe asegurar o desenvolvemento das 
competencias clave ao longo destas etapas. 
- O uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, 
e potenciarán a inclusión do alumnado. 
- O profesorado deseñará diferentes tipos de tarefas e secuencias adaptadas aos niveis, ás formas e aos ritmos de 
aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os procesos 
de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha  variedade de materiais e recursos o máis 
ampla posible, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da información e da comunicación 
desenvolvidas nos últimos tempos en diferentes ámbitos da Educación Física. 
- Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base na descuberta guiada, a resolución de problemas, o traballo 
por retos e proxectos, e a  cooperación, tendo presente o desenvolvemento da creatividade do alumnado. 
- Deberá procurarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos alumnos e das alumnas 
auténticos suxeitos activos dunha xestión cada vez máis autónoma e comprometida da súa saúde, mediante a 
adquisición de hábitos de vida saudables. 
 
 En canto á metodoloxía, non se debe definir unha metodoloxía única, senón que se parte de que cada 
actividade pode definir un método concreto que se adapte mellor a esa actividade. En xeral, non se abusará do 
mando directo, aínda que hai contidos nos que será necesario por criterios de eficacia e sobre todo seguridade. 
Se tratará sobre todo, de levar o alumno a través dunha metodoloxía coma emprego de asignación de tarefas ou 
descubrimento guiado, o aprendizaxe significativo, cara a experimentación e autonomía do propio alumno. 
 
 
 A continuación se expoñen os aspectos a considerar neste proceso de ensinanza/aprendizaxe. Tratase de 
que a metodoloxía sexa o máis parecido posible ós principios de reforma que se marcan para este área, 
respondendo a: 
 

Flexibilidade: 

 Propoñendo actividades que permitan axustarse as propostas (obxectivos presentados) e nivel inicial do 
grupo. Polo que non se baseara en propostas de traballo que se fixen cunha meta ou marca igual para todos. 
Coñecendo a realidade da que parte cada un, permitindo que desenvolven as súas actividades. 
 

Activa: 

 Teremos en conta que o alumno sexa o protagonista da súa propia acción a través de xogos simples ou 
de diferentes actividades buscando “dar sentido á práctica do alumno”, incrementando a súa responsabilidade. 
Pretendese así que sexa o alumno o que desenvolva os seus propios aprendizaxes, dotando a os mesmos da 
significación que considere mais apropiada, baixo a supervisión e guía do profesor.Así o noso principal obxectivo e 
transmitir ao alumno aprendizaxes funcionais, que lle permitan vela aplicabilidade dos coñecementos e 
experiencias que se brindan, de forma que permitan aumentar a súa autonomía para a planificación, regulación e 
mellora das súas habilidades e a súa práctica deportiva. 
 

Participativa: 

 Favorecendo o traballo en equipo, fomentando o compañeirismo e a cooperación, desde o principio básico 
de “eu e o móbil” hasta “eu e o grupo” entendendo a competición como unha forma lúdica de relación con outros 
compañeiros 
 

Inductiva: 

 Intentando favorece-lo autoaprendizaxe de forma que sexa capaz de resolver problemas motrices, 
organiza-lo seu propio traballo, contrastar e comprobar en si mesmo a súa melloría, tanto nas súas aptitudes como 
nas súas habilidades e destrezas. 



 

 

 

Lúdica: 

 Facendo que o alumno se divirta, presentando as propostas, progresivamente, na medida do posible como 
formas xogadas, nas que todos participen arrastrados pola dinámica do xogo. 

 

Creativa: 

 Procurando en certos momentos das propostas estimula- la creatividade do alumno. A estratexia a seguir 
será analítica, progresiva nos xestos a aprender e global pura na táctica e empregar, de “para que” na concepción 
global do xogo. 
 
 
 A técnica a empregar será mixta alternando a producción coa reproducción de modelos e utilizando estilos 
máis ou menos socialízante segundo as vexamos máis viables de cara a consegui-los obxectivos propostos. 
 A interacción mestre - alumno partirá dunha información inicial a través de explicación teóricas, debuxos, 
vídeos, posta en común... hata obter un coñecemento da marcha do proceso de ensinanza-aprendizaxe,en certas 
tarefas e principalmente mediante os procesos de avaliación. 
 
 

Podemos resumir resaltando as seguintes cuestións: 

 Se combinará a aplicación dos métodos analíticos e global en función da complexidade dos aprendizaxes 
e atendendo as necesidades que cada alumno precise (principio de individualización). 
  
 Os estilos de ensinanza (directivos e non directivos) sucederanse tendo en consideración o risco 
(buscando a maior seguridade) e a dificultade que impliquen as actividades, sendo a aplicación máis adecuada 
aquela que permitía un maior control do alumnado. 
 
 Coa intención de implicar e responsabilizar ao alumno nos aprendizaxes recurriráse sempre que sexa 
posible ao descubrimento guiado e a resolución de tarefas, mediante o emprego de tarefas semi- definidas ou non 
definidas, que precisen da capacidade cognitiva do alumno dada a súa progresiva complexidade, e que lle 
obriguen a adaptarse e reestructurar a súa actuación de forma continua, conseguindo con éllo o incremento da 
súa autonomía. 
 
 As clases serán prácticas ou teórico- prácticas, e no inicio de cada clase informarase a os alumnos dos 
conceptos, procedementos e obxectivos das mesmas, así como das formas de organización. Nalgúnas situacións 
poderanse utilzar clases eminentemente teóricas co obxetivo de sintetizar (resumo) de contidos dun período longo 
de tempo, ou para explicación de contidos de máis difícil comprensión por parte do alumnado.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

G) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 
(Pendente de actualización) 

Materiais curriculares: 
- A materia facilitarase polo profesorado mediante apuntes e fotocopias, blogs, páxinas web, etc. 
- Utilizarase tanto a aula virtual do propio centro. 
- Non existe libro de texto oficial, pero si a biblioteca do centro está dotada de prácticamente de tódalas editoriais 
(Inde, Paidotribo, etc.) 
- Caderno do alumno estará formado por fichas e fotocopias, articulos diversos e documentación variada, 
 que o profesor ira axuntado os alumnos. 
- DVD,s de deportes e actividade física variados, diferentes editoriais. 
- Musica para traballo de actividades rítmicas. 
- Películas en formato DVD e utilización da proxección de material a través do ordenador e o canón de luz e o 
encerado dixital, así coma transparencias. 
- Outros materiais complementarios como periódicos ou revistas varias, sobre todo publicacións de editoriais 
médicas e deportivas que teñen relación coa actividade, os deportes, primeiros auxilios e a saúde en xeral; 
destacando que mediante estes materiais poden desenvolver os traballos de carácter teórico os alumnos que non 
poder facer algunha práctica por problemas médicos, e o resto dos alumnos en xeral; fomentando así un apoio e 
aplicación para o fomento da lectura dentro do proxecto lector do centro e adquisición de competencias básicas. 
Dende o departamento intentarase que os alumnos sexan autónomos e habituais no uso da biblioteca así como 
nas consultas a través de internet a hora de elaborar os traballos, para o cal se lles facilitara o acceso as páxinas 
web ou portais que sexan de interese, así como o acceso a novas tecnoloxías para utilización de exposicións e 
elaboracións de ditos  traballos. 

 

Instalacións: 
- Ximnasio de dimensións axeitadas para a práctica da actividade física, se ben os almacéns de material son 
escasos. 
- Pista exterior polideportiva descuberta de 20x40 m con porterías ao longo de fútbol sala e canastas ao ancho, 
todo anclado no chan. Recinto exterior del patio. As porterías e as canastras foron cambiadas ao principio do 
curso 2018/19 xa que as antigas supuñan un perigo polo séu estado. 
- 2 Aulas de novas tecnoloxías, con dotación de canón de luz fixo e encerados dixitais e conexión a internet. 
- Pizarra dixital, canón de proxección e portátil en cada aula. 
- Aula de audiovisuais con TV e DVD e Vídeo. 
- Biblioteca con acceso novas tecnoloxías e material impreso (libros asignatura, e revistas varias). 
 
 

Equipamento: 

- Material fixo do ximnasio: espaldeiras. 
- Material actividades ximnásticas: 2 plintóns, 2 potros, 1 minitramp, 3 quitamedos, 2 reuters. 
- Material Deportes e E.Física: segundo se ve no inventario feito a principios do curso 2018/19 que está no Anexo I 
á dita programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

H) CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 
 Farase unha observación e seguimento sistemático dos alumnos que responden a Estándares de 
Aprendizaxe marcados nesta programación e para iso poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 
 
- Probas escritas con preguntas que poderán ser tipo test, curtas, de desenrolo ou relacionar. 
- Probas orais, principalmente para alumnos que non poidan realizar as probas escritas 
- Traballos individuais ou en grupo tanto por escrito ou mediante formatos de video, presentacións PPS, Prezi. 
Ditos traballos poderán ser expostos ante os compañeiros ou o profesor. 
- Probas prácticas, nas que se utilizarán rúbricas ou escalas de avaliación. Ditas probas poderán ser grabadas en 
video e expostas nas clases como mecanismo de corrección e avaliación colectiva (Coevaluación 
Heteroevalaución, ...). 
- Rexistro anecdótico da actitude, valores, melloras no aprendizaxe, comportamento, interese ou participación 
(tanto na clase, como nas charlas educativas e talleres ou actividades complementarias a realizar) 
 
 A hora de avalíar o que fan os noos alumnos debemos establecer o “Que”  imos a avaliar, “Cando” o imos 
avaliar, “Como” o imos avliar , e “Donde” o faremos. 
 A avaliación afectará a todos os elementos integrantes do proceso de ensinanza aprendizaxe: obxectivos, 
contidos, criterios de avaliación, estandares de aprendizaxe, procesos de avaliación, recursos didácticos, recursos 
materiais e instalaccións, así como a actuación do profesor e alumnado. 
 
 

1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

(Pendente de maior especificación, en función dos contidos específicos e Estándares de Aprendizaxe 
desenrolados ao longo do curso) 

 A cualificación final de cada trimestre verá determinada polo peso específico que ten cada UD 
programada en cada trimestre. Este peso está establecido na tabla correspondiente. (De non se poder realizar 
todas as UD programadas o peso variará segundo o decida o Departamento de EF). 
 O grado de obtención dos diferentes estándares a avaliar en cada UD determinará a nota de cada UD 
segundo o valor asignado a cada un dos mesmos. 
 Cada estándar ten un Grado Mínimo de consecución que se esixirá para superar o mesmo. Ditos Grados 
veñen establecidos na tabla das UD. 
 Os alumnos que por lesión ou enfermidade non pudieran levar a cabo as sesións prácticas, estarán 
obrigados a realizar as tarefas adaptadas sustitutorias que lles encomende o profesor e que versarán sobre os 
contidos que se estén a traballar nese momento. Si estarán obrigados a realizar a parte escrita. A calificación dos 
mesmos será determinado polo departamento de EF. 
 Considerarase alumnos integrantes no apartado anterior aqueles cuias faltas superen o 15% do horario 
da UD, tanto sexan xustificadas coma non. 
 Os alumnos que superen o 20% de faltas de asistencia a clase dentro dunha UD, perderán o dereito a 
evaluación contínua dentro desa UD, independetemente de se son faltas xustificadas ou non. 
 
 Ademáis poderase subir a nota de cada avaliación, a maiores da nota máxima posible pola realización 
das actividades ordinarias da clase (10), mediante a certificación/acreditación en cada unha das avaliacións de 
práctica de actividade física e deportiva e/ou colaboración na organización ou execución das mesma fóra do 
horario lectivo.  Este apartado permite compensar a dificultade de consecución dos obxetivos ordinarios das 
clases coa implicación o alumnado na práctica de actividade física e deportiva fóra do horario lectivo como 
elemento de promoción dun estilo de vida saudable. Os criterios de organización, protocolo de xestión e 
certificació/acreditación de este apartado serán deseñados cada ano polo profesor da materia e comunicados os 
alumnos. 
 
 A proba extraordinaria de setembro será mediante proba escrita/oral e/ou traballos teórico-prácticos para 
expoñer, así como a realización de probas prácticas sobre os contidos desarrollados o longo do curso nas 
diferentes UD do curso. Todo elo a determinar polo Departamento nas datas que se proceda a realizar dita 
avaliación (setembro). 
 



