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1.-  INTRODUCCIÓN  E CONTEXTUALIZACIÓN: 

 



 

O desenvolvemento da presente programación fundaméntase: 

 

A/ Na lexislación da LOMCE:  

 

1. R.D. 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento, regulados no artigo 20 do 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño. 

3. RD 1105/2014, do 26 de decembro polo que se establece o currículo de Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. 

4. Orde do 15 de xullo de 2015pola que se establece a relación de materias de  libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes  nas etapas de educación 

secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa   oferta.   (DOG   

do   21   de   xullo   de   2015).  Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións 

no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

(DOG do 29 de xullo de 2015). 

5. RD 1105/2014, do 26 de decembro polo que se establece o currículo de Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. 

6. Instrucción 6 de setembro de 2019 para a elaboración de plans de igualdade no curso 

2019-2020. da Dirección Xeral de Educación, Formación profesional e Innovación 

educativa. (5.2….sobre a eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos 

valores e dos saberes). 

a.  

B/  Nos Decretos emitidos dende o comezo da crise sanitaria: 

● Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE  número 67, do 14 de marzo, no 

que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada 

polo COVID-19, situación que foi prorrogada por diferentes períodos por outros Reais 

decretos. 

●  Decreto 90/2020  (13 de xuño), polo que se  declara a superación da fase III do  Plan para a 

desescalada das medidas extraordinarias adoptadas para facer frente á  pandemia de 

COVID-19. 

● “Medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde frente ao COVID-19 para centros  

● educativos no curso escolar 2020-2021. Versión do 22 de xuño de 2020” elaborado polo 

Ministerio de Sanidade.  

● Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario 

de Galicia para o curso 2020-2021.(resolución conxunta das consellerías). (22 de xullo, 

2020). 



 

● Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 
académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que 
se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato 

● Declaración do 27 de agosto, de actuacións coordinadas en saúde pública fronte ao Covid19 

en relación coa vacinación fronte a gripe.(DOGA do  28  de agosto de 2020). 

● Resolución do 22 de setembro conxunta das Consellerías de Educación e Sanidade, da 

Actualización do protocolo de adaptación ao contexto do  Covid 19, para a  prevención da 

transmisión no ANEE e de prevención do mesmo nos comedores dos centros educativos. 

_________________________________________________________________________ 

CON RESPECTO ÁS ADAPTACIÓNS FEITAS DURANTE O CONFINAMENTO E EN 

CANTO ÓS CONTIDOS NON DESENVOLTOS DO  CURSO PASADO (ver Anexo III): 

Tendo en conta a actual situación sanitaria, non se poderán impartir os contidos que quedaron 

pendentes o ano apasado por ser todos eles deportes colectivos ou alternativos de contacto e con 

material compartido. As actividades acuáticas, como parte do bloque de contidos das “Actividades 

na natureza” e segun a evolución da pandemia, faránse ou non, a final de curso, no mes de maio. 

Tentaremos respectar as actividades complementarias na medida que vaia sendo posible, según 

indicacións de futuros protocolos que vaian xurdindo. 

 

Para facilitar a comprensión dos 3 posibles escenarios derivados do anterior, neste documento 

reflexaremos en cor vermella, aqueles contidos ou materiais que non poidan desenvolverse 

segundo o protocolo, os que dependendo da situación poderían flexibilizarse, en cor amarela, 

e sen marcar, os que segundo as directrices dadas, poderán desenvolverse con adaptacións 

metodolóxicas do material e dos espazos dispoñibles. 

 
Tendo en conta as características da situación derivada da crise sanitaria actual e o 

protocolo COVID elaborado polo centro, contamos  coas seguintes instalacións: 

 

● Unha pista ou pavillón polideportivo cuberto de 40 x 20 mts, con 2 porterías e 

canastras de baloncesto.. Sen vestiarios, almacén  nin calefacción, separada dos demais 

edificios. 

● Unha pista polideportiva exterior, de cemento. 

● un ximnasio, cun pequeno almacén e vestiarios.(este ano, adicaráse a aulas para 1ºESO 

e 4ªESO); en canto os vestiarios, o aforo máximo será dunha persoa). 

● Un almacén, pequeno pero ben dotado. 

● Sen aula do grupo (por necesidades de ocupación), cando as necesidades de realización 

de probas escritas, apuntamentos ou explicacións teóricas así o determinen,, utilizarase 

o pavillón polideportivo, cun proxector. 



 

● Horario e Puntualidade 

Este ano o departamento, para permitir incrementar a seguridade e minimizar 

concentracións elevadas de alumnado,  pediu á Dirección  que as 2 horas foran 

desenvolvidas no mesmo día, quedando a organización da materia  nunha única sesión  

de 100 minutos, aproximadamente, segundo o protocolo establecido pola dirección. 

En principio está establecido que o profesorado reculla ó alumnado na aula e o leve 

cara á instalación..e cinco minutos antes do final, remataremos e voltarán connosco á 

aula de referencia. 

 Pasaráse lista e aquel alumno/a que non estea poráselle a correspondente falta de 

asistencia ou de puntualidade no Xade, e na carpeta do profesor,  agás se fora por 

motivos de Covid, que abondará coa xustificación dos pais/nais/titores legais. 

 

*Vestimenta e Coidados Hixiénicos 

 

● Entrada  e saída da instalación:  a entrada será pola porta principal, adicando uns 

minutos á gardar a mochila e a desinfección do material e das mans, e a ocupación do 

espazo individual para o traballo físico. Sairase pola porta lateral. 

●  Uso dos vestiarios/aseo: estará limitado a 1 alumno/a, que terá que hixienizar as mans 

á entrada e saída do mesmo. Se non é posible cumprir as condicions de limpeza 

estipulados polo protocolo, non poderase utilizar os  aseos, duchas e lavabos para a 

hixiene de mans e cara con xabón e auga a saída da clase, polo que deberán acudir coa 

roupa deportiva posta, calzado, auga e unha máscara  a maiores, facendo uso do xel 

hidroalcohólico. 

● Aconsellamos o uso dun estoxo de tela  para transportar  a máscara de reposto. 

 

● O uso da mascara  é obrigatorio, e aconsellable o cambio por unha nova ao rematares a 

actividade física. 
 

Dado que a materia ten fundamentos en sesións prácticas, é OBRIGATORIO traer 

roupa e zapatillas deportivas da casa. Aqueles alumnos/as que  non  acudan  a clase co 

material adecuado non poderán realizar a práctica, polo que, deseñaranse por cada 

profesor actividades alternativas para  aproveitar  a sesión ou farán a “Ficha de 

Observación ou Diario de clase”,obrigatoria, para compensar a falta da práctica, que 

terá que ser entregada ó profesor ao rematares a clase 

Como consideramos fundamental o coidado da hixiene corporal será obrigatorio un 

cambio de roupa ao remate da sesión, polo tanto traer para cada sesión como mínimo 

unha muda (camiseta, muda interior e calcetíns) limpa así como xabón, toalla e 

zapatillas de ducha. 

O non cumprimento destas medidas terase en conta do seguinte   xeito: 

 

- Primeira (pódenos pasar a todos), non ocorre nada 



 

- Segunda e terceira vez: suporá unha baixada de 0,25 puntos na cualificación final e 

apercibimento na terceira( e tamén nas  sucesivas). 

 
● *  Sesións 

  Durante as sesións,  mostraráse unha actitude positiva e activa respecto aos 

 compañeiros e profesores así como un adecuado coidado e hixienizado do material 

utilizado por cada alumno/a. 

Os insultos, saídas de tono e maltrato,  serán avisadas e posteriormente castigadas con 

apercebemento e/ou expulsión á Xefatura de Estudos, quen determinará, segundo a  

levedade, incurrencia ou gravidade e a normativa de réximen interno do centro, as 

medidas a adoptar. 

 

As sesións prácticas terán a seguinte estrutura: 

 Tempo  inicial  de  carácter informativo.(obxectivos,contidos…) 

 Tempo central, normalmente cun período variable para o quecemento e outro 

período para a actividade principal. 

 Tempo  final  ou  volta á calma: estiramentos,  hixienizar e recoller o material 

empregado , anotación de datos interesantes, avaliación do  realizado... 

 5 minutos antes de finalizar o tempo da clase voltaremos á aula de referencia sen 

pasar polos vestiarios, utilizando a porta lateral para a saída, segundo o protocolo. 

 Os dispositivos móbiles están prohibidos, agás que a profesora o indique; polo 

tanto, ao chegares, deberán estar gardados e apagados ou en silencio na mochila. 

  

 *  Asistencia 
 

 A   asistencia  é obrigatoria, polo que as faltas sen xustificar terán a seguinte 

sanción: 0,30 ptos menos sobre 10 se non ven á clase e non xustifica á profesora.  

 Faltas xustificadas: será necesario presentar (non entregar) o xustificante ao 

profesor de Educación Física no prazo dunha semana trala falta e a incorporación á 

clase e logo xa llo entregará ao titor para que xustifique a falta no Xade. Se nón,  

consideraráse como non xustificada. 

  

  

*  Exencións totais e parciais  
 

Exención total: por motivos médicos, a lexislación establece que este alumnado debe 

estar exento da práctica, polo tanto debe asistir a clase normalmente e participar 

naqueles contidos que sexan adecuados para eles, coma traballos individuais ou 

colectivos,arbitraxe, toma de datos ou tempos, probas teóricas e outras tarefas que se 

lle encomenden. Ademais deberán presentar un certificado médico que avalíe a súa 

problemática para realizar adaptación curricular se é o caso, entregar un traballo para 

compensar a práctica diaria e os exames prácticos dos contidos, que será proposto pola 



 

profesora dependendo dos contidos desenvoltos ou da lesión do alumnado, EN CADA 

TRIMESTRE.  

A entrega de traballos, tarefas e exames farase sempre na Aula Virtual do centro. 

Exención temporal: serán aqueles alumnos que durante un certo período de tempo non 

poidan realizar a práctica por motivos médicos (xustificados). Estes alumnos deberán 

asistir a clase e realizar traballos paralelos a determinar segundo o caso, e os contidos 

procedimentais valoraranse a través deles.Tamén deberán rechear as fichas de 

observación do observado na práctica diaria dos compañeiros para  recompilar e 

entregar ás voltas da lesión. 

Para alumnado con NEE ou que non realice a practica durante un periodo prolongado-

exentos- se esixirá a realización dun/dos traballos por escrito propostos polo profesor, 

ou polo alumno, sempre que o profesor o autorice, e relacionado cos contidos tratados 

na Unidade Didáctica ou  coa E. Física, ademáis das fichas de observación das sesións. 

Para o cálculo da calificación final respectaránse todas as porcentaxes correspondentes 

a os exames teóricos e traballos ou fichas propostos a todo o alumnado, e a parte de 

práctica compensaráse cun 5% das fichas de observación da clase e, o resto da nota 

para, o /os traballos adicionais. 

 



 

     *  Porcentaxes  de Cualificación 
 

A cualificación que o alumno recibirá por trimestre ou ao final de curso, sairá dunha 

media ponderada que se establecerá en base a os tres ámbitos nos  que baseamos a 

avaliación: os conceptos, os procedementos e as actitudes e valores. Debido ao carácter 

eminentemente práctico da nosa materia, os procedementos son os que terán maior 

peso á hora de obter a cualificación do alumno, sendo obrigatorio para superar a 

materia, a entrega e nota mínima dun 3 nos traballos propostos pola profesora. As 

porcentaxes quedarían da seguinte forma: 

 

Participación nas sesións teórico/prácticas: 30% 

Sobre un máximo de 10 puntos 

Descontaráse 0,5 puntos por cada 

sesión non realizada. 