 

 

 A idea de avaliación continua presidirá o proceso avaliativo, para o que se establecen os conceptos de: 
 
 - Avaliación inicial: permitiranos determinar o nivel dos alumnos e adecuar a programación. 
 - Avaliación formativa: permítenos obter un feed-back da marcha do proceso de ensinanza aprendizaxe 
e  reestructuralo. 
 - Avaliación sumativa: ao final de cada avaliación e observa se foron alcanzados os obxectivos 
didácticos. 
I) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE 
 
AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA - APRENDIZAXE. 
  
 Como norma xeral, seguiremos os seguintes criterios: 

 
1) Realizar a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación ao nivel dos estudantes. 
2) Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica. 
3) Revisa e corrixe durante as sesións prácticas os traballos propostos: posturas, exercicios, etc. 
4) Proporciona la información necesaria sobre a resolución das tarefas e cómo pode melloralas: cómo facer mellor 
un exercicio, cómo conseguir a mellor posición, a postura ou agarre correctos, etc. 
5) Corrixe e explica de forma habitual os traballos escritos e as actividades dos alumnos e as alumnas, e dá 
pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 
6) Utiliza suficientes criterios de avaliación (exames escritos, prácticos, positivos, traballos …) que atendan de 
maneira equilibrada a avaliación dos diferentes contidos. 
7) Favorece os procesos de autoavaliación y coavaliación. 
8) Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non foron alcanzados 
suficientemente: por exemplo cando non saen as tarefas. 
9) Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron acadados con suficiencia.Por exemplo aos 
que lles saen as tarefas lles propoñemos outras máis adiantadas. 
10) Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función de los contidos, el nivel de los estudantes, etc. Por 
exemplo: planillas de observación, exames escritos, exames prácticos, etc. 

 

QUÉ AVALIAR? 

 O primeiro que miraremos será si se van cumprindo os obxectivos propostos e, en caso contrario 
replantexarse os obxectivos. 
 Durante o desenrolo das sesións observaremos si as actividades de ensinanza-aprendizaxe están sendo 
ben aceptadas e si se adaptan aos obxectivos propostos. De non ser así o que faríamos é replantexalas para 
acadar os obxectivos propostos. 
 Comprobarase si a dinámica do grupo é boa.Comprobarase que a avaliación realizada é correcta de tal 
maneira que mide o que nos pretendemos que mida. 
 

CÓMO AVALIAR? 

 Basándonos principalmente nas observacións recollidas polo profesor/a no seu caderno de clase e polas 
observacións diarias del mesmo. Si se cree convinte pódese pedir aos alumnos/as opinión sobre o tema en 
cuestión (podemos utilizar entrevistas ós alumnos/as para analizar as dificultades que tiveron e si as resolveron 
adecuadamente). 
 

CANDO AVALIAR? 

- Durante todo o proceso. 
 
 Para elo o realizaremos mediante a utilización de diferentes Instrumentos de avaliación (Fichas que se 
amosan a continuación). 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
 
REXISTRO PARA A AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA - APRENDIZAXE 
 
 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

1. Realiza a evaluación inicial ao 
principio do curso para axustar a 
programación ao nivel dos estudiantes. 

  

2. Detecta os coñecementos previos de 
cada unidade didáctica. 

  

3. Revisa e corrixe durante as 
sesiónsprácticas os traballos 
propostos: posturas, exercicios….  

  

4. Proporciona la información necesaria 
sobre a resolución das tarefas e cómo
puede melloralas: cómo facer mellor un 
exercico, cómo conseguir a mellor 
posición, a postura ou agarre correctos 
etc 

  

5. Corrixe e explica de forma habitual 
os traballos escritos e as actividades 
dos alumnos e as alumnas, e dá 
pautas para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de 
avaliación (exames escritos, prácticos, 
positivos, 
traballos…) que atendan de maneira 
equilibrada a avaliación dos diferentes 
contidos. 

  

7. Favorece os procesos de 
autoavaliación e coavaliación. 

  

8. Propón novas actividades que 
faciliten a adquisición de obxectivos 
cando estes non foron alcanzados 
suficientemente: por exemplo cando 
non saen as tarefas. 
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9. Propón novas actividades de maior 
nivel cando os obxetivos foron 
acadados con suficiencia. Por exemplo 
aos que lles saen as tareas lles 
propoñemos outras máis adiantadas. 

  



 

 

10. Utiliza diferentes técnicas de 
avaliación en función de los 
contenidos, o nivel de los estudantes, 
etc. Por exemplo: planillas de 
observación, exames escritos, exames 
prácticos… 

  



 

 

REXISTRO PARA A AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 
 
 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

1. Proporciona un plan de traballo ao 
principio de cada unidade. 

  

2. Relaciona as aprendizaxes con 
aplicacións reais o 
coa súa funcionalidade: para qué nos 
sirve… 

  

3. Informa sobre os progresos 
conseguidos e as dificultades 
atopadas: tomo o que imos 
mellorando, logros acadados!! 

  

4. Relaciona os contenidos e as 
actividades cos intereses do 
alumnado: temas de actualidade. 

  

5. Estimula a participación activa dos 
estudiantes na clase: os anima. 
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6. Promueve a reflexión dos temas 
tratados: que é o 
que aprendimos… 

  



 

 

REXISTRO PARA A AUTOAVALIACIÓN DA PLANIFICACIÓN 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

1. Programa a asignatura tendo en 
conta os estándares de aprendizaxe 
previstos nas leis educativas. 

  

2. Programa a asignatura tendo en 
conta ol tempo disponible para o seu 
desenrolo. 

  

3. Seleciona e secuencia de forma 
progresiva os contidos da 
programación de aula tendo en conta 
as particularidades de cada un dos 
grupos de estudantes. 

  

4. Programa actividades e estratexias 
en función dos estándares de 
aprendizaxe. 

  

5. Planifica as clases de modo 
flexible, preparando actividades e 
recursos axustados á programación 
da aula e as necesidades e aos 
intereses do alumnado. 

  

6. Establece os criterios, 
procedementos e os instrumentos de 
avaliación e autoavaliación que 
permiten facer o seguimento do 
progreso de aprendizaxe dos seus 
alumnos e alumnas. 
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7 Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que poidan ter 
contidos afíns á súa materia. 

  



 

 

REXISTRO PARA A AUTOAVALIACIÓN DO DESENROLO DA ENSINANZA 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

1. Resume as ideas fundamentais 
discutidas antes de pasar a unha 
nova unidade ou tema con mapas 
conceptuais, esquemas… 

  

2. Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa 
coñecidos; intercala preguntas 
aclaratorias; pon exemplos... 

  

3. Ten predisposición para aclarar 
dudas e ofrecer asesorías dentro e 
fora das clases. 

  

4. Optimiza o tempo disponible para o 
desenrrolo de cada unidade didáctica. 

  

5. Utiliza axuda audiovisual ou de 
outro tipo para apoiar os contidos na 
aula. 

  

6. Promove o traballo cooperativo e 
mantén unha comunicación fluída cos 
estudantes. 

  

7. Desenvolve os contidos dunha 
forma ordeada e comprensible para 
os alumnos e as alumnas. 

  

8. Expón actividades que permitan a 
adquisición dos estándares de 
aprendizaxe e as destrezas propias 
da etapa educativa. 
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9. Plantexa actividades grupais e 
individuaies. 

  



 

 

J) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 
 Segundo a normativa publicada na Orden do 30 de setembro de 2004, a E.Física está catalogada como 
unha materia de contidos progresivos, polo que para a avaliación dos alumnos que arrastren esta materia como 
suspensa de cursos anterior terase en conta as avaliacións que realizan no presente curso. Polo que, de aprobar 
coa nota mínima esixida (5) e as condicións requeridas para ela, no curso actual, terán aprobado a materia 
pendente do ano ou anos anteriores. De non ser así, terán que presentarse o exame de pendentes, con toda a 
materia pendente de E.Física dos cursos anteriores que teñan suspensos, tanto cos contidos téoricos como 
prácticos, sendo un 40% da nota o exame teórico e un 60% o práctico. Este exame está fixado de antemano polo 
centro para ESO e Bacharelato, na data proposta para avaliación da materia pendente de E.F 

 

 Para Alumnado da E.S.O. 

 Os alumnos que teñan a materia pendente do curso anterior deberán presentar as tarefas encomendadas 
polo profesor no prazo indicado. Aqueles que non as entreguen deberán presentarse a unha proba final na que se 
recollerán os contidos mínimos do curso. 
 

 Para alumnos do BACHARELATO 

 Os contidos dos que deben examinarse do curso anterior serán divididos en dúas probas que se 
realizarán ao longo do ano, a primeira será en xaneiro e a segunda en abril. Estas probas farán media aritmética 
para acadar a nota final. Se os alumnos non lograsen superar a materia, terán que presentarse a unha proba final 
en maio da totalidade da materia. 
 Ademais levaranse a cabo actividades físico-deportivas nos recreos e actividades extraescolares e xogos, 
polo que tamén poderán cumprir como sesións de recuperación para os alumnos/as pendentes as colaboracións 
en ditas actividades, adaptándose os traballos para que en cada momento sexan os más procedentes, para os 
alumnos pendentes que non estean exentos de realizar sesións prácticas, así se lles terá en conta na calificación 
da avaliación de pendentes o seu traballo en estas sesións. 
 
 Para os alumnos que estén exentos de forma total para a realización de sesión prácticas, por motivo de 
enfermidade ou lesións que así o xustifiquen (con informes médicos que o dictaminen, aínda cando a exención 
xurdida con posterioridade) a avaliación será en función dos contidos de este curso, así como dos traballos que 
sobre os contidos do ano anterior deberá realizar e que a ser posible terán relación co seu problema médico que 
lle impide realizar ditas prácticas, coa finalidade de dotalo de maiores coñecementos sobre a súa problemática 
podendo asegurar que este problema médico que poida padecer nunca será nin o foi con anterioridade motivo de 
que non supere con unha calificación positiva a asignatura, tamén pode realizar as probas sobre os contados 
conceptuais que para o curso que ten pendente marque a programación ou a presentación do caderno do alumno 
requerido polo profesor, a través de entrega de fichas de traballo en clase sobre diversos temas. 
 En caso de ter unha exención parcial de forma temporal ou permanente, adaptarase os contados prácticos 
que en cada momento poida realizar na sesións de recuperación e en canto os contados conceptuais se tratarían 
de igual forma a como se describe no caso anterior. 
 
 Os alumnos pendentes serán avaliados cos traballos sobre contidos que teñen pendentes, tanto nas 
sesións prácticas como nos exames ou traballos teóricos e tamén co ser traballo no curso presente. 
 
 Avaliarase nas datas que a xefatura de estudos marque, entendendo que ademais da avaliación continua 
en caso de non superala, o alumno terá dereito a unha avaliación final en Maio e outra en Setembro. 
 Lembrar que ao ser unha materia con contidos progresivos ao realizarse unha avaliación positiva no 
presente curso automaticamente quedaría avaliada igualmente como positiva na asignatura do ano anterior 
precisamente por este carácter progresivo da E.Física. 
 A avaliación de estes alumnos seguira os mesmos criterios que o retos do alumnado no que se refire as 
cualificación dos distintos exercicios referidos anteriormente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

K) ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITA AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO 
CASO DO BACHARELATO. 
(Pendente de elaboración) 
 
 
 

L) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 
 
 O primeiro día de clase o alumno cubre un cuestionario para facilitar ao profesor a información necesaria a 
fin de realizar as adaptacións que procedan tanto nos contidos, os obxetivos, como na metodoloxía a empregar, 
se consulta a documentación aportada na matricula e si se estima realizarase unha entrevista cos pais ou tutores 
a fin de adaptar con mellores criterios os traballos que deban realizar. 
 Respecto a algúns casos prácticos, reseñar que hai un alto porcentaxe de asmáticos e alérxicos que 
presentan algún tipo de crísis inducida polo exercicio físico, nestes casos e o propio alumno o que marca a 
intensidade do seu traballo, a duración e as pausas que necesita entre esforzos, de esta forma logramos que se 
integren nas prácticas diarias. 
 Cando alguén ten unha dificultade maior, se reforzan as axudas, se replantean si proceden os obxectivos, 
se intenta potenciar a motivación. 
 Este departamento primará o esforzo, o interese a progresión do alumno por encima do nivel de execución 
alcanzado. 
 Así podemos dicir que ningún tipo de lesión, incapacidade, discapacidade ou problema médico poderá ser 
causa de que o alumno non acade a cualificación positiva da asignatura, posto que a avaliación será en todo 
momento adaptada as súas capacidades. 

 
 
 

M) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
  
 A extensión da escolaridade obrigatoria e a nova estructura da Educación Secundaría Obligatoria 
intensifica a diversidade nos centros: aumentan as diferencias en oríxen e traxectoria escolar do alumnado e 
varían, sobre todo, as expectativas ante o sistema educativo. Por elo e fundamental unha maior atención a os 
diversos intereses,capacidades e motivacións. 
 As tres vías existentes para o tratamento da diversidade, adaptacións curriculares, espacio de 
opcionalidade e diversificación curricular, non deben ser consideradas en ningún caso comoalternativas 
excluíntes, si non máis ben como camiños que se complementan e que deben ser practicados simultaneamente. 
 A vía máis importante da atención a diversidade, as adaptacións curriculares, responde a necesidadede 
adaptar a práctica educativa mediante a elaboración de proxectos curriculares e programacións que teñan en 
conta as características concretas de alumnos a os que se dirixe. 
 Estes proxectos e programacións xerais deben, a súa vez, ter adaptación especificamente dirixidas a 
determinados grupos de alumnos e alumnas cunhas características particulares. Así, segundo as circunstancias, 
poderase adaptar o material didáctico, variar a metodoloxía, propoñer actividades de aprendizaxe diferenciadas, 
organizar grupos de traballo flexibles, acelerar ou frear ritmo de introducción de novos contidos, organizalos e 
secuencialos de forma distinta o dar prioridade a uns destes bloques de contidos sobre outros, profundizando con 
elo ou ampliándoos. 
 
 Desde o departamento estudarase detidamente cada caso concreto para aqueles alumnos e alumnas que 
necesiten medidas de atención á diversidade. 
 Estas necesidades serán valoradas durante as primeiras sesións do curso, pero noutros será necesaria a 
realización de probas físicas para unha análise e prescrición máis acertada e individualizada. 
 Ademais, contarase cos informes existentes no Departamento de Orientación do centro, onde analizarase 
o historial do alumno/a e a evolución nos últimos anos. 
 Requirirase ao alumnado a entrega de informes médicos que sen ningunha dúbida serán unha fonte de 



 

 

información de vital importancia para realizar adaptacións ao longo do proceso segundo as diferentes situacións, 
máis ou menos temporais, que poidan xurdir ao longo do curso. 
 Outra fonte de información que non debemos esquecer é a facilitada directamente polo alumnado en 
cuestión, que non por ser menos científica cobra menor importancia que as anteriores. 
  
 A atención a diversidade a través de adaptacións curriculares debe de seguir unha orden progresiva 
dende a menos significativa a máis significativa, como se expón a continuación. 
 A resposta as diferencias individuais dos alumnos se manifesta na nosa área de traballo de forma continua 
e afecta practicamente a todo o alumnado, as principais medidas a aplicar serán: 

 

Adaptacións na avaliación. 

 - Selección de criterios específicos de avaliación. 
 - Modificacións dos instrumentos e procedementos. 

 

Adaptacións metodolóxicas. 

 - Utilización de métodos e procedementos alternativos. 
 - Selección de actividades alternativas. 
 - Selección de actividades complementarias. 
 - Utilización de materiais didácticos específicos. 
 - Modificación dos agrupamentos previstos. 

 

Adaptacións nos contidos. 

 - Priorización dos contidos. 
 - Introducción dos contidos complementarios. 
 - Introducción dos contidos alternativos. 
 - Eliminación de contidos. 
  - Secuencia específica de contidos. 
 - Organización específica de contidos. 

 

Adaptacións dos obxectivos. 

 - Priorización de obxectivos. 
 - Introducción de obxectivos complementarios. 
 - Introducción de obxectivos alternativos. 
 - Secuenciación específica de obxectivos. 
 - Eliminación de obxectivos. 

 

Modificación na temporalización. 

 - Modificación da temporalización prevista nun ciclo e ou etapa. 
 - Modificación da temporalización de determinados contidos ou obxetivos. 

 

 

 

A atención a diversidade en E.Física: 

 No caso da E.Física atendese a diversidade do alumnado de distintas formas: 
 - Se diversifica a información conceptual para que cada grupo de alumnos, segundo criterio do profesor, 
poida  elexir os apartados máis adecuados. 
 - Se asumen as diferencias no interior do grupo e se propoñen exercicios de diversa dificultade de 
 execución. 
 - Se distinguen os exercicios que se consideran realizables pola maioría dos alumnos. 
 - Se facilita a avaliación individualizada na que se fixan as metas que o alumno ha de alcanzar a partir de 
criterios  derivados das súas propias capacidades e situación inicial. 
 
 

N) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO CURSO 
QUE CORRESPONDAN 



 

 

 
- Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio físico. 
- Xerar criterios persoais sobre a visión social sobre a estética do corpo humano fronte ao coidado saudable. 
- Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. Expresarse oralmente con corrección, adecuación e 
coherencia. 
- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor 
- Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 
comunicativas. 
- Empregar distintas fontes para a procura de información. 
- Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
- Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 
- Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 
- Valorar a interculturalidad como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
- Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto pola estética no ámbito 
cotián. 
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
- Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 
- Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a resolución de 
conflitos. 
- Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos 
- Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
 

 

Ñ) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POLO 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 
ADDENDA PARA  O CURSO ACADÉMICO 2020-21  
Coa actual situación sanitaria de pandemia mundial da enfermidade de coronavirus COVID-19 provocada pola 
existencia do virus SARS-CoV-2 que esta a afectar todos os ámbitos da vida e polo tanto tamén ao educativo e as 
súas dinámicas e rutinas de organización e funcionamento, sobre todo ao tocante cos directa e indirectamente 
asociados na relación interpersoal directa e presencial entre os diferentes axentes educativos (principais e 
secundarios - complementarios) da comunidade educativa (alumnos, profesores, persoal non docente, familias, ...) 
na sua labor de educativa, fai necesario revisar, non tanto a filosofía, obxetivo e plantexamento das actividades 
complementarias e extraescolares dentro do proceso de ensinanza - aprendizaxe (sempre de gran valor e 
potencial educativo para o departamento), senón, tendo en conta o balance na sua realización entre riscos 
sanitarios de realización e beneficios educativos, a sua idoneidade. 
  
 Polas características da materia de Educación Física este tipo de actividades teñen, ademáis de gran 
importancia para o desenrolo de contidos específicos de difícil / imposible traballo no contexto da aula-clase dentro 
do centro educativo, unhas características a nivel organizativo (tempo, espazo, utilización de materiais, 
comunicación, formas de interacción social, ...) que nesta actual situación fan que exista unha gran complexidade 
á hora da sua organización e/ou adaptación (no caso de que se puidera) a nova situación de modificación da 
dinámica educativa xeral acorde coas necesidades da situación sanitaria (aplicación do protocolo de adaptación 
educativa a situación sanitaria do Covid-19). 
 
 Entendendo e asumindo dende o departamento que é unha merma na calidade educativa sobre o proceso 
de ensinanza - aprendizaxe a realizar co alumnado pero, primando ante todo os aspectos de seguridade a nivel 
sanitario de cara ao alumno pero tamén de cara a  toda a comunidade educativa e a sociedade en xeral, dende 
este departamento determiñase as seguintes diferentes decisións con respecto a realización de actividades 
complementarias e extraescolares da planificación xeral, de cara ao presente curso académico, así tanto tamén 
como se manteña a situación de pandemia ou as recomendacións a nivel sanitario indicadas polas institucións 
médicas. 
 
 Norma básica: 
 Suspéndese de forma xeneralizada a realización de toda actividade complementaria e extraescolar 
do departamento para o presente ano académico, ou ata nova comunicación, en función das indicacións por 
parte da administración educativa competente baseadas nas observacións realizadas polas autoridades sanitarias. 
 Faise especial fincapé a limitación nas actividades e a organización das mesmas que impliquen unha 
grande interacción social entre o alumnado (grupos, cursos, etapas, ...) ou co resto da comunidade educativa, así 



 

 

coma tamén persoas alleas a mesma (por exemplo viaxes de estudos, asistencia a espectáculos deportivos, 
campamentos, intercambios e convivencia con outros centros educativos, ... ). Tamén aquelas nas que se 
comprometa (polas suas características organizativas, de execución, ...) ou sexa de moi dificil aplicación e 
organización polas suas características (a nivel de recursos temporais,materiais, humanos, ....) o mantemento das 
principais medidas de seguridade sanitaria (distanciamento social, uso de mascarillas, hixiene regular, ...). 
 De grande importancia tamén será o comportamento do grupo-clase-alumnos aos que vai dirixido as as 
posibles actividades, sendo de vital importancia o análise do mesmo co seu compromiso efectivo e solvencia 
acreditada previamente no seu respeto e aplicación das medidas de seguridade sanitaria actuais como 
complemento fundamental as normas cívicas de comportamento que xa se lles debe presupoñer na realización de 
calquera actividade. 
 
  
 Excepcionalmente e tomando coma referencia a planificación xeral de actividades complementarias e 
extraescolares, se poderán realizar as seguintes modificacións a norma básica, segundo o estime o departamento, 
e o autorize a dirección do centro educativo en función do seguimento do protocolo de adaptación do centro da na 
sua dinámica educativa a situación sanitaria provocada pola COVID-19, e sempre tendo en conta a evolución da 
propia situación sanitaria, e as recomendacións dos organismos sanitarios competentes, en materia de seguridade 
sanitaria. 
 
 Modificacións a norma básica: Posibilidade de realización de actividades complementarias e 
extraescolares segundo os seguintes criterios 
  
 1) Realización de actividades propostas na planificación xeral inicial que despois de analizado a sua posible 
adaptación a nivel organizativo, non impliquen unha excesiva e complexa xestión e poidanse manter as condicións 
de seguridade sanitaria axeitadas. Nesta liña priorizaránse as actividades nas que as  principais características 
sexan: 
 - Reducido número de alumnos participantes (grupo-clase coma máximo) 
 - Actividades realizadas sen interacción social con outros grupos do centro ou grupos alleos ao mesmo. 
 - Actividades realizadas que polas suas características (utilización de materiais, interacción entre os 
participantes, ...) aseguren o mantemento das medidas de seguridade sanitaria (distanciamento social, uso de 
mascarilla, hixiene regular, ...). 
 - Actividades realizadas en espazos que aseguren unha boa ventilación (preferiblemente a o aire libre). 
 - Actividades que non impliquen unha gran dispersión (aínda que a suficiente para manter os criterios de 
distanciamento social) e perda de control do grupo de alumnado (tendo en conta para o criterio as especias 
características existentes das actividades específicas en materia de actividade física, sobre todo as realizadas no 
medio natural). 
 - Actividades que non impliquen a utilización de materiais compartidos de forma constante e regular, ou que 
poidan ser propios do alumnado (uso persoal). Así mesmo aquelas que impliquen a utilización de material 
compartido pero sexa de forma non constante ou regular e por mor da organización da actividade non se poida 
asegurar a sua desinfección previa entre usuarios. 
 - Calquera outro criterio aquí non reflexado, que no análise específico da posible realización dunha 
actividade, coma de forma xeral na aplicación do sentido común se considere axeitado / positivo na 
organización/realización das actividades, seguindo e actualizando as continuas recomendacións das autoridades 
sanitarias así coma as indicacións da administración educativa competente. 
 
 2) Realización de actividades non propostas na planificación xeral inicial, pero que por motivos da situación 
sanitaria actual propoñan de forma puntual e específica , coma de forma periódica e xeral, diferentes entidades 
(educativas, culturales, deportivas, ...) ou outro tipo de entidades (xa seña por adaptación a situación sanitaria 
actual, coma de nova creación) que teñan no obxetivo da sua realización (actividades) o fomento de aspectos 
educativos do alumnado acorde coa materia de Educación Física, sempre que se aseguren as medidas de 
seguridade sanitaria axeitadas, ademáis do que teñan en conta a maior parte das características anteriormente 
mencionadas. 
 
 3) Calquera outro tipo de actividade no recollida na presente programación xeral inicial, que previamente 
analizada (organización, xestión, execución, ...) sendo de interese educativo para o alumnado dentro da materia 
de Educación Física, asegúrense as medidas de seguridade sanitaria por parte dos organizadores/xestores, tanto 
externos ao centro educativo, coma as organizadas dende o mesmo (departamento de Educación Física, 
Dirección, ...) . 
 