Descontaráse só 0.25 puntos se toma nota (Ficha de 

Observación debidamente coberta e entregada) 

Teráse en conta: 

 

- Faltas de asistencia non xustificadas debidamente. 
- Participación activa nas clases, conferencias, saídas.. 
Indumentaria adecuada para as clases prácticas: O alumnado 

cunha indumentaria inadecuada non poderá participar nas 

sesións prácticas 

- Comportamentos inadecuados 
- Hábitos hixiénicos 
- Actitude positiva cara os retos ou contidos da materia. 

Avaliación de traballos individuais/grupais 15% 

sobre 10 puntos,  

 Respecto o guión proposto polo profesor, presentación correcta, 
abordaxe dos contidos de maneira axeita, respecta os prazos 
establecidos... 

Avaliación de contidos teóricos : 15% 

Sobre un máximo de 10 puntos • O alumno/a deberá 

acadar un mínimo de 3 neste apartado para poder optar a 

recibir unha valoración positiva no trimestre. 

 
A avaliación deste apartado pode levarse a cabo de forma 

escrita, oral e/ou vinculada a unha execución práctica 

(observación de habilidades técnicas, por exemplo), 

online... 

Valoración sobre a execución práctica: 40% 

Sobre un máximo de 10 puntos • O alumno/a deberá 

realizar as diferentes probas prácticas amosando un nivel 

de destreza axeitado a súa idade e capacidades 

O marco de referencia serán as técnicas desenvolvidas nas 

sesións prácticas. A valoración pode levarse a cabo nunha proba 

específica ou a través da observación continua da execución nas 

sesións prácticas 

 

 Observacións: • As porcentaxes especificadas poderán variar nos distintos trimestres 

en función dos contidos traballados e das circunstancias sanitarias. 

  • A secuenciación e temporalización dos contidos poderá variar en relación ao 

indicado neste documento para lograr unha optimización de instalacións e recursos   

materiais.O alumnado terá exposto toda a información ó longo do curso, e serán 

informados de cada modificación que sexa necesaria segundo as circunstancias. 

 As xustificacións deberán presentarse ao profesorado deste departamento, que o 

recollerá no seu caderno e  entregarase ó titor/titora.. 

 



 

 
1.2.- Contexto do centro 

1.2.1. Características do centro: 

 

Situación: 

O IES Ricardo Mella está situado no Meixoeiro, preto dos límites dos concellos de Vigo e 

Mos. Desenvolve a súa actividade educativa dende 1979, ano da súa inauguración. 

Centros adscritos: 

Ten adscritos os seguintes centros de Ensino Infantil e Primaria:  

C.E.I.P. VALLE INCLÁN 

C.E.I.P. MOSTEIRO BEMBRIVE 

C.E.I.P. FONTE ESCURA 

C.E.I.P. O SELLO 

Ensinanzas que oferta o  centro: 

O IES Ricardo Mella é un centro público de Ensino Secundario Obrigatorio e Bacharelato 

dependente da Xunta de Galicia, que imparte ensinanzas de réxime diurno e adultos, con 

ciclos formativos das ramas Administrativa, Electrónica e Sanitaria;   ten capacidade para uns 

1.400 alumnos e alumnas. 

Imparte unha liña de cada curso de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e dúas 

modalidades de bacharelato (Ciencias e mais Humanidades e Ciencias Sociais), o 

Bacharelato de Adultos nas mesmas dúas modalidades (Ciencias e mais Humanidades e 

Ciencias Sociais). 

Características  singulares 

A maior parte das familias desenvolven a súa actividade nos sectores secundario   e 

terciario.  

Asemade, o centro consta cunhas boas dotacións e instalacións, como: Biblioteca e sá de 

lectura(con máis de 13.300 volumes así como ordenadores con conexión a Internet), Salón 

de Actos con 170 prazas de capacidade.  Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía.  Laboratorio 

de Física e Química. Taller de Tecnoloxía de ESO. Laboratorio de Idiomas. Aula de 

Música. Aula de Informática para ESO e Bacharelato. Aula de Audiovisuais. Emisora 

escolar, en funcionamento dende o ano 1987.  Ximnasio, pavillón cuberto e pista 

polideportiva descuberta.  Cafetaría.  Aulas e talleres específicas para os ciclos 

formativos,todas elas adaptadas ás necesidades actuais de cada un dos ciclos, con ampla 

dotación de instrumentos telemáticos (135 ordenadores con conexión a Internet, scanners, 

impresoras, etc.), así como material específico de cada ciclo). 

1.2.2. Características do alumnado: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvalleinclanvigo/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvalleinclanvigo/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmosteirobembrive/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfonteescura/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfonteescura/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiposello/


 

Este curso temos na ESO, segundo información da orientadora, alumnado cun 39-

42% de discapacidade (por distintos motivos), de incorporación tardía, dificultade de 

aprendizaxe, e tamén de outros países e etnias. En principio, ninguén vai necesitar 

adaptación curricular na materia de EF; Tan só no caso dun TEA utilizaremos o 

reforzo educativo, que xá tivo o ano pasado, resultando suficiente. 

No caso dos 1º bacharelatos, polo de agora non temos información detaxada 

relevante.  

A liña do 1º  bacharelato científico-tecnolóxico temos 16 alumnos, e no humanístico, 

26.Cabe destacar que no primeiro, a aula de referencia só tén capacidade para 

máximo 20 alumnos. 

 
Lingua materna dominante 

A lingua materna dominante é o castelán aínda que temos alumnado inmigrante e de 

incorporación tardía que  o descoñece, estando exento de algunhas linguas no seu 

currículo. 

 
 Actuacións a desenvolver co alumnado con NEAE no curso actual 

Para adaptar a resposta educativa ás necesidades do noso alumnado e  polo protocolo do 

Covid-19,   o centro pon  en práctica as seguintes actuacións específicas: 

● Tipo  curricular:

o Reforzo educativo nas diferentes áreas impartido polo profesorado de  área 

o ACIS para o alumnado con incorporación tardía ao sistema educativo español tanto 

pola súa procedencia estranxeira como por non estar escolarizado 

o Flexibilización da idade 

 

Outras: 

● Adaptación e acondicionamento doutros espazos no centro para garantir a distancia 

mínima de 1,5 metros, como a utilización do ximnasio para o 1º ESO e 4ºESO, o taller de 

tecnoloxía para o 2ºESO...etc. 

● Sinalización de espazos durante os recreos: patio exterior, pavillón polideportivo 

cuberto(tamén para entrada temprana), cafetería.... 

 

Colaboración entre a Xefatura de Estudos, o Departamento de Orientación, o equipo 

Covid, o secretariado xitano e os titores para a aplicación de protocolos de: abandono, 

escolar,poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso escolar, identidade de 

xénero, protocolo Covid... 

 

 

 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 



 

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

seguintes  competencias  básicas: 

1º  Comunicación lingüística. 

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

           3º Competencia dixital. 

4º Aprender a aprender. 

5º Competencias sociais e cívicas.

6º Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor.  

7º Conciencia e expresions culturais. 

 
No proxecto de Educación Física para 1º de Bacharelato, tal e como suxire a lei, 

potenciouse o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, aprender a aprender eo 

sentido da iniciativa e espíritu emprendedor. Para valorar estes, se concretan os estándares 

de aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables medibles, os 

que, ao poñerse en relación coas competencias clave, permitan  graduar  o rendemento ou 

desempeño alcanzado  en  cada  unha delas. 

 
A materia Educación Física utiliza unha terminoloxía específica que permitirá aos alumnos 

e ás alumnas incorporar este linguaxe e os seus termos para utilizalos nos momentos 

adecuados coa suficiente propiedade. Asemade, as lecturas e os debates que se levan a 

cabo en cada unha das unidades tamén contribuen no desenvolvemento da competencia en 

comunicación  lingüística. 

 
A competencia matemática e competencias básicas en  ciencia  e  tecnoloxía son 

desenvolvidas nos cálculos relacionados coa resolución de fórmulas de condición física, o 

cálculo do gasto o consumo enerxético, follas excel de nutrición e alimentación e o cálculo 

de gráficas en diversas actividades e tarefas. 

 
A competencia dixital desenvólvese a través da utilización das tecnoloxías da información, 

coma traballos colaborativos a través de drive e do dispositivo móbil, utilización de 

aplicacións (Little Anne, DESA), Genially,  creación de códigos QR para actividades na 

natureza... e a comunicación no aprendizaxe de algúns contidos das unidades, e na entrega 

dos traballo e exames e tarefas a través da aula virtual. Así, axudará a recabar información, 

retroalimentar ao estudiante e simular situacions prácticas de aprendizaxe. 

 
A adquisición da competencia para aprender a aprender fundaméntase nesta asignatura no 

carácter instrumental de moitos dos coñecementos científicos. A proposta na maioría das 

actividades está encamiñada a dotar ao alumnado dunha aprendizaxe autónoma no que se 



 

fomente a súa iniciativa persoal hacia o traballo desenvolvido, a creatividade na resolución 

dos problemas eo espíritu crítico hacia a práctica deportiva individual, colectiva e social. 

 
Esta asignatura favorece nun alto grado o traballo en grupo para a resolución de 

actividades, a creación de novas propostas, a autoxestión... e fomenta o desenrolo de 

actitudes coma a cooperación, a solidaridade e o respecto cara as opinións e capacidades 

dos demáis, o que contribue á adquisición das competencias sociais e  cívicas.Polas 

especiais características deste ano, evitaranse os traballos en grupo, sempre que non sexa 

posible respectar a distancia de seguridade. 

 

 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS CURRICULARES  E DIDÁCTICOS. 

 
3.1.- OBXECTIVOS CURRICULARES DA  ESO

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles  permitan: 

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

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

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

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

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

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

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

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento  persoal. 

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

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

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

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

contra a muller. 

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

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

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

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

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

das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

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

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 



 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir  responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 

no estudo da literatura. 

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

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 

que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas 

do mundo.

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 

física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado 

dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e  representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e  na  súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e  respecto  cara  ao exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

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

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación 

con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 
3.2. -OBXECTIVOS CURRICULARES DE BACHARELATO 

 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a  

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser  quen  de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 



 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

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

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

f) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

g) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

h) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

i) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 

referencia ao territorio galego. 

j) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

k) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

l) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos   saudables. 

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

n) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír 

á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 
3.3 .OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

3.3.1..-  Obxectivos  didácticos  1º ESO 

1. Coñecer os obxectivos do quecemento xeral e ser quen de elaborar ún. 

2. Coñecer de xeito elemental as cualidades físicas básicas e desenvolvelas a través de xogos. 

3. Coñecer e poñer en práctica a hixiene postural. 



 

4. Valorar as ventaxas e os efectos da práctica habitual do exercicio físico sobre a saúde. 

5. Practicar xogos predeportivos con diferentes materiais. 

6. Aprender que a tolerancia e deportividade deben estar por riba dos   resultados. 

7. Utilizar a tecnoloxías da información e da comunicación para procurar analizar e 

seleccionar información elaborando documentos propios. 

8. Coñecer e practicar a marcha e os relevos.

9. Coñecer o protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios e prevención de 

riscos nas actividades físico deportivas. 