 Nesta liña priorizaránse de forma específica a realización de actividades xenéricas tipo que comtemplan os 



 

 

criterios anteriormente mencionados coma por exemplo: 
 - Charlas, debates. 
 - Talleres específicos. 
 - Videoconferencias 
 - ... 
 
 Aínda que non se excluirán outro tipo de actividades que non cumpren a priori ditos criterios (previamente 
mencionados) polas suas propias características (excursións, saídas, ...), pero que si sexan susceptibles de 
adaptacións e modificacións (organización, execución, ...) sen perder en alto grado o seu sentido e interese 
educativo inicial. Polo tanto nesta liña de actividades de posible modificación/adaptación non se excluirán a priori 
sendo de maior relevancia para a sua realización o analizar as medidas necesarias para adaptalas/modificalas 
para adecualas na sua execución ao respeto  das medidas de seguridade sanitaria prescriptivas. Nesta liña 
atopamos actividades do seguinte tipo: 
 - Saídas e excursións (un día de duración). 
 - .... 
 
 A continuación preséntase a planificación xeral inicial de actividades complementarias e extraescolares 
plantexadas dende o departamento de Educación Física que pretenden de forma xeral ser a base na que se 
asenten este tipo de actividades como complemento ao currículo da materia de Educación Física nos diferentes 
cursos niveis e etapas, mantidos na medida do posible ao longo do tempo (co obxetivo de darlle estabilidade a 
este modelo de complemento formativo) e susceptible de modificacións puntuais de forma anual adaptándoa as 
necesidades de cada curso académico concreto (ampliación, supresión, modificación, …) e a que tamén vese 
afectado polas observacións realizadas previamente no presente ano académico coa situación sanitaria actual e a 
sua posible evolución. 
 
PLANTEXAMENTO XERAL 
 
 Dende o departamento de Educación Física, consideramos a realización de este tipo de actividades, 
especificamente, como un elemento coadyudante fundamental no traballo de aula dos contidos na nosa materia , 
así como de forma xeral, coma un elemento complementario na formacion integral do alumnado do noso centro 
educativo. Trátase de levar todos e cada un dos coñecementos teórico-practicos desenrolados dentro do entorno 
educativo da aula a sua conexión coa realidade social que rodea os alumnos (tanto próxima coma allea). Por por 
iso preténdese ofertar un número elevado de actividades (tanto dende o punto de vista cuantitativo coma 
cualitativo) tentado abarcar o máximo número de posibilidades que den resposta os diferentes contidos traballados  
na  materia (e dicir, que cada contido teña a súa representación no mundo real fóra da aula) o mesmo tempo que 
da resposta os posibles diferentes intereses do alumnado no seu proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
 
 Os principais obxetivos que buscan a realización de este tipo de actividades son: 
- Traballar os diferentes contidos da materia dende un punto de vista teórico-práctico diferente os permitidos 
dentro da aula. 
- Aportar opcións saudables para a ocupación do tempo de lecer. 
- Incrementar os niveis de práctica de actividade físico deportiva como factor fundamental para o coidado da 
saúde. 
- Promocionar, fomentar e facilitar a posibilidade e acceso á realización de actividade física y  deportiva de forma 
regular na propia comarca, así coma fóra da mesma. 
- Coñecer e valorar os diferentes recursos físico deportivos da súa comarca para integrar na súa vida a súa 
utilización fóra do ámbito educativo (horario lectivo) de forma voluntaria, coma pilar básico no coidado da saúde. 
- Recoñecer e valorar os principais recursos naturais mais cercanos, e os propios de sua comunidade autónoma, 
analizando a súa importancia dende os diferentes valores (medio ambientais, ...) que aportan. 
- Achegar o alumno o coñecemento e práctica de actividades físico – deportivas fóra do seu alcance (por 
diferentes motivos: económicos, xeográficos, descoñecemento, ...), facendo especial fincapé nas actividades de 
tipo expresivo e no medio natural. 
- Achegar ao alumnado o coñecemento e práctica de actividades alternativas e novedosas para eles, fóra do seu 
entorno cercano. 
-  Fomentar o traballo en equipo, a cooperación e o compeñeirismo,  basados na práctica de actividade físico 
deportiva nun ambiente de convivencia sostido sobor dos pilates da interacción activa  mútua, aceptación, 
tolerancia, solidaridade e respeto entre compañeiros. 
 
 
 Dende o departamento distínguense entre dous tipos de actividades propostas, as actividades 



 

 

complementarias e extraescolares, a saber: 
  
 Actividades Complementarias (P.D): a desenvolver dentro do horario lectivo, de carácter gratuito (ou cun 
custo mínimo), e dentro do entorno próximo o centro educativo (actividades de carácter diferenciado polo 
momento, espazo e recursos que utilizan). Estas actividades son obligatorias (de obligada 
participación/cumprimento polo alumnado) como medio fundamental para traballar os contidos da materia e 
acadar os obxetivos propostos para o alumno dentro da mesma. Estas actividades como contido obligatorio dentro 
do currículo serán avaliables e calificables no marco dos contidos desenvoltos no curso académico. 
Excepcionalmente eximiráse o alumno na súa participación por motivos personais concretos (características 
persoais concretas, problemáticas de saúde, ...), debidamente xustificados, ou relativos a organización do centro 
educativo (aplicación de medidas correctivas, valoración da non idoneidade do alumno para a sua participación, 
...), neste caso proporanse tarefas alternativas de obligado cumplimento para o alumno, que suplan a participación 
ordinaria nas mesmas, e lle permitan seguir o seu proceso de ensinanza-aprendizaxe da forma máis axeitada as 
súas características. 
 
 Observación: Dentro deste grupo de actividades complementarias, contemplanse tamén a realización de  
actividades desenvoltas dentro do horario lectivo concreto da materia de Educación Física (1 período lectivo – 50 
min.), nos días que veña determiñado polo horario xeral do centro correspondente a cada nivel e grupo, e tamén 
nas posibles horas anexas do día (previa solicitude e a autorización da dirección do centro e dos docentes das 
materias afectadas), que se poderán realizar fóra do recinto escolar no entorno cercano ó mesmo. 
 Para iso os proxenitores do alumno (ou tutores legais no seu defecto), o principio de cada curso escolar 
deberán cumprimentar e asinar un documento informativo e de autorización xenérico do Departamento de 
Educación Física, que autorizará de forma xeral para a realización de todas as posibles actividades realizadas o 
longo do curso que presenten estas características e cando así o teña decidido/programado o docente. No caso 
de non ter a pertinente autorización para a realización das devanditas actividades, o alumno deberá permanecer 
no centro co profesor de garda realizando para tal fin as actividades alternativas avaliables que sustitúen ás 
realizadas polos seus compañeiros, para poder traballar os contidos que se estean a realizar na sesión 
correspondente no seu proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
 
 Actividades Extraescolares (P.X.A – Consello Escolar): a desenvolver máis alá do horario lectivo (ou 
tanto no horario lectivo como fóra del), cun custo económico subliñable para o alumnado (poderán ser tamén 
gratuitas ou non), e nun entorno xearlamente alonxado do centro educativo (poderán ser tanto no entorno próximo 
como totalmente alonxados do centro educativo). Estas actividades son optativas (opcionais na 
participación/cumplimento polo alumnado), como medio complementario para traballar os contidos da materia e 
acadar os obxetivos propostos para o alumno dentro da mesma. Estas actividades como contido optativo dentro 
do currículo non serán avaliables e calificables no marco dos contidos específiocs desenvoltos no curso 
académico, pero si teranse en conta de forma xeral como contidos traballados dentro do curso e 
avaliables a maiores dentro do marco das actividades que complementan o curriculo. Excepcionalmente 
eximiráse o alumno na súa participación por motivos personais concretos (características persoais concretas, 
problemáticas de saúde, ...), debidamente xustificados, ou relativos a organización do centro educativo (aplicación 
de medidas correctivas, valoración da non idoneidade do alumno para a sua participación, ...), neste caso 
proporanse tarefas alternativas de obligado cumplimento para o alumno, que suplan a participación ordinaria nas 
mesmas, e lle permitan seguir o seu proceso de ensinanza-aprendizaxe da forma máis axeitada as súas 
características. 
 
 Todas as actividades propostas programadas estarán relacionados cos contidos a desenvolver na materia 
(unidades didácticas, sesións, tarefas, ...) e planificadas para o curso académico correspondente. 
 
 Para a participación nas actividades complementarias e extraescolares, o profesorado encargado de 
realizala, poderá determinar dentro da etapa/nivel/grupo para a que foi proposta as actividades, que alumno 
cumpre as características adecuadas para a súa participación na mesma co máximo aproveitamento, atendendo a 
diferentes criterios (pedagóxicos, actitudinais, de acceso, organizativos, normativos, ...) e sempre oída e 
autorizada por xefatura de estudos. 
 
 
Aspectos xerais das Actividades Complementarias e Extraescolares: 
   
 - A proposta de actividades estará orientada a participación de todos os alumnos de forma integrada que 
pertenzan a etapa/nivel/grupo para a que foi diseñada, independentemente das suas características persoais 
(físicas, fisiolóxicas, psicolóxicas, afectivas, sociais, económicas, culturais, políticas, relixiosas, ...). Trátase de 



 

 

integrar na propia actividade a meirande parte dos alumnos posibles independentemente da sús situación, e 
evitando calquer tipo de posible discriminación (actividades integradoras). 
 
 - Na proposta de actividades fomentaráse a máxima accesibilidade do alumnado as mesmas dende todos 
os aspectos (actividades integradoras), facendo especial fincapé no aspecto económico, tentando propoñer 
actividades gratuitas ou de reducir o máximo posible o custo das mesmas (sempre dependendo das 
caracterísiticas da mesmas) en colaboración con entidades (públicas ou privadas) que traballen nesa dirección. 
Nesta liña colaborarase coa vicedirección do centro na proposta de diferentes alternativas para o alumnado 
(actividades, proxectos, ...) na búsqueda de recursos económicos e finanzamento das mesmas. 
 
 - As diferentes actividades propostas buscarán o aproveitamento tanto dos principais recursos educativos 
do entorno próximo o centro educativo (instalaccións, institucións, empresas, ...), coma a apertura a outras 
realidades sociais máis alonxadas, descoñecidas e de maior dificultade de acceso para o alumnado. No primeiro 
caso trátase de plantexar e dotar o alumno o acceso o coñecemento dos recursos máis próximos que lle permitan 
aproveitar os coñecementos teórico-prácticos adquiridos na materia, así como que lle permita levar máis alá do 
seu periodo lectivo (tempo de lecer) a sua posta en práctica de forma voluntaria. No segundo caso búscase 
orientar a practica a actividades fóra do entorno próximo como elemento de interrelación social con outras 
realidades e persoas, así como o acceso ao coñecemento de prácticas non accesibles dentro do entorno próximo. 
 
 - Fomentaráse o plantexamento de actividades dende o punto de vista interdisciplinar (outras materias), 
interdepartamental (outros departamentos) e intercentros (outros centros do entorno próximo e tamén máis 
afastados, incluso a niveis interprovincial, interautonómico ou internacional: convivencias, intercambios, ...). Nesta 
liña pretendese optimizar recursos (económicos, espaciais, temporais, ...) na proposta de actividades xunto con 
intereses comúns, o tempo que se traballan os aspectos de relación social inherentes a educación (convivencia). 
Neste último caso son de especial utilidadade as actividades relacionadas coas convivencias, intercambios, 
conferencias, exposicións, ... . Podemos indicar para esta proposta, aínda que non é excluínte, as seguintes 
propostas como máis afíns (contidos, materias, estudos, proximidade, contactos, ...: 
  
 * Interdisciplinar: 
  - Prom. de estilos de vida saudables (Dpto. De Bioloxía e Xeoloxía) (M.LCA) (ESO – 1º/2º) 
  - Bioloxía e Xeoloxía (Dpto. de Bioloxía e Xeoloxía) (M.T) (ESO – 1º/3º/4º) 
  - Xeografía de Historia (Dpto. de Xeografía e Historia (M.T) (ESO – 1º/2º/3º/4º) 
  - Educación Plástica e Visual (Dpto. de Educación Plástica e Visual) (M.E) (ESO – 1º/3º/4º) 
  - Música (Dpto. de Música) (M.E) (ESO – 2º/3º/4º) 
  - Valores Éticos (Dpto. Filosofía) (M.E) (ESO – 1º/2º73º/4º) 
  - Linguaxe e Práctica Musical (Dpto. Música) (M.E) (BACH – 1º) 
  - Análise Musical (Dpto. Música) (M.E) (BACH – 1º) 
  - Anatomía Aplicada (Dpto. de Bioloxía e Xeoloxía) (M.E) (BACH – 1º) 
  - Algunhas materias da FP: CFGS de Imaxe Persoal – Estetica Integral e Benestar. 
 