10. Coñecer e practicar os tipos de respiración: torácico-abdominal. 

11. Practicar a coordinación dinámico xeral e ritmo a través da corda. 

12. Realizar actividades rítmico-expresivas con base musical. 

13. Coñecer as formas de orientarse na natureza. Ser quen de orientarse a través dun plano. 

Dominar a coordinación global e ser eficaces na coordinación segmentaria. 

14. Coñecer e practicar algún deporte alternativo: freesbe, indiaca… 

15. Asearse ao rematar a clase de Educación física. Mellora  dos  hábitos  de hixiene despois 

de realizar actividades físicas. 

 
3.3.2. Obxectivos didácticos 2º  ESO 

 
1. Coñecer os obxectivos do quecemento. 

2. Diferenciar entre quecemento xeral e específico. 

3. Recoñecer a estructura dunha sesión de actividade física así coma de ser quen de 

preparar e realizar quecementos e fases finais dunha sesión de xeito básico. 

4. Coñecer e mellorar as capacidades físicas básicas. 

5. Aprender que a tolerancia e deportividade deben estar por riba dos   resultados. 

6. Identificar a actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable e os 

esteriotipos corporais e a súa relación coa saúde. 

7. Coñecer o protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios e prevención de 

riscos nas actividades físico deportivas. 

8. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para procurar analizar e 

seleccionar información elaborando documentos propios. 

9. Realizar bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e   popular. 

10. Realizar actividades para o desenvolvemento  das capacidades coordinativas  de acordo 

coas posibilidades individuais.(corda) 

11. Aplicar, en actividades da vida cotiá, unha postura corporal axeitada. 

12. Coñecer e practicar os saltos  de atletismo.(agás altura). 

            13. Practicar xogos e actividades dos deportes colectivos a través de   

circuitos de habilidades individuais. 

13. Practicar algún deporte alternativo  (floorball,  indiaca). 

14. Coñecer e practicar algúns xogos tradicionais galegos. 

15. Coñecer os tipos de actividades que se poden realizar no medio natural



 

16. Saber interpretar e/ ou elaborar un plano e levar a cabo unha pequena carreira(circuito) 

de orientación. 

17. Asearse ao rematar a clase de Educación física. Mellora  dos  hábitos  de hixiene 

despois de realizar actividade física. 

 
3.3.3. Obxectivos didácticos 3º  ESO 

 
1. Relacionar a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos 

realizados. 

2. Preparar e realizar quecementos e fases finais de sesión de acordo  co contido a 

realizar, de forma autónoma e habitual. 

3. Analizar a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas traballadas: corda. 

4. Asociar os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade física, 

a alimentación e a saúde. 

5. Relacionar as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como coa 

saúde e os riscos e contraindicacións da práctica deportiva. 

6. Adaptar a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás 

marxes de mellora de diferentes factores da condición física. 

7. Aplicar de forma autónoma os tests propostos para autoavaliar a súa condición física. 

8. Identificar as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas  

saudables. 

9. Participar activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento, tamén na casa ou 

no tempo de lecer. 

10. Alcanzar niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento 

motor e ás súas posibilidades. 

11. Aplicar os fundamentos de hixiene postural  na  práctica  das  actividades físicas como 

medio de prevención de lesións. 

12. Analizar a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da 

propia condición física. 

13. Mellorar o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas do Atletismo 

(lanzamentos: disco, peso e xabalina) respecto ao seu nivel de partida, amosando 

actitudes de esforzo, autoexixencia e  superación. 

14. Aplicar os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades 

propostas, respectando as regras e normas establecidas. 

15. Autoavaliar a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 

 



 

16. Describir a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos do 

atletismo 

17. Adaptar os fundamentos técnicos e tácticos de Bádminton, , Tag- rugby e Béisbol para 

obter vantaxe na práctica de colaboración-oposición propostas 

18. Coñecer e practicar unha técnica de relaxación. 

19. Improvisar de xeito creativo e con material diverso,como medio de comunicación 

espontánea en parellas e  grupos. 

20. Crear e poñer en práctica bailes, de forma creativa,  combinando  espazo, tempo e 

intensidade, de dos minutos de  duración. 

21. Fabricar bolas e/ou aros de malabares e ser capaz, dependendo do nivel inicial, de 

incrementar a súa habilidades. 

22. Describir os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección do 

contorno e adoptar as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades 

desenvolvidas. 

23. Explicar e poñer en práctica técnicas básicas de orientación con mapas e balizas 

(código QR) 

24. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos 

dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.). 

25. Expoñer e defender traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 
3.3.4. Obxectivos didácticos 4º  ESO 

 

        1.-Coñecer os efectos negativos do sedentarismo, e os positivos de levar unha vida                                   

activa   traballando as cualidades físicas básicas positivas para a saúde.                          2.-

Hábitos tóxicos e os séus efectos sobre a saúde. 

 3.-Verificar as condicións de práctica segura usando convenientemente o 

equipamento persoal, e os materiais e os espazos de práctica. 

 4.-Asumir as funcións encomendadas na organización e práctica de campionatos en 

xeral, de Pinfuvote,Voleibol , Dachball e Spikeball . 

 5.-Verificar que a súa colaboración na planificación e posta en práctica destes 

deportes alternativos e actividades grupais é coordinada coas accións do resto  das  

persoas implicadas. 

 6.-Manter unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto desde o 

papel de participante como desde o de    espectador/a. 

 7.-Identificar as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de actividade física. 

 8.-Describir 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. 



 

 9.-Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para  afondar sobre 

contidos do curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas  

conclusións dos traballos  encomendados. 

 10.-Elaborar composicións de carácter artistico-expresivo de Acrosport 

ou danza, axustando as súas accións á intencionalidade, combinando os compoñentes 

espaciais, temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais persoas, incidindo 

especialmente na creatividade e na desinhibición. 

 11.-Colaborar no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas de 

Acrosport achegando e aceptando propostas a través de fotografías. 

 12.-Coñecer e practicar xogos  populares.( Segundo o material que poidamos adaptar 

ou conseguir) 

 13.-Aprender e practicar a RCP básica (só masaxe cardíaca) e maniobra de 

Heimlich. Repasar  protocolo PAS e DESA. 

 14.-Aprender a manexar o compás, repaso da utilización da búxula e vivenciar unha 

carreira de orientación no centro ou na  natureza. 

 15.-Planificar e organizar campionatos dos deportes practicados no curso 

potenciando actitudes e valores de respecto ós adversarios, compañeiros e normas. 

 
3.3.5. Obxectivos didácticos 1º BACHARELATO. 

 
1. Recordar e practicar o quecemento xeral e específico de varios deportes , os obxectivos 

do quecemento e a toma de pulsacións, así como a volta á calma.. 

2. Organizar e participar en actividades físicas como recurso para ocupar o tempo libre e 

de lecer, valorando os aspectos sociais e culturais asociados. 

3. Coñecer os principales principios do entrenamento e levar a cabo un Plan de 

Acondicionamento Persoal ó longo do curso utilizando os métodos de mellora das 

cualidades físicas básicas para a mellora da saúde desenvolvidas nas sesións. 

4. Aprender os procedementos básicos para a planificación de actividade física que 

permitan a xestión autónoma dun proxecto persoal de actividade física para a saúde. 

5. Aprender procedementos sinxelos de avaliación que proporcionen información que 

facilite a toma de decisións fundamentais na elaboración dun proxecto persoal de 

actividade física. 

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

consecución e mantemento dunha boa saúde.(condición física) 

7. Coñecer as ventaxas e efectos da práctica regular de exercicio físico sobre a saúde e a 

postura corporal, observando a postura dun compañeiro. 

8. Identificar e valorar os aspectos preventivos na práctica de actividade física e a 

actuación en accidentes deportivos e coñecer as lesións más frecuentes relacionadas co 

aparato locomotor. 

9. Coñecer e practicar a RCP Básica, (o protocolo) e  o manexo do DESA. 



 

10. Vivenciar e utilizar de xeito autónomo o método de relaxación autóxena de Schultz. 

11. Deseñar e practicar, en grupos , composicións de Acrosport  con base  musical, 

como medio de expresión e comunicación. 

12. Coñecer, practicar e colaborar os xogos populares galegos. 

13. Deseñar, practicar e exponer en grupos ou individualmente, pequeñas coreografías 

expresivas con ou sen base musical. 

14. Coñecer, organizar e practicar xogos motores e deportes alternativos ou 

competicións adaptadas aos intereses do alumnado, ás instalacións do centro e aos 

recursos materiais dispoñibles, dando prioridade á toma de decisións e aplicando 

recursos técnicos aprendidos nas etapas anteriores. 

15. Expoñer de forma individual e levar á práctica ante os  compañeiros  unha sesión 

do Plan de Acondicionamento físico como parte da avaliación final do plan. 

16. Coñecer e practicar actividades físicas no medio natural, favorecendo e 

demostrando actitudes que contribúan á súa conservación, como sendeirismo,  

rafting , vela lixeira,  surf. 

17. Adoptar unha actitude crítica fronte a prácticas sociais con efectos negativos para 

a saúde individual e colectiva. 

18. Coñecer os estudos vinculados á educación  física. 

19. Coñecer os elementos básicos da historia do deporte galego nas  súas principais 

modalidades deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. CONCRECIÓNS PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

 
1º ESO: 

 
 P- 1: CUIDO O MEU CORPO 

P- 2: MELLORO A MIÑA CONDICIÓN FISICA 

P- 3: XOGAMOS! 

P- 4: CORRO E LANZO COMA OS ATLETAS 

P- 5: RCP NA ESCOLA 

P- 6: BAILAMOS 

P- 7 DISFRUTO DA NATUREZA 



 

P- 8 O CIRCO: malabares 

P- 9 DEPORTES ALTERNATIVOS 

 
 

Avaliación 
PROXECTOS Referencia 

Aula virtual 

Temporalización Probas 
avaliación 

Tema / Bloque Contido  Mes Sesións  
 

 

 

1ª Avaliac. 

P-1 B1 BLOQUE 1:Contidos comuns á Educación 

física 
    

  EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura  Setembro-   

  dunha sesión de actividade física coa intensidade Outubro  
 

P-2 
 

B1.1 

dos esforzos realizados. 
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases 

 X 

  finais da sesión de acordo cos contidos que se   

  vaian realizar, seguindo as orientacións dadas. Todo o  

  EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en curso  
 

   relación á saúde e a actividade física.     

 

 

 

 
B1.2 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto 
no papel de participante como no de espectador/a.  
EFB1.2.2. Clabora nas actividades grupais, 
respectando as achegas das demais persoas e as 
normas establecidas, e asumindo as súas 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 
EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do 
labor de equipo, con independencia do seu nivel de 
destreza. 

  

 

 
 

Todo o 
curso 

  

 

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

    

    

P-1 B1.3 EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como 
un lugar común para a realización de actividades 
físico-deportivas 

 

Maio-xuño 
 

  
.  x 

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

Outubr  

    

    

    

P-6 
 

 

 
B1.4 

EFB1.4.1. Identifica as características das 
actividades físico-deportivas e artístico- 

expresivas propostas que poidan supor un 

elemento de risco relevante para si mesmo/a ou 
para as demais persoas. 
EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos 

para activar os servizos de emerxencia e de 

protección no seu contorno. 

  

 

 

Outubr e 
xuño 

  

 

 
x  

P-5 



 

  

 

 

 
B1.5 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para elaborar documentos dixitais 
propios adecuados á súa idade (texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso 
de procura, análise e selección de información 
salientable. 
EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre 
temas vixentes no contexto social, relacionados coa 
actividade física ou a corporalidade, utilizando 
recursos tecnolóxicos. 

  

 

 
 

Todo o 
curso 

  

 

 

 
x 

 B2 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas     
 

 
P-6 

 

 
B2.1. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, 
combinando espazo, tempo e intensidade. 
 EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia 
de movementos corporais axustados a un 
ritmo. 
 EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes 
e danzas. 

    

 
x 

 

 
 

Avaliación 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referenci

a Aula 

virtual 

 
Temporalización 

Probas 

avaliación 

Tema / Bloque Contido  Mes Sesións  
 

 
2ª Avaliac. 

P-1. B3 Bloque 3. Actividade física e saúde      

  

B3.1 

EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que 

pode ter a alimentación nun estilo de vida saudable. 

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo 

controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás 

 Xan 
 

 
Out-nov 

  

x 

 

   marxes de mellora da condición física. 

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características 

que deben ter as actividades físicas para ser 

consideradas saudables, e lévaas á práctica. 

    

 
  

 

 

 

P-1 

P-2 

 

 

 

 

 
B3.2 

EFB3.2.1. Inicíase na participación activa das 

actividades para a mellora das capacidades físicas 

básicas desde un enfoque saudable, utilizando os 

métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 

saudable acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural 

na práctica das actividades físicas como medio de 

prevención de lesións. 

  

 
 

Out-nov 
 

 
Todo o 

curso 

  

 

 

 

 
x 

 

 

 
3ª Avaliac. 

 B4 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. 

    

    

    
P-3  EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os 

movementos implicados nos modelos técnicos 
adaptados máis sinxelos. 

Febr-marzo  

    
X 

 B4.1.. EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e   



 

P-4  aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel 
de partida, amosando actitudes de esforzo e 

superación, adecuado á súa idade. 

 X 

    
P-7  xuño  

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

  

    

    
 

 

 

 

 

 

 
P-3 

 

 

 

 

 

 

 
B4.2. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos 

básicos para obter vantaxe na práctica das 

actividades físico-deportivas de oposición ou de 

colaboración-oposición facilitadas, respectando o 

regulamento. 

EFB4.2.2. Pon en práctica aspectos de organización 

de ataque e de defensa nas actividades físico- 

deportivas de oposición ou de colaboración-oposición 

facilitadas. 

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter 

en conta na toma de decisións nas situacións 

facilitadas de colaboración, oposición e 

colaboración-oposición, para obter vantaxe ou 

cumprir o obxectivo da acción. 

  

 

 

 

 

Marzo-abril 
 

 
Maio-xuño 

  

 
 

 

X 
 

 

 
 

 

X 

 

 

Na táboa seguinte concretase para cada  estándar  de  aprendizaxe  avaliable  o grao 

mínimo de consecución para superar a  materia 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro mínimos para superar a materia 

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de 

actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 

. Coñece e realiza os movementos básicos: flexión- extensión brazo, 

tronco, cadeira e xeonllo. Abdución e adución perna e brazo. 

Pronación e supinación. Rotación 

 Identifica posicións básicas: decúbito prono e decúbito supino, 

cuclillas, bipedestación, cuadrupedia, puntiñas 
 E capaz de definir o quecemento e a volta a calma, e saber 

para qué se fai 
 Recoñece a importancia dos estiramentos e é capaz de 

realizalos con seguridade. 
 Sabe o que son os estiramentos, e poñer dous exemplos 

 

 EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos  e fases finais  da sesión 

de acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo as orientacións 

dadas. 

E capaz de realizar un bo quentamento de forma autónoma 

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

a actividade física. 

 Asease axeitadamente ao rematar a clase educación física 

 EFB1.2.1.  Amosa  tolerancia  e  deportividade  tanto  no papel de 

participante como no de espectador/a. 

 Amosase participativo e disposto a traballar en equipo. 

 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. 

 Amosase participativo e disposto a traballar en equipo. 



 

 EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor    de 

equipo, con independencia do seu nivel de destreza. 

 Participa de xeito cooperativo cos demais membros do grupo 

 EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece  o seu 

contorno próximo para a realización de actividades físico- deportivas. 

 Coñece e describe un xogo tradicional galego 

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. 

Coñece as precaucions e as medidas de prevención e de 

seguridade que hai que aplicar nas actividades físicas 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 

para elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade 

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

proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

Utiliza as novas tecnoloxías para seleccionar información e 

transformala en coñecementos aplicados as súas actividades 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, 

tempo e intensidade. 

Realiza dous exercicios de coordinación global (saltos á 

comba….) 

 - Fai un equilibrio invertido con axuda 

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 

axustados a un ritmo. 

Representa esceas por medio do mimo. 

EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e danzas. Realiza e expón unha danza popular 

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia 

cardíaca correspondente ás marxes de me-llora da condición física. 

Coñece e distingue os diferentes tipos de resistencia e os seus 

efectos e sabe aplicalos axeitadamente 

 Coñece e leva a cabo actividades para mellorar a resistencia 

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter 

as actividades físicas para ser consideradas saudables, e lévaas á 

práctica. 

 Recoñece que o cuidado da condición física e indispensable para 

a saude. 

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

momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

Entende e valora a actividade lúdica e deportiva como elemento 

importante para preservar a saude física e mental. 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das 

actividades físicas como medio de prevención de lesións. 

-Identifica a musculatura de sosten: abdominais e lumbares 

 Coñece e aplica os cuidados necesarios para a espalda e la columna 

vertebral mediante o fortalecemento da musculatura de sostén. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades 

específicas adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as 

normas establecidas. 

Recoñece as habilidades necesarias para o xogo en equipo en cada 

un dos deportes traballados 

 

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos 

modelos técnicos adaptados máis sinxelos. 

Coñece e practica a marcha e os relevos en atletismo 

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. 

Amosa iniciativa e perseverancia para aprender novos contidos e 

realizar as tarefas propostas e manten unha actitude de respeto e 

colaboración á hora de traballar en grupo. 

EFB4.1.4. Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión en 

contornos non estables e técnicas básicas de orientación. 

    Oriéntase cun plano. 



 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos Coñece e sabe aplicar os xestos técnicos fundamentais da técnica 

inidividual dos deportes básicos para obter vantaxe na práctica das 

actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-

oposición facilitadas, respectando o regulamento. traballados 

  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. 

Cita e aplica tres conceptos relacionados co ataque e defensa nos 

deportes colectivos: abrir espazos, pechar espazos, avanzar, 

repregarse, despregarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO: 
 
  P-1: MELLORO A MIÑA CONDICION FISICA 

P-2: SALTAMOS COA CORDA! 

P-3: CORREMOS COMA OS  ATLETAS! 

P-4: XOGOS DOS NOSOS AVÓS 

P-5: DANZAMOS! 

P-6: DIVERTÍMONOS  XOGANDO 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

PROXECTOS Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema / 
U.D 

Bloque Contido Mes Sesións  

  Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física    

 

 

1ª Av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.1 
 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. 

 

 

Sep-Oct. 

 

2 

 

X 

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

2 X 

 

 
B1.3 

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

 
 

T 

  



 

T 
O 
D 
O 
O 

 

C 
U 
R 
S 
O 

1 
B1.4 

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

O 
D 
O 

 

O 
 

C 
U 
R 
S 
O 

  

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

persoas, e disposición positiva cara á súa mellora 
  

B1.6 
 B1.6. Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de 

actividades físico deportivas e recreativas. 
 

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

medio urbano e natural. 
  

 

  
B1.8 

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

   

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

coa saúde. 
  

 

B1.10 
 B1.10. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, baseada na análise previa das características 
destas. 

  

2º Ava. B1.11  B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios. Xan. 2  

T 
O 
D 
O 
O 

 

C 
U 
R 
S 
O 

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

equipamento deportivo. 

T 
O 
D 
O 

 

O 
 

C 
U 
R 
S 
O 

  

 

B1.13. 
 B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación para 

procurar, analizar e seleccionar información relacionada 
coa actividade física e a saúde. 

  

 
 

B1.14. 

 

 

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

  

 

valiación 

UNIDADES DIDÁCTICAS  

Tema / 
Px 

Bloque Contido Mes 

 

 

 

 

 

 

2ª Av. 

B2 BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS  

 

 

 

 

 
2 

B2.1. 
 B2.1. Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas de 

expresión corporal, combinando espazo, tempo e intensidade. 

 

 

Feb-Mar. 

 
B2.2 

 

 
 

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



 

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

 
 

 UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización Probas 

Avaliación

. 

 Tema/.Px Bloque Contido Mes Sesións 

  

 

 

 

 

 

3 

B3 BLOQUE 3: ACTIVIDADE FISICA E 

SAÚDE 
   

1º e 

2º 

Aval. 

 

B3.1 

 B3.1. Condición física. Capacidades físicas e 

coordinativas nas actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, e a súa vinculación cos sistemas 

do organismo. 

 

Out-Nov 

 

11 

 

x 

 

  

 
1 

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

a alimentación. 
Dec. 

 
x 

B3.3 
 B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante 

a actividade física e a práctica deportiva. 
Todo o curso. 1 

 

B3.4 
 B3.4. Control da intensidade do esforzo a través 

da frecuencia cardíaca. 
Nov 1 

 

B3.5 
 B3.5. Procedementos para a avaliación dos factores 

da condición física relacionados coa saúde. 

 

 

 
Dec. 

  

 
B3.6 

 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. 

 
1 

 

B3.7 
 B3.7. Métodos básicos de adestramento para a mellora 

das capacidades físicas básicas relacionadas coa saúde. 

 

 

 
Nov. 

  



 

  
B3.8. 

B3.8. Avaliación da condición física saudable e realización 

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

características individuais. 

  

 B3.9. 
B3.9. Ergonomía e hixiene postural na práctica de 

actividades físicas. 
Tod

o o  

curs

o 

  

 B3.10 
B3.10. Actividade física habitual e outros hábitos de 

vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade de vida. 
  

 

 



 

 

 UNIDADES DIDÁCTICAS    

 

   Contido    

  B.4 BLOQUE:4 OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º e 3º 

Aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
B4.1 

B4.1. Execución e avaliación de habilidades motrices 

vinculadas ás accións deportivas, respectando os 

regulamentos específicos.(corda) 

 

 
Mar. 

 
7 

 
x 

B4.2 
B4.2. Práctica de actividades e xogos para a 

aprendizaxe dos deportes individuais. 
Abr. 3  

 
B4.3 

B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e 

orientación no medio natural, a súa aplicación en 

diferentes contornos. 

 
Mai. 

 
4 

 
x 

 

B4.4 

B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-tácticas 

facilitadas vinculadas aos deportes colectivos en 

distintas situacións, respectando os regulamentos 

específicos. 

 

 

 
 

Mai-Xuñ 

 

3 

 

B4.5 
B4.5. Práctica de actividades e xogos para a 

aprendizaxe dos deportes colectivos. 
3  

 

 

Na táboa seguinte concrétase para cada estándar de aprendizaxe avaliable o 

grao mínimo de consecución para superar a  materia: 

 
Estándares de aprendizaxe 2º ESO Indicadores de logro mínimos para superar a materia 2º 

ESO 

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

. É capaz de definir o quecemento e volta a calma, e saber para que se 
fai. 
. Sabe o que son os estiramentos e poner algún exemplo. 

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

. É quen de diseñar e poner en práctica un quecemento 
específico, tendo en conta os contidos traballados. 

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. 

. Estira tres grupos musculares. 



 

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

. Amósase tolerante e practica a deportividade. 

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. 