 * Interdepartamental: 
  - Bioloxía e Xeoloxía 
  - Xeografía e Historia 
  - Música 
  - Educación Plástica e Visual 
  - Orientación 
  - FP: CFGS Estetica Integral e Benestar. 
 
 * Intercentros: 
  Da Comarca de Ferrolterra: 
  - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (CFGM e CFGS - AAFD/ CFGS – EASD) (Ferrol – A Coruña) 
   
  Fóra da Comarca de Ferrolterra 
  - IES Gregorio Marañón (Caminomorisco - Cáceres) 
 
 - Poderanse agrupar unha ou mais actividades dentro dunha mesma etapa/nivel/grupo ou actividades de 
diferentes etapas/niveis/grupos para facer paquetes de actividades co obxetivo de abaratar os costes nas 
actividades (actividade, desplazamento, …) ofertando un paquete máis completo de actividades centradas nunha 
mesma data que permita ademais optimizar e aproveitar o tempo na realización das mesmas. 
 



 

 

 - Proporanse actividades de carácter extraescolar en coordinación e/ou colaboración con diferentes 
estructuras tanto do centro educativo (departamentos didácticos, equipo directivo, ANPA, agrupaciones escolares, 
clubes escolares, ...) coma de externas ó mesmo (institucións públicas e privadas, con e sen ánimo de lucro: 
empresas, concellos, mancomunidades, servizos de dinamización, servicios de saude, centros de saúde, 
diputaciós, adminstración autonómica, CFRs, federacións deportivas, asociacións, clubes, ...) e de de diferentes 
ámbitos xeográficos (local, comarcal, provincial, autonómico e nacional) 
 
 - Todas as actividades programadas para unha etapa/nivel/grupo poderanse abrir a outros 
(etapa/nivel/grupo), sempre seguindo criterios lóxicos (pedagóxicos, organizativos, de interese, ...) co fin de acadar 
o máximo aproveitamento da actividade por parte do alumnado, e optimizando diferentes aspectos da actividade/s 
(temporais, económicos, ...) . 
 
 - Durante o curso poderán xurdir a proposta de realización de actividades non programadas inicialmente 
por diversos motivos (descoñecemento da existencia da realización das mesmas, aparición de oferta de novas 
actividades por parte de empresas/institucións non existentes previamente arealización esta programación, 
propostas novas por parte de alumnado segundo os seus intereses, propostas alleas o centro de diferentes 
entidades, ...) que poderanse planificar e executar sempre que organizativamente (temporal, económica, material, 
...) sexan viables e que revistan un interese dende o punto de vista pedagóxico para o alumnado. 
 
 - As datas de realización das actividades son sempre orientativas depedendo finalmente a súa realización 
de condicións, moitas veces, non xestionables polo departamento (condicións climatolóxicas, cuestións 
organizativas das empresas/institucións organizadoras/colaboradoras, organización interna das actividades do 
centro, ...). 
 
 - Para a realización das actividades complementarias y/o extraescolares, o alumnado participante deberá 
contar coa debida autorización dos seus proxenitores (ou no seu defecto dos seus tutores legais), segundo marca 
a normativa vixente (autonómica, e do centro), mediante a cumprimentación e sinatura dun documento xenérico 
expresamente habilitado para elo polo centro (Vicedirección – Departamento de Act. Complementarias e 
Extraescolares). Para as actividades realizadas dende este departamento (Educación Física), no caso que sexa 
necesario, e en actividades que pola súas características así o requiran (valoración segundo o departamento), a 
maiores da anterior autorización xenérica comentada, facilitaraselle os proxenitores (ou representantes legais), 
para a súa debida información e correspondente posterior autorización, a seguinte documentación: 
   
  * Documento informativo sobre as características específicas concretas da actividade a realizar 
 (información máis precisa da actividade: plan da actividade, temporalización, necesidades, características 
especiais,  condicionantes, observacións, ...). 
   
  * Autorización expresa específica individual para a participación na actividade a realizar. 
 
 
Principais Actividades Complementarias e Extraescolares propostas polo departamento:  
 
 O número e tipo de actividades a realizar cada ano dependerá da capacidade de organización do 
departamento, así como dos recursos dispoñibles (materiais, humanos, económicos, técnicos, ...) e o sistema de 
colaboracións que se establezan cada ano tanto dentro do centro (equipo directivo, departamentos didácticos, 
persoal laboral, asociacións, ANPA, clubes, ...) coma fóra (institucións, organizacións, empresas colaboradoras, 
...). 
 
 Entre outras actividades propostas podemos de forma xeral atopar as seguintes:  
 
Actividades Específicas por Etapa e Curso 
 
ESO 
1º ESO 

ETAPA TIPO 
(Dpto.) 

Respons. 
 

Acomp. 

Bloque 
Contidos 

ACTIVIDADE 
Breve Descripción 

Xornada – 
DIA/MAÑA/TARDE/NOITE 

Localizac. Trimestre 
Fecha 

(Aprox.) 

OBS. 

ESO Extraesc. Ismael D.  Día Branco, un Día de Neve: Por 1º Trimestre  



 

 

1º ESO 
Todos 
(C.2E) 

Dpto. - EF (EF) 
Por 
Determinar 

Asistencia a unha estación de esquí, 
zona de montaña ou neve, para facer 
Act. Físico Deportivas de Inverno 
(Esquí-Snow, raquetas de neve, 
trineo, ...) 
(1 DIA) 

determiñar Por 
determiñar 

ESO 
1º ESO 
Todos 
(C.2E) 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Día Verde, un Día na 
Natureza: 
Asistencia a unha zona do medio 
natural, para facer Act. Físico 
Deportivas de Multiaventura 
(Escalada, Parque de Arbores, ...) 
(1 DIA) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
1º ESO 
Todos 
(C.2E) 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Día Azul, un Día na Auga: 
Asistencia a unha zona costeira  
(praia, porto, ...), para facer Act. 
Físico Deportivas Acuáticas (Vela, 
Surf, piraguismo, ...) 
(1 DIA) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
1º ESO 
Todos 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Un Día coma Espectador de 
Competición: 
Asistencia a un Evento Deportivo 
importante (MMO/...) 
(1 DIA) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
1º ESO 
Todos 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Divírtete cos teus amigos: 
Asistencia a un Parque de Atraccións 
temático (Terrestre, Acuatico, ...) 
(1 DIA) 

Madrid 
(Madrid) 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
1º ESO 
Todos 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Unha Noite no IES: 
Acampada con actividades lúdicas 
no centro educativo 
(NOITE) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
1º ESO 
Todos 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Ruta Sendeirismo: 
Realización dunha ruta sendeirismo 
(1 DIA)) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
1º ESO 
Todos 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Coñece o meu deporte: 
Actividade de promoción dunha 
especialidade deportiva  a cargo dun 
clube, asociación, federación, … 
tanto dentro coma fora do centro 
escolar. 
(1 DIA / MAÑÄ) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

 
2º ESO 

ETAPA TIPO 
(Dpto.) 

Respons. 
 

Acomp. 

Bloque 
Contidos 

ACTIVIDADE 
Breve Descripción 

Xornada – 
DIA/MAÑA/TARDE/NOITE 

Localizac. Trimestre 
Fecha 

(Aprox.) 

OBS. 

ESO 
2º ESO 
Todos 
(C.1E) 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Día Branco, un Día de Neve: 
Asistencia a unha estación de esquí, 
zona de montaña ou neve, para facer 
Act. Físico Deportivas de Inverno 
(Esquí-Snow, raquetas de neve, 
trineo, ...) 
(1 DIA) 

Por 
determiñar 

1º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
2º ESO 
Todos 
(C.1E) 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Día Verde, un Día na 
Natureza: 
Asistencia a unha zona do medio 
natural, para facer Act. Físico 
Deportivas de Multiaventura 
(Escalada, Parque de Arbores, ...) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 



 

 

(1 DIA) 

ESO 
2º ESO 
Todos 
(C.1E) 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Día Azul, un Día na Auga: 
Asistencia a unha zona costeira  
(praia, porto, ...), para facer Act. 
Físico Deportivas Acuáticas (Vela, 
Surf, piraguismo, ...) 
(1 DIA) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
2º ESO 
Todos 

 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Galicia Natural: 
Visita-Sendeirismo por algún das 
figuras de protección medioambiental 
de Galicia (P.Nac / P. Nat. / LIC / …) 
(1 DIA) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

 
3º ESO 

ETAPA TIPO 
(Dpto.) 

Respons. 
 

Acomp. 

Bloque 
Contidos 

ACTIVIDADE 
Breve Descripción 

Xornada – 
DIA/MAÑA/TARDE/NOITE 

Localizac. Trimestre 
Fecha 

(Aprox.) 

OBS. 

ESO 
3º ESO 
Todos 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Semana Verde: 
Asistencia a unha zona  do medio 
natural, para facer Act. Físico 
Deportivas de Multiaventura 
(Escalada, Orientación, Rappel, ...) 
(3 - 5 DIAs) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
3º ESO 
Todos 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Programa ARCE: 
Participación en programa de 
convivencia de centros escolares. 
(3 - 5 DIAS) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
3º ESO 
Todos 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Act. físicas de Montaña 
Saída a realización de actividades 
físicas na montaña (Os Ancares, 
Serra do Caurel,…). 
(3 - 5 DIAS) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

 
4º ESO 

ETAPA TIPO 
(Dpto.) 

Respons. 
 

Acomp. 

Bloque 
Contidos 

ACTIVIDADE 
Breve Descripción 

Xornada – 
DIA/MAÑA/TARDE/NOITE 

Localizac. Trimestre 
Fecha 

(Aprox.) 

OBS. 

ESO 
4º ESO 
Todos 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Semana Azul: 
Asistencia a unha zona costeira 
(praia, porto, ...), para facer Act. 
Físico Deportivas acuáticas (Vela, 
surf, buceo, piraguismo, ...) 
(3 - 5 DIAs) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
4º ESO 
Todos 
(C.4E) 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 RUTA XACOBEA. O camiño 
de Santiago 
Realización de diferentes tramos do 
Camiño de Santiago 
(3 - 5 DIAS) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
4º ESO 
Todos 

 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 A Forxa dos grandes 
deportistas 
Visita a Centros de Tecnificación e 
Alto Rendemento Deportivo 
(1 DIA) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
4º ESO 
Todos 

 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Coñecendo o entorno rural 
galego (sendeirismo, 
montañismo, btt, …) 
 (1 DIA) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO Extraesc. Ismael D.  XIMNASTRADA: Cáceres 2º Trimestre  



 

 

4º ESO 
Todos 

 

Dpto. - EF (EF) 
Por 
Determinar 

participación na ximnastrada 
(festival de ximnasia de 
Cáceres) 
 (1 DIA) 

(Cáceres) Por 
determiñar 

ESO 
4º ESO 
Todos 

 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 XORNADAS CIENTïFICAS – 
MERIDIES; participación en 
xornadas científicas 
 (1 - 3 DIAs) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
4º ESO 
Todos 
(C.1B) 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Coñece o 112: 
Visita as instalaccións do 112 en 
Galicia. 
(1 DIA / MAÑÁ) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
4º ESO 
Todos 
(C.1B) 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Act. Física no Medio 
Natural - Surf 
Práctica de Surf 
(1 DIA / MAÑÁ) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

 
 
BACH 
1º BACH 

ETAPA TIPO 
(Dpto.) 

Respons. 
 

Acomp. 

Bloque 
Contidos 

ACTIVIDADE 
Breve Descripción 

Xornada – 
DIA/MAÑA/TARDE/NOITE 

Localizac. Trimestre 
Fecha 

(Aprox.) 

OBS. 

BACH 
1º BACH 

Todos 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Semana Branca: 
Asistencia a unha estación de esquí, 
zona de montaña ou neve, para facer 
Act. Físico Deportivas de Inverno 
(Esquí-Snow, raquetas de neve, 
trineo, ...) 
(3 - 5 DIAs) 

Por 
determiñar 
 

1º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

BACH 
1º BACH 

Todos 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 ¿Gustariache Traballar no 
mundo da Act. Física? 
Asistencia a centros de formación 
superior relacionados coa Act. Física 
(Centros de FPE, INEF, ...) 
(1 DIA) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

BACH 
1º BACH 

Todos 
(C.4E) 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 RUTA XACOBEA. O camiño 
de Santiago 
Realización de diferentes tramos do 
Camiño de Santiago 
(3 - 5 DIAS) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

BACH 
1º BACH 

Todos 
 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Masterclass de algunha 
actividade físico deportiva: 
clase maxistral dalgún tipo de 
exercicio físico realizado por centros 
especializados (asociacións, 
ximnasios, centros deportivos, …), 
tanto dentro como fora do centro 
escolar. 
 (1 DIA / MAÑÁ) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

BACH 
1º BACH 

Todos 
(C.4E) 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Coñece o 112: 
Visita as instalaccións do 112 en 
Galicia. 
(1 DIA / MAÑÁ) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

BACH 
1º BACH 

Todos 
(C.4E) 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Act. Física no Medio 
Natural - Surf 
Práctica de Surf 
(1 DIA / MAÑÁ) 

Por 
determiñar 

3º Trimestre 
Por 
determiñar 

 



 

 

 
 
Actividades Xerais para todos os alumnos da materia de Educación Física 

ETAPA TIPO 
(Dpto.) 

Respons. 
 

Acomp. 

Bloque 
Contidos 

ACTIVIDADE 
Breve Descripción 

Xornada – 
DIA/MAÑA/TARDE/NOITE 

Localizac. Trimestre 
Fecha 

(Aprox.) 

OBS. 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Carrera Solidaria – Save the 
children: 
Carreira solidaria para recadar 
doazóns económicas para unha 
ONG  
(MAÑANA) 

Ferrol 
(A Coruña) 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Os Nosos Grandes 
Deportistas: asistencia a charlas, 
debates, conferencias de deportistas 
de alto nivel ou visita dos mesmos o 
centro educativo. 
(1 DIA / MAÑANA) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Sesión de EF na rúa: saídas 
puntuais para practicar act. física fora 
do recinto escolar 
(MAÑANA) 

Ferrol 
(A Coruña) 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Orientate: actividades de 
Orientación no medio urbano e/ou 
natural . 
(1 DIA / MAÑANA) 

Por 
determiñar 

2º Trimestre 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Rutas Cicloturistas: rutas en 
bicicleta polo entorno cercano o 
centro educativo. 
(1 DIA / MAÑANA) 

Por 
determiñar 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Paralímpicos. Outros 
grandes deportistas: 
actividades, charlas, debates onde 
esteñan presentes deportistas 
discapacitados. Tanto dentro do 
centro coma forá do mesmo.  
(1 DIA / MAÑANA) 

Por 
determiñar 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Charlas de interese 
particular para a materia: 
saúde, primeiros auxilios, 
alimentación, act,,. física e 
deportiva, … deportistas: 
actividades, charlas, debates, talleres 
onde se traten diferentes temas de 
interese para a materia. Tanto dentro 
do centro coma fora do mesmo.  
(1 DIA / MAÑANA) 

Por 
determiñar 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Act. Físico Deportivas 
Recreativas Puntuais: 
participar en act. físico deportivas de 
recreación e ocio variadas.   
(1 DIA / MAÑANA) 

Por 
determiñar 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Carreiras Populares e 
Escolares: 
Participar en carreiras populares da 
comarca (San Sadurniño, …)   
(1 DIA / MAÑANA) 

Por 
determiñar 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

ESO Extraesc. Ismael D.  Campionatos ou Por Todo o ano  



 

 

BACH Dpto. - EF (EF) 
Por 
Determinar 

actividades intercentros: 
Participar en campionatos deportivos 
ou actividades dentro dun programa 
intercentros xestionado de forma 
local, provincial, autonómica ou 
estatal.  
(1 DIA / MAÑANA) 

determiñar Por 
determiñar 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Habilidades Acuáticas: 
Participar en sesións de xogos, 
actividades e técnicas de 
desplazamento no medio acuático. 
(1 DIA / MAÑANA) 

Piscina 
Municipal 
Caranza 
Ferrol 
(A Coruña) 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 ERASMUS: 
Participar en proxectos específicos 
de intercambio a nivel europeo con 
temáticas relacionadas coa act. físico 
- deportiva, saúde, medio natural, … 
(Por determiñar) 

Por 
determiñar 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 INTERCAMBIOS: 
Participar en proxectos de 
intercambio con centros de toda 
España con temáticas relacionadas 
coa act. físico - deportiva, saúde, 
medio natural, … 
(Por determiñar) 

Por 
determiñar 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Programa de recuperación 
de pobos abandonados: 
Participar en proxectos nacionais 
institucionais para a recuperación de 
pobos abandonados (Búbal, 
Granadilla, ...) 
(Por determiñar) 

Por 
determiñar 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Programas do Plan 
Proxecta: 
Participar en proxectos autonómicos 
institucionais sobre temática 
relacionada coa act. física e a saúde 
(Xogade – Móvete +,  ...) 
(Por determiñar) 

Por 
determiñar 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

ESO 
BACH 

Extraesc. 
Dpto. - EF 

Ismael D. 
(EF) 

Por 
Determinar 

 Actividades de 
Colaboración con centros 
de Formación Deportiva: 
Práctica de actividades físico 
deportivas xestionados por centros 
de formación en actividades físico 
deportivas (TAFAD – IES Rodolfo 
Ucha Piñeiro, …) 
(Por determiñar) 

Por 
determiñar 

Todo o ano 
Por 
determiñar 

 

 
 
 
Proxecto de Actividades de Dinamización do Centro Educativo 
 
 Paquete de grupo de actividades destinadas a dinamización do centro educativo dende diferentes 
aspectos, como complemento a formación académica do alumnado do período lectivo, e potenciadores da sua 
formación integral. Realizadas durante o horario lectivo e non lectivo segundo a sua organización e coa 
colaboración da comunidade educativa (Equipo Directivo, Departamentos Didácticos, Profesores, Alumnado, 
Persoal Laboral, ANPA, Cafetería, ...). Nesta liña tamén se buascrá a colaboración de elementos externos o centro 
educativo (empresas, institucións, asociacións, ...). 
 
 Os principais obxetivos deste proxecto son: 
 - Ocupación activa do tempo de lecer (combatir o uso inadecuado e excesivo do teléfono móvil). 
 - Fomentar as relacións sociais e a interacción entre diferentes compoñentes da comunidade educativa. 



 

 

 - Promocionar a práctica de actividade física sudable. 
 - Promocionar a práctica de alimentación saudable. 
 - Fomentar o coidado do medio ambiente que nos rodea. 
 - Fomentar a solidaridade coas poboacións máis desfavorecidas. 
 
  
 
 A) Proxecto Global de Actividades de Promoción de Hábitos de vida Saudable (promoción 
da Saúde), Convivencia, Solidaridade e Coidado do medio: 
 
 O  proxecto estará vertebrado en varias liñas de traballo con orientacións diferentes pero co eixo 
vertebrador da Act. Físico Deportiva como nexo de unión. 
  
 
 Obxetivos e Liñas de traballo específicas 
  
 A.1) Promocionar a práctica da Actividade Física Saudable 
  - RECREOS ACTIVOS: práctica de Act. Físico-Deportiva durante os recreos dende   
  diferentes pontos de vista: 
   * Act. Físico Depotiva e Competición: Ligas, Campionatos de diferentes especialidades 
deportivas e    xogos. 
   * Act. Físico Depotiva e Recreación: realización de Act. Físico – Deportiva de forma libre 
mediante    reserva de instalaccións. Practica de diferentes xogos, deportes, bailes, ... . 
   * Act. Físico Depotiva e Saúde: realización de Act. Físico Deporitvas orientas a  saúde. 
Proposta de    act. físicas e deportivas con importante compoñente de saúde. 
   
  - DESCOBRE UN DEPORTE: presentación e práctica dun deporte alternativo cada mes, para a 
sua  práctica polos alumnos interesados nos recreos. 
 
  - POLVORÓN RACE: realización dunha carreira individual e colectiva de conmemoración do 
nadal. 
 
  - SAMAÍN SPORTS: realización de actividades físico – deportivas relacionadas cos deportes 
 tradicionais e populares de Galicia. 
    
  - CLUBE / ESCOLA DEPORTIVA: práctica de Act. Físico-Deportiva polas tardes dende tres 
posibles  orientacións (Recreativoa / Saudable / Competitiva) coma prolongación dos Recreos Activos 
(horario de maña). 
 
  - ACT. FÍSICO DEPORTIVAS NAS CELEBRACIÓNS PEDAGÓXICAS: organización e 
colaboración  nas celebracións pedagóxicas do centro coa organización de diferentes actividades físico – 
deportivas entroncado co  motivo da celebración. Entre outras posible establecense as seguintes 
posibilidades (algunhas aprobadas polo  calendario escolar vixente): 
 
  * Día / Semana do Centro: por determiñar 
  * Día Universal da Infancia: Novembro / 20 
  * Día Internacional Contra a violencia de Xénero: Novembro / 25 
  * Día Internacional das Persoas con Discapacidade: Decembro / 03 
  * Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos: Decembro / 10 
  * Día Escolar de Non Violencia e da Paz: Xaneiro / 30 
  * Día Internacional da Muller: Marzo / 08 
  * Día Mundial dos Dereitos do Consumidor: Marzo / 15 
  * Día Mundial da Actividade Físicas e do Deporte: Abril / 06 
  * Día Mundial da Saúde: Abril / 07 
  * Día Internacional contra o Acoso Escolar: Maio / 02 
  * Día de Europa: Maio / 09 
  * Día / Semana das Letras Galegas: Maio / 11 – 15 (Maio / 17) 
  * Día Mundial do Medio Ambiente: Xuño / 05 
 
 



 

 

 A.2) Promocionar a práctica da Alimentación Saudable 
  - ALMORZO SAUDABLE: realización de xornada de almorzo saudable. 
  - PROMOCIÓN DE CONSUMO DE FROITAS: realización de xornadas de promoción do consumo 
de    froitas nos recreos. 
  - CAMPAÑA CIGARRILLOS POR PIRULETAS: realización de actividades para a reducción de  
  consumo de tabaco. 
 
 A.3) Promocionar a práctica das Relacións Sociais Saudables 
  - RETOS COOPERATIVOS – Actividades por Cores: realización de actividades físico - 
deportivas    cooperativas internivelares. 
  - TALENT SHOW: concurso de promoción de habilidades especiais dos alumnos, con apartado 
específico   de habilidades físico-expresivo-deportivas. 
  - XORNADAS FÍSICO-DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA: sesións de act. físico deportiva durante 
o    curso para traballar a convivencia de toda a comunidade educativa. 
 
  A.4) Promocionar a  práctica da Ocupación do tempo de Lecer de xeito Saudable  
  - RECREOS DIVERTIDOS - XOGOS REUNIDOS: práctica de xogos de mesa e actividades 
manuais. 
 
 A.5) Promocionar a  práctica da Solidaridade 
  - CAMPAÑA 1K: campaña de recollida alimentos para persoas desfavorecidas. 
  - EN NADAL TODOS XOGAMOS: campaña de recollida de xoguetes para nenos en situación  
   desfavorecida no tempo de nadal. 
  - SOMOS O LEITE: campaña de recollida de leite para persoas en situación desfavorecida. 
  - E TÍ ¿DE QUE TIPO VES SENDO?: campaña de doazón de sangue e médula ósea. Promoción 
e    concienciación da donación e órganos. 
 
 A.6) Promocionar a  práctica do Coidado do Medio Ambiente 
  - LIMPAULA: campaña - concurso de limpeza das aulas. 
  - 5x1: campaña de promoción de limpeza do centro educativo nos recreos. 
  - PATRULLAS ECOLÓXICAS: grupo de activistas pola limpeza do centro educativo. 
 
 
 Ademais das actividades complementarias e extraescolares organizadas directamente dende o 
Departamento de Educación Física, promoveranse dende o mesmo a participación tanto nas propias actividades 
internas propostas polo departamento coma noutras actividades externas relacionadas coa práctica da actividade 
física e a promoción dos hábitos de vida saudables, realizadas por outras institucions, asociacións, empresas, ..., 
na propia comarca de Ferrolterra, coa finalidade de fomentar o hábito da práctica de actividade física no tempo de 
lecer por parte dos nosos alumnos. 
  