. Participa de xeito cooperativo e respeta as normas establecidas. 

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

.Participa de xeito cooperativo cos demais membros do grupo. 

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

. Coñece e describe algún xogo tradicional. 

 

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

. Utiliza de xeito responsable as instalacións. 

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. 

. Adopta una actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos 
modelos publicitarios. 

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

. Coñece as precaucións e as medidas de prevención e de seguridade 
que hai que aplicar nas actividades físicas. 

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

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

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

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

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

. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer información así 
coma a presentación dos seus traballos atendendo a pautas 
proporcionadas con orde, estructura e limpeza e utilizando programas 
de presentación. 

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. 

. É capaz de exponer ante os seus compañeiros/as os traballos realizados 
relacionados coa materia, facendo emprego dos recursos tecnolóxicos. 

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

. É quen de seguir o ritmo de direrentes músicas de xeito individual. 

. Sabe os pasos básicos dunha danza colectiva. 

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

. Coñece e pon en práctica os elementos que fan posible o 
desenvolvemento do ritmo motor. 

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. 

. Elabora una coreografía sinxela en grupo e levaa a cabo. 

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

. Representa personaxes, situación, ideas, sentimentos, utilizando os 
recursos expresivos do corpo individualmente. 

 

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. 

. Recoñece a relación entre as capacidades físicas e 
coordinativas coas actividades físico-deportivas. 

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

. Identifica os efectos beneficiosos do exercicio físico e una dieta 
saudable para a saúde. 

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

. Coñece a relación entre as capacidades físicas e a saúde. 

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

. Coñece e distingue os diferentes tipos de resistencia e os seus efectos, 
sabendo aplicalos axeitadamente. 
. Coñece e leva a cabo actividades para a mellora da resistencia 
aeróbica. 

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

. Coñece e entende os fundamentos da resistencia aeróbica e o seu valor 
no entrenamento persoal. 



 

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. 

. Ten interese pola mellora das capacidades físicas, coñecendo a súa 
relación coa saúde. 

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

. Recoñece e realiza actividades para mellorar as súas capacidades 
físicas básicas, tendo en conta o seu nivel de partida destas 
capacidades e a súa relación coa saúde. 

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

. Coñece e desenvolve habilidades motrices específicas acordes 
coas súas posibilidades. 

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

. Identifica a musculatura de sostén: abdominais e lumbares. 

. Coñece e aplica os coidados necesarios para o fortalecemento da 
musculatura de sostén. 

 

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. 

. Recoñece que o coidado da condición física é indispensable para a 
saúde. 

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

. Coñece e practica as habilidades necesarias para o xogo individual en 
cada un dos deportes traballados(minitenis,saltos e carreiras de 
atletismo…) 

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

. E capaz de recoñecer os seus erros e acertos na execución con 
respecto o modelo técnico proposto. 

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

. Cita e explica os saltos  en atletismo. 

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

. Amosa interese e perseverancia para aprender os novos contidos e 
realizar as tarefas propostas. 

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 

. Sabe orientarse a través dun plano. 

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

. Coñece e practica as habilidades para o xogo colectivo en cada un 
dos deportes de equipo traballados 

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

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

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. 

. É capaz de facer una toma de decisión axeitada para cumprir o 
obxectivo en situación de colaboración, oposición e colaboración-
oposición. 

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. 

. Segue os pasos establecidos e toma de decisión sobre os pasos 
seguintes en función dos resultados intermedios. 

 

 

 

3º ESO: 
P-1 Melloramos as nosas capacidades 

P-2 Lanzamos coma os atletas 

P-3 Xogamos ao Bádminton 

P-4: Deportes colectivos alternativos 

P-5: Nos relaxamos! 

P- 6: Bailamos e nos expresamos 

P-7: Malabares 



 

P-8: Primeiros auxilios (3º trimestre) 

P-9: Orientación e Cabullería 

 
 

 

Avaliación 

PROXECTOS Temporalización 
Probas 

avaliaci

ó 

Tema / 
Bloque Contido Mes Sesións  

 Px 1 Contidos comúns en Educación Física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

B1.1. 
 B1.1. Control da intensidade do esforzo adaptado 

a cada fase da sesión de actividade física. 

 
1 x 

 
B1.2. 

 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. 

 
1 

 
x 

B1.3. 
 B1.3. Respecto e aceptación das regras das 

actividades, os xogos e os deportes 

practicados. 

  

 
B1.4. 

 B1.4. Papeis e estereotipos nas actividades físico- 

deportivas e artístico-expresivas, como fenómeno 

social e cultural. 

  

 
B1.5. 

 B1.5. Aceptación do propio nivel de execución e o 

das demais persoas, e disposición positiva cara á súa 

mellora. 

  

B.1.6. 
 B1.6. Posibilidades do contorno próximo como lugar 

de práctica de actividades físico deportivas e 

recreativas. 

 
X 

B.1.7. 
 B1.7. Aceptación e respecto das normas para 

a conservación do medio urbano e natural. 

  

B1.8. 
 B1.8. Actividade física como elemento base dos 

estilos de vida saudable. 

 
x 

  
B.1.9. 

 B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e 

a súa relación coa saúde. 

   

   
B.1.10 

 B1.10. Prevención de riscos nas actividades físico- 

deportivas e artístico-expresivas, baseada na 

análise previa das características destas. 

  
1 

 



 

 
8 B.1.11 

 B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) 

nos primeiros auxilios. 

 
2 x 

 

  
B.1.12 

 B1.12. Emprego responsable do material e 

do equipamento deportivo. 

   

   
B.1.13 

 B1.13. Tecnoloxías da información e da 

comunicación para procurar, analizar e seleccionar 

información relacionada coa actividade física e a 

saúde. 

 
Todo o curso 

  

  
B.1.14 

 B1.14. Elaboración e exposición argumentada 

de documentos no soporte máis axeitado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Aval. 

 

 
2 

2  Bloque 2. Actividades físicas artístico-

expresivas 
   

 
B.2.1. 

 B2.1. Experimentación de actividades artístico- 

expresivas utilizando técnicas de expresión 

corporal, combinando espazo, tempo e intensidade. 

  
2 

 

2 B.2.2. 
 B2.2. Creatividade e improvisación nas 

actividades artístico-expresivas de xeito individual 

e colectivo. 

 
6 x 

2 B.2.3. 
 B2.3. Realización de bailes e danzas de 

carácter recreativo e popular. 

  
x 

 3   Bloque 3. Actividade física e saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

B.3.1 

 B3.1. Condición física. Capacidades físicas e 

coordinativas nas actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, e a súa vinculación cos sistemas 

do organismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

 

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

a alimentación. 
x 

B3.3 
 B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante 

a actividade física e a práctica deportiva. 

 

 
B3.4 

 B3.4. Adestramento: intensidade, volume e 

densidade do esforzo, e a súa relación cos sistemas 

metabólicos de obtención de enerxía. 

 
x 

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

dos factores da condición física. 
x 



 

B3.6. 
 B3.6. Procedementos para a avaliación dos factores da 

condición física relacionados coa saúde. 

  
x 

B3.7 
 B3.7. Elaboración e posta en práctica dun 

programa básico para a mellora da condición física 

saudable. 

 
1 x 

  
B.3.8. 

 B3.8. Métodos básicos de adestramento para a 

mellora das capacidades físicas básicas relacionadas 

coa saúde. 

  
8 

 
x 

1 B.3.9.  B3.9. Avaliación da condición física saudable e  1 x 

 

   realización de actividades para a mellora desta, tendo 

en conta as súas características individuais. 
   

  
B.3.10 

 B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica 

de actividades físicas. 

 
1 x 

 5 B.3.11  B3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación.  1 x 

  
B.3.12 

 B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos de 

vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade de 

vida. 

   

 

 

 

 

 

3ºAval. 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 
4 

 
B.4.1. 

 B4.1. Execución e avaliación de habilidades motrices 

de xeito combinado vinculadas ás accións deportivas, 

respectando os regulamentos específicos 

   
x 

4 B.4.2. 
 B4.2. Práctica de actividades e xogos para a 

aprendizaxe dos deportes individuais. 

 
2 

 

 
9 

 
B.4.3. 

 B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e 

orientación no medio natural, a súa aplicación 

en diferentes ámbitos. 

  
4 

 
x 

 
4 

 
B.4.4. 

 B4.4. Execución de habilidades motrices técnico- 

tácticas vinculadas aos deportes colectivos en 

distintas situacións, respectando os regulamentos 

específicos. 

  
4 

 
x 

4 B.4.5. 
 B4.5. Práctica de actividades e xogos para a 

aprendizaxe dos deportes colectivos. 

 
1 

 

 

 



 

Na táboa seguinte concrétase para cada estándar de aprendizaxe avaliable o 

grao mínimo de consecución para superar a  materia: 
 

Estándar de aprendizaxe avaliable 3º ESO Indicadores de logro mínimo para superar a materia 

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

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

Recoñece a importancia dos estiramentos e é capaz de realizalos 
con seguridade. 

Sabe o que son os estiramentos, e poñer dous exemplos 

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. 

Deseña e Elabora quecementos xerais  e de volta á calma. 

Estira catro grupos musculares diferentes por medio de 
ejercicios de streching 

-Elabora un quecemento específico segundo a actividade física a 
realizar proposta polo profesor. 

 

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

É capaz de levar á cabo de forma autónoma e independente as 
tarefas coordinativas propostas polo profesor 

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

Amosase participativo e disposto a traballar en equipo 

Respeta as diferenzas individuais e o xogo limpo. 

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. 

Amosa dispoñibilidade para la participación activa nos 
ámbitos de participación establecidos 

Recoñece e demostra respeto as regras como elementos 
indispensables para la práctica deportiva en equipo . 

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

Participa de xeito cooperativo cos demais membros do grupo 

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

Coñece e describe correctamente o xogo da chave. 
 Coñece e realiza distintos nós, adaptando a súa execución en 
función da utilidade e do medio. 

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

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

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

Coñece as precaucions e as medidas de prevención e de 
seguridade que hai que aplicar nas actividades físicas 

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

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

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

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

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. 

Utiliza as novas tecnoloxías para seleccionar información e 
transformala en coñecementos aplicados as súas actividades 



 

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

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

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

Aprende a organizar o espacio para desenvolver a danza 

Sabe os pasos dunha danza colectiva. 

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

Coñece e pon en práctica os elementos que fan posible o 
desenvolvemento do ritmo motor´ 

Sabe empregar desprazamentos curtos e longos para utilizar o 
espazo 

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. 

E capaz de executar de forma autónoma exercicios rítmicos e de 
danza e é consciente das súas posibilidades 

Valora e practica a integración social a través de diferentes 
propostas para crear unha coreografía 

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

Coñece a relación entre as capacidades físicas e a saude 

 

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

Describe os cambios que provoca o traballo de resistencia 
aeróbica no aparello cardio-vascular 

- Coñece como obter a Fecuencia Cardíaca Máxima. 

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

Coñece e entende os fundamentos da resistencia aeróbica e o seu 
valor no entrenamento personal. 

Describe unha sesión de resistencia aeróbica, utilizando a carreira 
contínua 

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. 

Describe en qué consisten a anorexia e a bulimia. 

Coñece a relación entre as capacidades físicas e a saude. 

 

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

Amosa iniciativa e manten a constancia ao afrontar tanto a 
aprendizaxe dos novos coñecementos como á hora de realizar os 
exercicios de xeito saudable 

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

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

-Identifica a musculatura de sosten: abdominais e lumbares 

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

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. 