 Tal é a importancia que lle otorgamos a este aspecto que será tido en conta na avaliación (evaluable e 
calificable en cada avaliación ata un máximo dun 20% sobor da nota media final da avaliación, e sempre a partires 
dunha nota de calificación media mínima de 4 entre os diferentes aspectos avaliados nesa avaliación). Este 
aspecto terase tido en conta sempre a maiores da nota media máxima que se pode acadar realizando as 
actividades obligatorias da materia en cada trimestre (“10”). E dicir que a realización de este tipo de actividades 
non é obligatoria (optativa) pero poderáse ter en conta para a nota media na materia, sempre que o alumno 
cumpra o requisito establecido de realización e posterior acreditación/certificación documental de participación, 
establecido particularmente para cada caso, na mesma. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

O) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓNS DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
PROCESOS DE MELLORA. 
(Pendente de elaboración) 

 
 
 

 
En Ferrol, a 30 de Outubro do 2020 

 

 
 

Fdo: Ismael Díaz Varela 
 

Xefe do departamento de Educación Física 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P) ANEXOS 
 
1.- ANEXO I - INVENTARIO DE MATERIAL 
 
 Pendente de revisión e actualización ao longo do curso académico. 
 

INVENTARIO MATERIAL 
DPTO. EDUCACIÓN FÍSICA 

(SEPTIEMBRE 2018) 
MATERIAL CANTIDAD ESTADO 

BALONES MEDICINALES 3KG 9 BIEN 
BALONES DE RUGBY 4 BIEN 
INDIAKAS 23 REGULAR 
BALONES MEDICINALES 2KG 10 BIEN 
PETOS AMARILLOS 13 REGULAR/MAL 
PETOS VERDES 6 REGULAR/MAL 
PETOS AZULES 11 REGULAR/MAL 
PETOS KIPSTA AZULES 9 BIEN 
PETOS KIPSTA VERDES 12 BIEN 
FRISBIE 25 BIEN 
CONOS AZULES 6 BIEN 
HINCHADORES DE BOLAS DE GIM 7 7 BIEN 
SETAS 37 BIEN 
BRUJULAS 16 BIEN 
PELOTAS DE REFLEJOS 8 BIEN 
PEONZAS  BIEN 
PLUMAS SHUT LE BOUL  4 ROTAS 
PESAS 2,5 KG 8 BIEN 
PESAS 1,5KG 18 BIEN 
ARITOS/ anillas 15 Bien 
Raquetas de banminton 44 Bien+ 
Balones de baloncesto 32 Bien+ 
Balones de espuma 20 Bien 
Palos de hokey 40 Bien 
Raquetas de madera 64 Bien 
Pelotas de playa 20 Bien 
Pelotas de hokey 4 Bien 
Picas 11 Bien 
Pelotas de hokey naranjas 19 Bien 
Pastillas de hokey 10 Bien 
VALLAS PEQUEÑAS NARANJAS 6 Bien 
CUERDAS NEGRAS 14 Bien+ 
RAQUETAS PINPON 5 Bien 
INDIAKAS 28 Bien 
PEONZAS 15 Bien 
CUERDAS 15 Bien 
DIABOLOS 5 Bien 
JUEGOS DE REDES 2 BIEN 
VALLAS AMARILLAS INICIACION 7 BIEN 
DIANA ELECTRICA SIN DARDOS 1 FUNCIONA 
DIANA DE VELCRO SIN PELOTAS 1 Bien+ 
PELOTAS DE BALON MANO 12 BIEN 
BASCULA TANITA 1 Bien+ 
BOTE PELOTAS DE PIMPOM 1 Bien+ 
PELOTAS DE VOLEY 12 Bien+ 
BALON DE BALONCESTO 30 Bien+ 
BATE 1 BIEN 



 

 

AROS 11 BIEN 
FUNDAS DE TELA PARA GOBOS 4 BIEN 
BOLSA DE GLOBOS 1 BIEN 
BALON DE FUTBOL 1 Bien+ 
CUERDAS COLORIDA 9 BIEN 
VALLAS NARANJAS 10 Bien 
CUERDA DE CAÑAMO 1 BIEN 
RED DE BATMINTON 4 BIEN 
JUEGO DE CHAVE 1 BIEN 
TESTIGOS DE MADERA 8 BIEN 
DISCO DE LANZAMIENTO 2 BIEN 
BALON DE LANZAMIENTO 1 BIEN 
BANCOS SUECOS 6 BIEN 
PLINTONS 2 BIEN 
PELOTAS 12 BIEN 
FUNDAS DE BADMINTON 33 BIEN 
FUNDAS DE RAQUETA 3 BIEN 
MINITRAMP 1 REVISAR 
GUANTES DE BEISBOL 12 BIEN 
MANOPLAS HINCHABLES DE MIKY MOUSE 2 BIEN 
COLCHONETAS 15 BIEN 
GOMAS 17 BIEN 
SACOS BLANCOS 14 BIEN 
CUERDA GRANDE 1 BIEN 
POTROS 2 BIEN UNO, OTRO MAL 
QUITAMIEDOS 3 BIEN 
REUTER 2 BIEN 
VALLA ATLETISMO 1 REGULAR 
SALTOMETROS 2 BIEN 
DARDOS DIANA 3 MAL 
LINTERNAS 15 BIEN 
CINTA METRICA 1 BIEN 
BOLA LANZAMIENTO DE PESO RECICLADA 1 REGULAR 
GLOBOS 15 REVISAR 
CAMISETAS ALGODON VERDES 10 Bien 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Q) ADDENDA CURSO ACADÉMICO 2020/21: ADAPTACIÓN COVID-19 

 
1.- INTRODUCCIÓN: 
 Tendo en conta a situación sanitaria actual de pandemia, establécese a necesidade de adaptar a 
programación das materias impartidas polo departamento de Educación Física a dita situación, establecendo os 
mecanismos que permitan desenrolar a mesma do xeito máis adecuado en beneficio do proceso de ensinanza - 
aprendizaxe do alumnado durante o presente curso académico. 
 Polo tanto as indicacións vertidas nos apartados próximos apartados da seguinte addenda tentarán 
orientar e modular ao longo do presente curso académico a programación didáctica xeral inicial das materias 
impartidas polo departamento en función da análise educativa feita con respecto ao ano académico pasado e en 
previsión das futuras posibles variacións que o proceso de ensinanza - aprendizaxe poida sufrir ao longo do 
período. 
 
 Débese entender tamén a situación de transición e adaptación que esta a sufrir o departamento de EF 
onde, despois de varios anos onde no existía unha liña de traballo claro e coordinada interanualmente motivada 
pola falta de estabilidade do profesorado da materia cada ano facía moi complexo coordinar o traballo seguido por 
parte do alumnado ao longo da sua estapa de escolarización. 
 Dende o ano pasado, e interrompido por la situación sanitaria actual no segundo trimestre, iniciouse, pero 
sen completar un ano de traballo dende o departamento centrado no análise da realidade do alumnado de cara a 
materia de EF nos diferentes cursos e etapas, atopando situacións moi dispares de realidades educativas e 
coñecementos previos. Dito traballo de análise non se puido completar debido a situación sanitaria e a necesidade 
dunha nova forma de traballo da materia de EF dende o punto de vista non presencial que complicou moito o 
proceso de ensinanza - aprendizaxe orientandoo cara unha nova metodoloxía para a que non estába preparado o 
sistema educativo (alumnado, profesorado, centros educativos, ...).  
 
 Nesta situación o seguemento da programación xeral existente non foi tal, senón que se pretendeu de 
forma puntual traballar dende os diferentes contidos dos diferentes bloques de contidos  tentando analizar o nivel 
do alumnado achegándonos a valoración das suas capacidades en base aos estándares de aprendizaxe e máis 
concretamente ao grado mínimo de consecución de cada un deles propostos pola programación xeral da materia 
previa. 
 
 O presente ano seguirase a tentar rematar esa fase de análise da situación do alumnado de cara a 
materia de EF nos diferentes niveis coa complexidade que a situación sanitaria actual e a sua evolución implica no 
desenrolo da materia (eminentemente práctica con implicación fundamental da motircidade do alumnado, con 
utilización de multitude de recursos educativos compartidos, de fundamental interacción social entre o alumnado 
implicando incluso o contacto físico, de utilización de espazos amplios de traballo , implicación de esforzo físico, 
...), polo tanto o traballo e seguimento da programación será eminentemente flexible (adaptacións, modificacións, 
...) sobre a proposta realizada o ano pasado en benefício de poder traballar mínimamente (grao mínimo de 
consecución dos estándares de aprendizaxe) co alumnado os contidos prescriptivos do currículo en torno os 
bloques de contidos. A finalidade deste proceso neste ano académico baséase en poder establecer 
definitivamente o punto de partida para a realización dunha programación xeral da materia estable e coordinada 
ao longo do tempo  e que incluso, se a complexa situación sanitaria actual continuase en vindeiros anos, adaptada 
o mellor posible a dita situación. 
 
 
 
2.- TEMPORALIZACIÓN 
 
 A aplicación será durante todo o curso establecéndose dous principais momentos: 
 
 A) 1º Trimestre: 
  - Adaptación do ano académico 2020/21 ao sucedido no curso académico 2019/20 
complementando este a bloques de contidos, contidos e estándares de aprendizaxe. 
 
  Nesta liña traballaránse os aspectos novos de organización do proceso de ensinanza - 
aprendizaxe na materia de Educación Física adaptados a nova situación educativa provocados pola situación de 
sanitaria actual, incidindo sobre todo nas medidas de seguridad sanitaria. 
 
 B) Resto do curso académico (1º, 2º e 3º Trimestre): 



 

 

  - Adaptación do ano académico 2020/21 ao resto do curso académico. 
 
  Nesta liña adaptaranse e modificaranse (modificacións, adaptacións,  eliminacións e 
incorporacións) a situación sanitaria actual dos contidos dentro de cada bloque de contidos  da programación xeral 
para asegurar o traballo  dos principais estándares de aprendizaxe (en base aos criterios de avaliación) que 
permitan a consecución dos obxetivos dos diferentes cursos dentro de cada etapa en prol do desenrolo das 
competencias clave, e en concreto do perfil competencial establecido. 
 Esta adaptación e modificación faráse sobre a marcha do propio curso tomando coma base a 
programación xeral en función do análise da situación do alumno e o discurrir da situación sanitaria e que podrerá 
alternar entre a ensinanza presencial, mixta e a telemática. 
  
 
3.- OBXETIVOS 
 O principal obxetivo desta addenda e adaptar esta programación didáctica, deseñada para o ensino 
presencial, á situación de pandemia coa finalidade de continuar co seu desenvolvemento no caso de ter que 
recurrir ao ensino non presencial. Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, 
así como planificar a transición ao ensino non presencial, se esta fose necesaria.  
 Por outra banda buscará recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020., 
reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 
inicial, os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior, 
para finalmente axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da avaliación 
inicial. 
 Para rematar tamén se establecerán as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno 
desenvolvemento de todo o alumnado.  
 
 
4.- ANÁLISE E VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES QUE NON SE ADQUIRIRON NO 
CURSO 2019/2020.  
 
 Coma análise xeral sobre as aprendizaxes imprescindibles non adquridas ou parcialmente adquiridas (en 
base aos estándares de aprendizaxe e o seu grado mínimo de consecución por parte do alumnado) na  materia de 
EF (en todas etapas e cursos) no pasado ano académico 2019/20 podesé resumir, e sempre en conta tendo en 
conta a xeneralidade do alumnado, que se centraron nos  contidos dos bloques de contidos seguintes: 
 Bloque de contidos: 
 - Contidos comúns en Educación Física: bastante adquiridos  
 - Actividades físicas artístico-expresivas: parcialmente adquiridos. 
 - Actividade física e saúde: parcialmente adquiridos 
 - Os xogos e as actividades deportivas: escasamente adquiridos 
 
 A valoración xeral feita coma conclusión, e a necesidade de afondar máis no próximo ano académico nos 
seguintes bloques de contidos independentemente do tipo de contido desenrolado. 
 Bloque de contidos: 
 - Actividades físicas artístico-expresivas 
 - Actividade física e saúde 
 - Os xogos e a actividades deportivas. 
 
 Na liña de poder adaptar o traballo a cambiante situación sanitaria actual e a falta aínda unha liña 
programática xeral da materia pendente de establecer ao longo dos vindeiros anos, no presente ano determinanse 
as unidades didácticas a traballar de forma xenérica sen identificar contidos específicos (por exemplo as 
actividades físicas e deportivas a desenrolar no bloque de "Os xogos e as actividades deportivas") pero que se 
poder adaptar para o traballo e valoración dos estándares de aprendizaxe. Este plantexamento permitiranos maior 
flexibilidade a hora de traballar co proceso de ensinanza - aprendizaxe adaptado a cambiante situación actual. 
  
 
5.- ANÁLISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL DA AREA COA FINALIDADE DE 
DETECTAR AS CARENCIAS E NECESIDADES DO ALUMNADO. 
 
 Coma análise xeral sobre a avaliación inicial da materia de Educación Física nos diferentes niveis e 
etapas, detéctase as seguintes carencias e necesidades do alumnado, relacionados cos diferentes bloques de 
contidos, contidos e estándares de aprendizaxe: 



 

 

 
 Bloque de contidos: 
 - Contidos Comúns en Educación Física: 
  * Falta de aplicación das rutinas básicas de preparación para a act. física. e volta a calma. 
  * Falta de utilización das TIC-TAC orientadas ao ámbito educativo. 
  * Dificultade para o traballo en equipo. 
  * Dificultade para asunción de responsabilidades e autonomía de traballo. 
  * ... 
 
 - Actividades físicas artístico-expresivas 
  * Falta de deshinibición básica para o traballo deste tipo de actividades. 
  * Ausencia de motivación de cara este tipo de actividades. 
  * Falta de dominio sobre os elementos básicos da expresión corporal. 
  * ... 
 
 - Actividad física e saúde 
  * Falta de condición física de base. 
  * Ausencia de utilización de criterios de hixiene postural 
  * ... 
 
 - Os xogos e as actividades deportivas 
  * Falta de motricidade básica específica deportiva nos cursos superiores 
  * Falta de coñecemento básico dos fundamentos dos xogos e os deportes máis comúns. 
  * ... 
  
 
6.- INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS Á PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020-21.  
 
 En relación as aprendizaxes non adquiridas na programación do curso 2019/20 e que se deberán 
incorporar na presente programación seguiranse as seguintes observacións en función do análise dos obxetivos a 
traballar no curso, ciclo, etapa a sua influencia nas competencias clave e os contidos concretos (segundo os 
bloques de contidos) a desenrolar: 
 
 En canto a etapa da ESO: 
 - Tendo en conta o carácter fundamentalmente continuista da maioría dos contidos (dentro de cada bloque 
de contidos) ao longo do ciclo (1º,2º,3º ESO - 1º Ciclo) e da etapa (4º ESO - 2º Ciclo), pero cun maior grado de 
autonomía ou complexidade na sua execución, así como un maior dominio, coñecemento e consolidación (dende 
a iniciación ata a mellora), e tamén implicando cada vez máis capacidades diversas do alumno (vivenciación, 
execución, habituación, descripción - razonamento, creación - invención, ...), as aprendizaxes continuistas dentro 
da etapa non adquiridas, traballáranse durante todo o curso académico durante o deserolo propio de contidos das 
Unidades Didácticas  de cada bloque de contidos. Neste caso comenzando ao inicio das mesmas dende un nivel 
de aprendizaxe inferior (nivel de aprendizaxe acadado no ano anterior)  facendo de ponte entre o nivel 
desenrolado o ano previo e o que se pretende chegar neste ano. 
 O tratarse na maioria dos casos de contidos xenéricos (xogos e deportes, actividades artístico-expresivas, 
...), o tipo de contido específico non afecta a consecución do estandar de aprendizaxe (aplicable no seu logro a 
diferentes tipos de contidos específicos) pero buscaráse, na medida do posible a repetición dos contidos previos 
(ano pasado) para facilitarlle ao alumno a adaptación ao mesmo e a continuidade no progreso de adquisición de 
coñecementos e habiliades (capacidades) xa iniciadas previamente pero cun maior grado de profundidade e nivel. 
 
 - No tocante os contidos e aprendizaxes non continuistas (os mínimos pertencentes ao curso previo), se 
non se consideran relevantes (imprescindibles) asumiranse por perdidos. No caso de ser imprescindibles, 
incorporaranse ao traballo das UD do presente curso asociadas aos bloques de contidos máis relacionadas, pero 
coma ampliación dos contidos propios da UD, e realizando un traballo integrado e globalizado das mesmas cos 
contidos a desenrolar no presente curso en ditas UD. Se a temporalización e desenrolo dos contidos do presente 
ano o permite extenderase no seu traballo dunha forma máis específica, senón serán asumidos coma perdidos.   
 
 
 En canto a etapa de BACHARELATO 
 - Os aprendizaxes non adquiridos no nivel de 4º ESO, se traballarán de forma resumida no seguinte curso, 
entendendo que aínda que se trata dunha etapa nova, teñen relación e continuidade na maioría dos bloques de 



 

 

contidos, tanto na estructuración (bloque de contidos)  coma nos propios contidos. Nesta situación seguirase o 
mesmo proceder  que o comentado na atapa da ESO, incorporando os contidos ao inicio das UD do presente 
curso a modo de ponte entre o mínimamente adquirido ata o nivel que deben acadar ao final do curso. 
 - As aprendizaxes terminais (non continuistas de 4º da ESO na etapa de BACHARELATO) non terán 
cabida neste presente curso e asumirase por perdidas. 
 
 
7.- PLAN DE REFORZO.  
 
 As actividades que forman parte do plan de reforzo, estarán adaptadas as necesidades individuais do 
alumno (segundo análise do resultado da avaliación inicial) e aprendizaxes as imprescindibles non adquiridas no 
curso académico previo. 
 Nesta liña as actividades a desenvolver se integrarán dentro das UD relacionadas a desenrolar ao longo 
do presente ano académico, e a realizar no momento máis axeitado (preferiblemente  ao inicio das mesmas) ao 
longo das mesmas, pero sempre de forma integrada cos contidos do presente curso. Excepcionalmente se é 
necesario e a temporalización o permite poderase facer un traballo máis concreto específico e puntual que permita 
afrontar o desenrolo da UD de forma máis axeitada. Dado o carácter eminentemente práctico da materia, e a 
necesidade de retroalimentación en tempo real nas actividades desenroladas polo alumno, só en caso necesario 
poderase plantexar coma un traballo específico externo a dinámica de clase. 
 
 
8.- ADAPTACIÓNS NECESARIAS Á DOCENCIA NON PRESENCIAL  
 
 Posibles escenarios para o desenrolo da docencia no presente ano académico segundo a situación 
sanitaria actual: 
 
 a) ENSINANZA PRESENCIAL: 
 
 Seguirase a programación xeral establecida con ensino de forma presencial desenrolando o traballo dos 
contidos de forma flexible e adaptada a evolución da situación sanitaria actual, coas adaptacións á mesma 
(contidos, metodoloxía, ...) segundo se vaian detectando as diferentes problemáticas e atopando as mellores 
solucións á mesma para optimizar o proceso de ensinanza - aprendizaxe, sendo a base do traballo a sesión de 
Educación Física. 
 Adicionalmente establecerase o uso de medios e ferramentas telemáticas para complementar o traballo na 
aula  (Aula Virtual e as suas ferramentas, Correo Electrónico, plataforma para videoconferencias, ...) 
  
 Os procedementos e instrumentos de avaliación serán os establecidos na programación xeral. 
 
 Os criterios de cualificación serán os establecidos na programación xeral. 
 
 
 b) ENSINANZA MIXTA (PRESENCIAL - NON PRESENCIAL OU TELEMÁTICA): 
 
 No caso de posibles situacións de ensinanza mixta de forma temporal, xa seña de forma global cun grupo 
(confinamento dun grupo-clase) ou de forma particular (alumnado en corentena) seguiranse as seguintes 
indicacións durante se manteña a situación da imposibilidade de asistir a ensinanza presencial: 
 
 - Ensinanza Mixta  co grupo-clase (grupal): adoptaranse de forma temporal o tempo necesario as medidas 
establecidas na Ensinanza Telemática, coa utilización de todos recursos dispoñibles e os procedementos e 
instrumentos de avaliación para ese tipo de ensino determiñado (seguinte apartado). 
 
 - Ensinanza Mixta  co alumno/s (particular): adoptaranse de forma temporal o tempo necesario as medidas 
establecidas na Ensinanza Telemática, para o alumno concreto, tentando que manteña do xeito máis similar o 
ritmo do resto da clase. Priorizarase o uso individual da Aula Virtual e Correo Electrónico (Proposta e realización 
de Actividades: Tarefas, Traballos, Probas, ...) e o seu seguimento ,e Videoconferencias (Titorización persoal). 
 
 Os criterios de cualificación serán os establecidos na programación xeral (Aspectos Teóricos, Prácticos 
e Actitudinais) adaptados a combinación das duas situacións de ensino no que se atope/n o/os alumno/s, tendo en 
conta para estabelcer as porcentaxes de valoració o tempo, o número, tipo, caracterísitcas e importancia das 
actividades que se desenrolen durante cada unha das duas situacións educativas  



 

 

 
 
 c) ENSINANZA NON PRESENCIAL OU TELEMÁTICA: 
 
 Adaptarase a programación xeral ao seu traballo de forma telemática (contidos e metodoloxía para 
desenrolar os aprendizaxes) sendo prescriptivo e na forma que se determine (xeralmente semanal) o uso das 
ferramentas tecnolóxicas dispostas pola administración educativa (Aula Virtual  e as suas ferramentas, Correo 
Electrónico, Plataforma para videoconferencias) para o seguemento da materia. Para tal efecto cada curso e 
materia dispón dun espacio exclusivo como grupo-aula na Aula Virtual do centro, no que estará matriculado. Así 
mesmo o alumnado deberá contar cun correo electrónico habilitado, para establecer determiñado tipo de 
comunicacións (entrega de tarefas, comunicacións, ...) co profesorado no que a Aula Virtual, polas suas 
características non seña útil. 
 
 Os procedementos e instrumentos de avaliación serán os resultantes de adaptar os establecidos na 
programación xeral  no escenario da ensinanza presencial a nova situación e os medios telemáticos dispoñibles 
por parte da administración (anteriormente mencionados) para tal fin, de entre os que destacamos: 
 - Probas teorico - prácticas 
 - Tarefas teorico - prácticas 
 - Traballos 
 - Sesións teorico-prácticas vía videoconferencia 
 - Seguemento Telemático semanal do alumnado as actividades propostas (Aula Virtual, Correo 
Electrónico, Videoconferencias). 
 
 Tendo en conta as características propias da materia (eminentemente práctica, de adquisición de 
capacidades e habiliaddes físico-motrices, ...) será fundamental contar cos recursos tecnolóxicos axeitados para 
poder realizar ditas actividades, así coma un dominio mínimo das novas tecnoloxías sobre todo en aspectos de 
captura, tratamento e edición de imaxe e video, que permita verificar e avaliar as aprendizaxes prácticas 
realizadas por parte do alumno. 
 
 Os criterios de cualificación serán os establecidos na programación xeral (Aspectos Teóricos, Prácticos 
e Actitudinais, sendo estes últimos distribuidos de forma equitativa entre os outros dous apartados, debido a 
imposibilidade de valorar telemáticamente as actitudes) adaptados as diferentes posibilidades de traballo do 
alumno, en función dos medios e posibilidades tecnolóxicas dos que dispoña. De forma xeral para establecer a 
porcentaxe se terá en conta o tempo no que se manteña esta situación e o número, tipo, caracterísitcas e 
importancia das actividades que se propoñan e desenrolen durante a mesma. 
 
Alumnado que non poida seguir o proceso de ensinanza telemática: 
 
 Neste caso procederase a facer unha análise da sua situación particular a nivel educativo, en función dos 
recursos e posibilidades dos que dispón para establecer a pertinente adaptación metodolóxica e os mecanismos 
de comunicación (profesor-alumno) necesarios para facer posible o acceso ao traballo dos contidos desenrolados 
e o seguemento dos mesmos. Nesta liña contarase coa colaboración do centro educativo e as familias para a 
entrega das actividades e tarefas propostas a realizar en formato papel. 