 

-Coñece o béisbol, badminton,spikeball e Tag-rugby os seus 
fundamentos técnico-tácticos relativos á técnica individual e 
iniciase na táctica e a técnica de conxunto 

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

Describe os aspectos reglamentarios dos deportes antes 
mencionados 

 

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. 

-É constante no traballo, superando as dificultades 



 

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. 

-Avanza no dominio dos xestos de técnica individual e de táctica e 
técnica colectiva propios do beisbol,spikeball , tag- rugby e 
badminton. 

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. 

Cita dous conceptos de ataque (avanzar, puntuar.) e dous de 
defensa (interceptar, repregarse) 

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

 

 

4º ESO: 
P- 1: MELLORO E PLANIFICO A MIÑA CONDICION FISICA 

P- 2: HÁBITOS SAUDABLES, ALIMENTACION E ACTIV FÍSICA 

P- 3: XOGAMOS EN EQUIPO! 

P- 4: PREVENIMOS  LESIONS 

P- 5: FACEMOS ACROSPORT  VOLEIBOL 

P- 6: DEPORTES ALTERNATIVOS COLECTIVOS 

P- 7: OS XOGOS DOS NOSOS AVÓS 

P- 8: RCP NA ESCOLA 

P- 9: NOS  ORIENTAMOS NA NATUREZA 

P- 10: ORGANIZAMOS  E  PARTICIPAMOS   NOS CAMPIONATOS 

P-11 BAILAS? (en liña) 

 
 

 

Avaliación 

PROXECTOS Temporalización 
Probas 

avaliación 

 

Proxecto 

Bloque Contido Mes Sesións  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo o curso 

 1 Contidos comúns en Educación Física   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

B1.1. 
B1.1. Actividade física como recurso de lecer activo: 

efectos sobre a saúde e o fenómeno sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Todo o 

curso 

1 x 

B1.2. Saídas profesionais. (3ª Aval.) 1  

 

B1.3. 

Prevención dos elementos de risco asociados ás 

actividades físi-co-deportivas e artístico-expresivas, 

ao contorno, á fatiga e aos materiais e os 

equipamentos. 

 

1 

 

B1.4. 
Actividades físico-deportivas: regras sociais e 

contorno 
 x 



 

B1.5. Integración social nas actividades físico-deportivas.   

B.1.6. 
Desenvolvemento da capacidade de traballo en 

equipo e de cooperación. 
  

B.1.7. Xogo limpo como actitude social responsable.   

 

 
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 amteria, e para a 

comunicación de proxectos,resultados e conclusións 

dos traballos 

  

 
x 

  
 

2 

2 Actividades  físicas artístico-expresivas 
   

B.2.1. 
Composicións individuais e colectivas nas 

actividades físicas artístico-expresivas. 
Nov-Dec 8 x 

 3 Actividade física e saúde    

 

 
1ª Aval. 

 

 

 
 

3 

B.3.1 
Beneficios da práctica regular de actividade física e 

valoración da súa incidencia sobre a saúde 

 

 

 
Todo o 

curso 

 x 

 
B3.2 

Hixiene postural na actividade física e en distintos 

campos profesionais. 

 
x 

B3.3 Alimentación e actividade física. x 

    
B3.4 

Metodoloxías específicas de recuperación tras o 

exercicio físico. 

   
x 

    

B3.5. 
Aceptación da responsabilidade no mantemento e na 

mellora da condición física. 

   

  1  
B3.6. 

Criterios fundamentais e métodos básicos para a 

planificación e o desenvolvemento da acti-vidade 

física para a saúde. 

 
Set-Out 

  
x 

    
B3.7 

Manexo e control dos compoñentes fundamentais da 

carga na práctica da actividade física: o volume, a 

intensidade e a densidade do esforzo. 

 
Out-Nov 

  
x 

 
1ª e 2ª 

Aval. 

 
3 

 
B3.8 

 
Probas de avaliación das capacidades físicas e 

coordinativas orientadas á 

saúde.(corda) 

 
Out 

 
2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
3ºAval. 

  

4 
Os xogos e as actividades deportivas    

 B.4.1. 
 

 

 

B.4.2. 
 

 
B.4.3. 

 

 
B.4.4. 

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. 

 

4 
B4.3.Planificación e realización de actividades físicas en contornos non estables.  

 B4.4.Aplicación do coñecemento dos fundamentos básicos técnicos, tácticos e 

regulamentarios dos xogos, das actividades deportivas e do deporte alternativo. 

 

 

 

 

 

 

Na táboa seguinte concrétase para cada estándar de aprendizaxe avaliable o grao 

mínimo de consecución para superar a  materia 

 

Estándares de Aprendizaxe 4º ESO Grao mínimo de consecución para superar a materia 

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 

Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á 

calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade das 

tarefas da parte principal. 

EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final 

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

competencia motriz. 

 
EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na organización de 

actividades grupais. 

Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica 

de actividades grupais fose coordinada coas accións do resto das 

persoas implicadas. 

EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de materiais e 

de planificación para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma 

Valora as actuacións e as intervencións das persoas 

participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e 

respectando os niveis de competencia motriz, e outras 

diferenzas 

EFB1.3.2. Valora as actividades físicas distinguindo as achegas 

que cada unha ten desde o punto de vista cultural, para a 

satisfacción e o enriquecemento persoal, e para a relación coas 

demais persoas 

Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, 

tanto desde o papel de participante como desde o de espectador/a. 

Executa e coñece as regras de dous xogos populares propios da 

comunidade.  



 

EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da 

práctica de actividade física. 

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 (RCP 

e DESA) 

EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións 

actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 

afondar sobre contidos do curso, realizando valoracións críticas e 

argumentando as súas conclusións. 

 

Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos 

contornos apropiados 

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. 

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 

 

Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico- 

expresivas, achegando e aceptando propostas (Acrosport) baile 

en liña 

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 

Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa 

compensación dos efectos provocados polas actitudes posturais 

inadecuadas máis frecuentes. 

 

. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco 

e de bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición física e a 

saúde. 

 

. Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a 

realización de diferentes tipos de actividade física. 

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 

Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, 

fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa saúde. 

 

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 

Axusta a realización das habilidades específicas ( Spikeball, voleibol, 

pinfuvote, dodgeball) aos condicionantes xerados polos compañeiros 

e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións 

colectivas. 

 
EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento 

aos cambios do medio, priorizando a súa seguridade persoal e 

colectiva. 

E capaz de orientarse cun mapa e plano feito por el polo entorno do 

centro seguindo pistas. 

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias 

específicas das actividades de oposición, contrarrestando ou 

anticipándose ás accións da persoa adversaria. 

Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das 

actividades de cooperación, axustando as accións motrices aos 

factores presentes e ás intervencións do resto de participantes 

EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias 

específicas (descritas anteriormente) das actividades de 

colaboración-oposición, intercambiando os papeis con 

continuidade e perseguindo o obxectivo colectivo de obter 

situacións vantaxosas sobre o equipo contrario 



 

 

 
EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e 

a calidade de vida. 

Recoñece o impacto ambiental, económico e social das actividades 

físicas e deportivas, reflexionando sobre a súa repercusión na forma 

de vida no contorno e diseña ou programa unha actividade no medio 

natural. 

 

 

1º BACHARELATO: 
 

 
P- 1: COMEZO CO PLAN acondicionamento físico 

P- 2: SAÚDE E PREVENCIÓN DE LESIÓNS, SVB 

P- 3: PRACTICO  ACROSPORT 

P- 4: XOGOS POPULARES GALEGOS 

P- 5: BAILAMOS! 

P- 6: XOGAMOS! 

P- 7: PODO SALVAR VIDAS 

 

 

 

 

 
 

 
Aval 

PROXECTOS Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema Bloque Contido Mes Sesións  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1ª 

Avaliac. 

Px. B1 BLOQUE 1:Contidos comuns á Educación física    

  EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de    
 

 

 

 

1 

 

 
 

B1.1 

actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión 

de acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo as 

orientacións dadas. 

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á 

saúde e a actividade física. 

Setembro- 

Outubro 

 
Todo o 

curso 

 

 
X 

 

 
 

2 

 

 

 

 

B1.2 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 

participante como no de espectador/a. 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as 

achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 

asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos. 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, 

con independencia do seu nivel de destreza. 

 

 

 
Todo o 

curso 

  

  

 

 

 

B1.3 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu 

contorno próximo para a realización de actividades físico- 

deportivas. 

EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como un lugar 

común para a realización de actividades físico-deportivas. 

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 

relacionados co tratamento do corpo, as actividades de lecer, a 

actividade física e o deporte no contexto social actual. 

 

 
Maio-xuño 

 

 
Outubr 

  

 

 

 

x 



 

3 
 

 
 

B1.4 

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico- 

deportivas e artístico-expresivas propostas que poidan supor un 

elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as demais 

persoas. 

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar 

os servizos de emerxencia e de protección no seu contorno. 

 

 
Outubr e 

xuño 

  

 
 

x 

  

 

 
B1.5 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 

para elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade 

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

proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas 

vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física ou a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 

 
 

Todo o 

curso 

  

 

 
x 

 B2 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas    
 

 
3 

 

 
B2.1. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, 

tempo e intensidade. 

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos 

corporais axustados a un ritmo. 

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

   

 
x 

 
 

 

Avaliación 

PROXECTOS Temporalización 
P

rob

as 

av

alia

ció

n 

Tema / 
Bloque Contido Mes Sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Todo o curso 

Px. 1 Contidos comúns en Educación Física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 e 2 
 

 

 

Px 4 

B1.1. 
B1.1. Actividade física como recurso de lecer activo: efectos 

sobre a saúde e o fenómeno sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo o 

curso 

1 x 

B1.2. Saídas profesionais. (3ª Aval.) 1  

 
B1.3. 

Prevención dos elementos de risco asociados ás actividades 

físi-co-deportivas e artístico-expresivas, ao contorno, á 

fatiga e aos materiais e os equipamentos. 

 
1 

 

B1.4. Actividades físico-deportivas: regras sociais e contorno  x 

B1.5. 
 

Integración social nas actividades físico-deportivas. 
  

B.1.6. 
Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo e de 

cooperación. 
  

B.1.7. Xogo limpo como actitude social responsable.   



 

 

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 amteria, e para a comunicación de 

proxectos,resultados e conclusións dos traballos 

  

x 

 

 
2ª Aval 
 

 

 

 

 

 

 

1ª Aval. 

Px 3 2 Actividades  físicas artístico-expresivas  

 
Px 5 

 
B.2.1. 

Composicións individuais e colectivas nas actividades 

físicas artístico-expresivas. 

 
Nov-Dec 

 
8 

 
x 

 3 Actividade física e saúde  

 

 
Px 2 

 

 

 

 

Px 1 

B.3.1 
Beneficios da práctica regular de actividade física e 

valoración da súa incidencia sobre a saúde 

 

 

 

 

 

Todo o curso 

 x 

 
B.3.2 

Hixiene postural na actividade física e en distintos campos 

profesionais. 

 
x 

B.3.3 Alimentación e actividade física. x 

B.3.4 Metodoloxías específicas de recuperación tralo exercicio x 

 

   físico.    

   
B.3.5. 

Aceptación da responsabilidade no mantemento e na mellora 

da condición física. 

   

   
B.3.6. 

Criterios fundamentais e métodos básicos para a 

planificación e o desenvolvemento da actividade física para a 

saúde. 

 
Set-Out 

  
x 

   
B.3.7 

Manexo e control dos compoñentes fundamentais da carga 

na práctica da actividade física: o volume, a intensidade e 

a densidade do esforzo. 

 
Out-Nov 

  
x 

 
 

1ª e 2ª Aval. 

 
3 

 
B.3.8 

 
Probas de avaliación das capacidades físicas e coordinativas 

orientadas á saúde. 

 
Out 

 
2 

 
x 

 
 

 4 Os xogos e as actividades deportivas    



 

 
 
 
 
 
 
 

3ºAval. 

 B.4.1. 
B4.1.Xogo, actividades deportivas individuais e de 

adversario, e actividades físicas no medio natural. 

 
xuño 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

X 

  

B.4.2. 

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. 

 
 

 
xuño 

 

X 

 B.4.3. 
B4.3.Planificación e realización de actividades físicas en 

contornos non estables. 

 
xuño 

X 

  
B.4.4. 

B4.4.Aplicación do coñecemento dos fundamentos básicos 

técnicos, tácticos e regulamentarios dos xogos, das 

actividades deportivas e do deporte alternativo. 

 

 
xuño 

 
X 

Px 7  Posta en práctica ou desenrolo do protocolo de PAS, e 

SVB: RCP e DESA, de forma individual ou grupal.. 

 
Abr-maio 

x 

 

 

Na táboa seguinte concrétase para cada estándar de aprendizaxe avaliable o grao 

mínimo de consecución para superar a materia 
 

 

Estándares de Aprendizaxe 1º bacharelato Grao mínimo de consecución para superar a materia 

EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como 

recurso de lecer activo, valorando os aspectos sociais e culturais que 

levan asociadas e as súas posibilidades profesionais futuras, e 

identificando os aspectos organizativos e os materiais necesarios. 

Planifica de forma axeitada a súa actividade física semanal de 

forma variada para o seu tempo libre. 

EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás actividades e os 

derivados da propia actuación e da do grupo. 

Coñece e practica os aspectos hixienicos e saudables do 

entrenamento 

EFB1.2.2. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas 

especificacións técnicas. 

Elixe axeitadamente instalacións e vestiario persoal para a súa 

práctica de actividades físicas 

 
 

EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco 

na realización de actividades que requiren aten-ción ou esforzo. 

Valora a importancia de recoñecer en si mesmo os síntomas do 

sobreadestramento e da crise de adestramento para actuar 

axeitadamente ante eles 

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

realizan as actividades físico deportivas. 

Recoñece e demostra respeto ás regras como elementos 

indispensables para a práctica deportiva en equipo 

EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas nas actividades de 

grupo, animando á súa participación e respectando as diferenzas. 

Participa de xeito cooperativo cos demais membros do grupo 



 

EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de información que garantan o 

acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia. 

Utiliza as novas tecnoloxías para seleccionar información e 

transformala en coñecementos aplicados as súas 

actividades 

EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, para a súa discusión ou a súa difusión. 

Transmite axeitadamente información sobre temas vixentes 

relacionados coa actividade física, facendo emprego de recursos 

tecnolóxicos 

EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das 

composicións ou montaxes artísticas expresivas. 

Coñece e pon en práctica de xeito colabortivo os 

elementos necesarios para a creación e desenvolvemento 

dunha composicións ou montaxes artística expresiva. 

EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes de expresión corporal 

individuais ou colectivas, axustándose a unha intencionalidade de 

carácter estética ou expresiva. 

Participa na representación dunha composición ou montaxe de 

expresión corporal individual ou colectiva, axustándose a unha 

intencionalidade de carácter estética ou expresiva 

EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance 

enerxético nos programas de actividade física para a mellora da 

condición física e saúde. 

Coñece a relación existente entre dieta e actividade física 

 
Manexa o cálculo das súas necesidades de aporte calórico 

relacionado coa activida-de que practica de forma 

axeitada. 

EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e 

funcionais que promoven a saúde. 

Coñece e practica de xeito rutinario exercicios e técnicas de 

control postural 

EFB3.1.4. Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición física 

dentro das marxes saudables, asumindo a responsabi- lidade da 

posta en práctica do seu programa de actividades. 

Planifica e elixe de forma axeitada, os seus programas persoais 

de entrenamento, establecendo controis persoais de saude 

EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos sobre as caracte- rísticas 

que deben cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable á 

elaboración de deseños de prácticas en función das súas 

características e dos seus intereses persoais. 

E capaz de aplicar na súa actividade física habitual exercicios 

aplicados ao desenvolvemento de diferentes capacidades. 

EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades específicas das activi- dades 

individuais que respondan aos seus intereses. 

Coñece as regras para a práctica do minitenis (golpes e 

saques) e é capaz de realizar unha práctica con un nivel 

aceptable 

 

Coñece as regras para a práctica do tenis/palas (golpe de 

dereita, golpe de revés, revés a dúas mans e saque) e é 

capaz de realizar unha práctica con un nivel aceptable 

EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos 

condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, e polas 

persoas adversarias, nas situacións colectivas. 

Aplica xestos de técnica individual e de táctica e técnica colectiva 

propios do baloncesto, rugby, xockey e fútbol 

 

 



 

5. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS por trimestres 

 

5.1. 1º ESO: 

 
SECUENCIACIÓN: 

Os contidos, segundo a lexislación vixente organízanse de xeito enlazado en catro grandes 

bloques: 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación  Física 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 Bloque 3. Actividade física e saúde 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 
Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do 

curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a 

construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas actividades físicas 

independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos mediante o 

diálogo e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que presentan as 

actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do 

contorno, o control de riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de 

esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a 

integración das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 
O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a execución de 

accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros recursos 

artísticos. 

 
O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se  poden abordar 

desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións de diversos organismos 

de ámbito internacional, estatal e autonómico. 

 
No bloque cuarto, dos xogos e as actividades deportivas, tamén están incluídos todos os 

tipos de actividades físico-deportivas desenvolvidas no medio natural. 

 
Distribución dos contidos nos diferentes bloques 

 
A continuación expóñese a distribución dos contidos que traballaremos nos diferentes 

bloques:

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

● Definición de educación física. Partes da Educación Física. 

● Diferentes tipos de movementos no corpo humán. 



 

● O quecemento e o seu significado na práctica da actividade  física 

● Execución de xogos e exercicios apropiados para o quecemento. 

● Realización de actividades de baixa intensidade na finalización da actividade física 

● Exercitación de posicións corporais axeitadas na práctica  de  actividades físicas e en 

situacións da vida cotiá. 

● Fortalecemento da musculatura de sostén mediante a realización de exercicios de 

mobilidade articular, de fortalecemento muscular e de relaxación 

● Realización de xogos para a mellora da condición física. 

● Atención á hixiene corporal logo da práctica de actividade física 

 
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

● O corpo expresivo: postura, xesto e movemento. Aplicación da conciencia corporal nas 

actividades expresivas 

● Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer unha dinámica 

positiva do grupo. 

● Realización de danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. 

● Disposición favorable á desinhibición nas actividades de expresión corporal. 

 
Bloque 3. Actividade física e  saúde 

● Valoración do quecemento como hábito saudable ao comezo dunha actividade física 

● Condición física. Capacidades físicas relacionadas coa   saúde. 

● Acondicionamento físico a través do desenvolvemento das capacidades físicas 

relacionadas  coa saúde. 

● Adquisición de nocións básicas sobre seguridade, coñecemento de materiais e 

vestimenta necesaria. 

● 3º trimestre: Coñecer de xeito básico a RCP: Teoría: ¿Qué son os primeiros auxilios? 

P. A. S, Primeiro eslabón da cadena, Recoñecemento do nivel de consciencia, Abrir 

vías aéreas.Ver-oír-sentir.  PL.S.  Compresions torácicas. 

 
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

• O deporte como fenómeno social e cultural. 

• Desenvolmento das cualidades físicas motrices: equilibrio, coordinación e axilidade a 

través de xogos. 

• Execución de habilidades motrices vinculadas a accións deportivas.( corda) 

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

atletismo(marcha e relevos). 

• Realización de xestos técnicos básicos e identificación de elementos 

regulamentarios dun deporte individual, atletismo. 

• Xogos predeportivos. 

• Regras do xogo nos deportes colectivos: concepto e obxectivos, predeportes. 



 

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

colectivos. 

• Realización de tarefas xogadas e actividades cooperativas. Desafíos físicos 

cooperativos. 

• Aceptación do propio nivel de execución e disposición cara a súa mellora. 

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

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

• Adquisición de técnicas básicas no medio natural 

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

• Coñecemento e posta en práctica de varios deportes alternativos (ultimate, indiaka…) 

 

 

TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES 1º ESO: 
 

1º TRIMESTRE: (12 semanas: 24-25 sesións aprox) 

Contidos: Quecemento xeral, cualidades físicas básicas, RCP, taller de Break Dance? 

1ª-2ª.- Presentación da asignatura na aula: protocolo covid-19 I e II, normas do 

Departamento, criterios de cualificación, temporalización...actividades extraescolares e 

complementarias , aula virtual... Toma de contacto cos contidos da área: pre-avaliación 

oral. 

3ª.-4ª- Concepto de quecemento xeral, obxectivos do quecemento, pautas e práctica dos 

distintos exercicios. Toma de pulsacións. Entrega da ficha de traballo na que deben deseñar 

un quecemento xeral (F1).(aula virtual) 

5ª-6ª.- iniciación ó salto a comba: 2 tempos, 1 tempo, ….toma de pulsacions, estiramentos. 

7ª-8ª-.- Coñecemento das Cualidades Físicas Básicas. Breve explicación teórica. Exemplos 

de exercicios. Desenvolvemento da resistencia a través de xogos motores a través de 

exercicios de autocarga. Entrega de ficha de traballo da resistencia (F2) na aula virtual. 

9ª-10ª.- Práctica de traballo da resistencia aeróbica mediante un circuito sinxelo individual/ 

comba 

11ª-12ª.- Desenvolvemento da forza global mediante xogos / exercicios de autocarga sen 

material / comba 

13ª-14ª.- Desenvolvemento da forza global utilizando diversos materiais / utilizando o 

método de autocarga. Entrega de ficha de traballo da forza (F3). Comba 

15ª-16ª.- Desenvolvemento da flexibilidade a través do traballo por parellas/ individual. 

Comba. Entrega de ficha de traballo (F4) 

 

17ª-18ª- Desenvolvemento da velocidade a través do xogo./ de carreras individuais Ficha 

de traballo da velocidade (F5) 

19ª-20ª.- RCP na aula. Aspectos teóricos. Cuestionario RCP (AV) 

21ª-22ª.- Tests de condición física.Por parellas/individual.Entrega da ficha. 



 

23ª Comba: elaboración de sinxela coreografía. 

24ª-25ª.- Reaxuste de sesions 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

40% :fichas de quecemento, cualidades físicas básicas,tests. 

 10% avaliación RCP (teoría) 

 20% asistencia,hixiene e actitude. 

30% exame práctico de corda 

 

2º TRIMESTRE: (9-10 semanas: 18-20 sesións aprox) 

(Atletismo: marcha, coordinación (corda), ritmo e expresión corporal  con base musical (en 

liña, traballo escola de espalda, ) 

1ª-2ª.- Marcha. Avaliación de marcha por parellas.- Escola de Espalda. Explicación do 

guión do traballo e marcaxe da data de entrega. 

3ª-8ª.- Traballo de coordinación dinámico xeral a través da corda. 

9ª.- Avaliación da coordinación por niveis de dificultade. 

10ª-14ª.- Actividades rítmico-expresivas con base musical: creación dunha coreografía 

sinxela colectiva en liña. 

15ª-16ª.- Avaliación da coreografía. Obradoiro almorzo saudable.   

17ª-18ª.- Relaxación 

19ª-20ª.- Reaxuste de sesións e recuperacións. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

50% avaliación marcha,corda II,coreografía musical, CDG 

20% traballo de escola de espalda 

20% asistencia, hixiene e actitude. 

10% relaxación 

 

 

3º TRIMESTRE: (9-10 semanas: 18-20 sesións aprox.) 

(Deportes alternativos: indiaka con palas, práctica y repaso de RCP, alimentación e 

nutrición, orientación e cabuxería). 

1ª-4ª.- RCP e SVB. 

5ª-.- Exáme práctico RCP . 

6º-9ª.-  Explicación e práctica Indiaca con palas. Respostar  cuestionario de RCP na aula 

virtual. 

10ª- Avaliación práctica da indiaca con palas 



 

11ª-12ª.- Pautas e explicación do traballo de alimentación e nutrición. Obradoiro do plano 

do centro para orientarnos. 

 Fixar Entrega da ficha na aula virtual. 

 

13º-14ª.- práctica de orientación co plano: busqueda do tesouro, contar pasos...e avaliación 

do percorrido por parellas 

17ª-18ª.- Cabuxería: obradoiro/práctica de nós 

19ª-avaliación da cabuxería: facer 2 nós ó chou pedidos pola profesora. 

20ª.- Reaxuste de sesións e recuperacións. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

30% indiaka con palas 

20%Traballo de alimentación e nutrición,  

15% cabuxería 

15% orientación co plano 

20% asistencia, hixiene e actitude. 

 

 

5.2. 2º ESO:  

 

SECUENCIACIÓN: 

Os contidos, segundo a lexislación vixente organízanse de xeito enlazado en catro grandes 

bloques: 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación  Física 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 Bloque 3. Actividade física e saúde 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 
Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do 

curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a 

construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas actividades físicas 

independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos mediante o 

diálogo e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que presentan as 

actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do 

contorno, o control de riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de 

esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a 

integración das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 



 

O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a execución de 

accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros recursos 

artísticos. 

 
O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se  poden abordar 

desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións de diversos organismos 

de ámbito internacional, estatal e autonómico. 

 
No bloque cuarto, dos xogos e as actividades deportivas, tamén están incluídos todos os 

tipos de actividades físico-deportivas desenvolvidas no medio natural. 

 
Distribución dos contidos nos diferentes bloques 

 
A continuación expóñese a distribución dos contidos que traballaremos nos diferentes 

bloques. 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

● Definición de Educación física . Partes dunha sesión de Educación física. 

● O quecemento específico e o seu significado na práctica da actividade física. 

● Execución e deseño de xogos e exercicios apropiados para un quecemento específico. 

 

● Exercitación de posicións corporais axeitadas na práctica de actividades físicas e en 

situacións da vida cotidiá. 

● Fortalecemento da musculatura de sostén mediante a realización de exercicios de 

mobilidade articular, fortalecemento muscular e relaxación. 

● Realización de xogos e actividades para a mellora da condición física. 

● Atención á hixiene logo da práctica da actividade física. 

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

● Disposición favorable á desinhibición nas actividades de expresión corporal. 

● Realización ,deseño e representación dunha coreografía sinxela en pequeno grupo. 

● Predisposición a realizar as coreografías con calquer compañeiro ou compañeira, sendo 

conscientes da importancia que os grupos sexan mixtos. 

 

Bloque 3. Actividade física e  saúde 

● Valoración do quecemento específico antes dunha actividade deportiva. 

● Condición física. Coñecemento da importancia da mellora das capacidades físicas en 

relación coa saúde. 

● Coñecemento dos hábitos de vida saudables. 

● Valoración da alimentación coma factor de saúde. Pirámide Naos. 

● Coñecer e poñer en práctica a RCP:Primeiro e segundo eslabón  da Cadea de 

Supervivencia. Atención ó inconsciente que respira, atención ao inconsciente que non 
respira. ( profundizando en cómo abrir vías aéreas nun accidentado que se golpeó) 



 

Compresions( Profundizando: Cómo facelas nun bebé e cómo a un neno). Insuflacions. 
OVACE. Maniobra de Heimlich ( a un adulto e a un bebé) 
 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

● Desenvolvemento das cualidades físicas motrices:equilibrio, coordinación, axilidade a 

través de circuitos. 

● Execución de habilidades motrices vinculadas a accións deportivas. 

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

atletismo(salto de longitud, triple salto e salto de altura). 

● Realización de xestos técnicos básicos e identificación regulamentarios dos saltos en 

atletismo. 

● Iniciación á orientación con plano. 

● Coñecemento e práctica de deportes alternativos(Floorball, palas…) 

● Coñecemento e práctica de algúns xogos e deportes tradicionais galegos. 

● Xogos predeportivos. 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN/SECUENCIACIÓN    2º ESO 

 

1º TRIMESTRE. (12 semanas: 24-25 sesións aprox) 

Contidos: (formación Covid I e II, Quecemento específico, cualidades físicas básicas II, 

comba,  RCP (teoría),  Bádminton) 

1ª-2ª.- Presentación da asignatura na aula: protocolo Covid-19, normas do Departamento, 

criterios de cualificación, temporalización e actividades complementarias e extraescolares.. 

 Toma de contacto cos contenidos da área. 

3ª-4ª.- Repaso do quecemento xeral e explicación do quecemento específico. 

 Coñecemento de diferentes tipos de quecemento específico (F1). 

5ª-6ª-7ª-8ª.-Comba.  

9ª- avaliación por niveis da corda. 

10ª.- Desenvolvemento globalizado da condición física a través do aparato locomotor 

(resistencia, forza, flexibilidade,  

11º-12ª Breve explicación teórica da flexibilidade. Coñecer e desenvolver a flexibilidade do 

propio corpo a través de métodos activos: dinámicos e estáticos. A flexibilidade a través de 

métodos pasivos (F2). 

13ª-14ª.- Breve explicación teórica da forza. Desenvolvemento da forza muscular e 

localización dos músculos que interveñen en cada tarefa (F3). 

Breve explicación das bases teóricas da resistencia. Coñecemento e práctica do power-

walking  

15ª-16ª.- Coñecemento e práctica da técnica da  carreira contínua  e traballo da resistencia 

adaptado á frecuencia cardíaca da zona de saúde persoal. 



 

Breve explicación do desenvolvemento da velocidade  

17ª-18ª.- RCP na aula. Aspectos teóricos. 

19ª-20ª- tests de condición física. (cuestionario online na aula virtual : avaliación de RCP). 

21ª-22ª- Obradoiro de malabares: fabricación e práctica. 

 23ª-24ª-25ª.-  Reaxuste de sesions ou xornada deportiva. 

 

CUALIFICACIÓN: 

50% fichas de quecemento, cualidades físicas básicas II, tests II,  

20% teoría RCP,  

20% asistencia, hixiene e actitude. 

10% obradoiro de malabares 

 

2º TRIMESTRE. (9-10 semanas:18-20 sesións aprox) 

(Atletismo: salto de lonxitude, triple salto cualidades motrices, expresión corporal baseada 

na danza,malabares, xogos populares ) 

1ª-2º.- Explicación dos tipos de saltos e práctica do salto de lonxitude. 

3ª-4ª.- triple salto 

5ª-6ª.- lonxitude 

7ª-8ª.-  Avaliación dos saltos. 

9ª-10ª.-  Circuito de cualidades motrices con esterilla (activ gimnasticas básicas) 

11-12ª.-malabares. 

13ª-16ª- Expresión corporal: elaboración ou práctica dunha coreografía en liña colectiva 

Xogos tradicionais:. Fixar a data de entrega do traballo teórico que será a recompilación de 5 

xogos tradicionais de Galicia; entrega na aula virtual. 

17ª-18ª Avaliación das coreografías. 

19ª-20ª.- Recuperacións ou xornada deportiva. 

 

CUALIFICACIÓN: 

50%probas de atletismo,habilidades ximnasticas básicas, coreografía exp. 

corporal 

 10% traballo xogos populares 

20% práctico malabares ( 2 bolas) 

20% asistencia, hixiene e actitude. 

  

 

 

 

3º TRIMESTRE: (9-10 semanas: 18-20 sesións aprox) 



 

Contidos: (Deportes alternativos: floorball, repaso e práctica do  RCP, alimentación e 

nutrición, orientación) 

1ª-4ª.- Repaso e práctica do RCP. 

5ª.- Explicación e práctica de floorball.  

6ª-12ª.- progresión individual co stick. Cuestionario teórico de floorball na aula virtual 

13ª-14ª.- exame práctico de floorball: circuito de habilidades individual. 

15ª.- Pautas e explicación do traballo de alimentación e nutrición. 

16ª-18ª.- Orientación coa búxula e co plano.Entrega do traballo de alimentación na aula 

virtual 

19ª-20ª.- Recuperacións e xornada deportiva. 

 

CUALIFICACIÓN:  

20% floorball, 

20%orientación,  

20%RCP 

20%traballo de alimentación e nutrición, 

 20% asistencia, hixiene e actitude. 

 

5.3. 3º ESO: 

SECUENCIALIZACIÓN: 

Os contidos, segundo a lexislación vixente organízanse de xeito enlazado en catro grandes 

bloques: 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación  Física 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 Bloque 3. Actividade física e saúde 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 
Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do 

curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a 

construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas actividades físicas 

independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos mediante o 

diálogo e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que presentan as 

actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do 

contorno, o control de riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de 

esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a 

integración das tecnoloxías da información e da comunicación. 

O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a execución de 

accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros recursos 

artísticos. 



 

 
O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se  poden abordar 

desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións de diversos organismos 

de ámbito internacional, estatal e autonómico. 

 
No bloque cuarto, dos xogos e as actividades deportivas, tamén están incluídos todos os 

tipos de actividades físico-deportivas desenvolvidas no medio natural. 

 
3.3.5 Distribución dos contidos nos diferentes bloques 

 
A continuación exponse a distribución dos contidos que traballaremos nos diferentes 

bloques. 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

● quecemento. Efectos. Pautas para a súa elaboración. 

● Elaboración e posta en práctica de quecementos, previa análise da actividade física que 

se vai a realizar. 

● Acondicionamento das capacidades relacionadas coa saúde: resistencia aeróbica, 

flexibilidade e forza resistencia xeral, mediante a posta en práctica de sistemas e 

métodos de adestramento. 

● Control da intensidade do esforzo: Coñecemento da frecuencia cardíaca máxima e de 

repouso. Zona de actividad. 

● Execución de métodos de relaxación como medio para liberar  tensións. 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

● Bailes  e  danzas:  Realización  de  danzas  colectivas,  históricas  e  do mundo. 

Aspectos culturais en relación á expresión corporal. 

● Execución de ritmos con práctica individual, por parellas ou colectiva. 

● Predisposición a realizar os bailes e danzas con calquera compañeiro e compañeira. 

● Disposición favorable á desinhibición na exteriorización de sentimentos e emocións 

Bloque 3. Actividade física e  saúde 

● Vinculación das capacidades físicas relacionadas coa saúde, cos aparatos e sistemas do 

corpo humano. 

● Recoñecemento do efecto positivo que a práctica de actividade física produce no 

organismo. 

● Adopción de posturas correctas nas actividades físicas e deportivas realizadas 

● Alimentación e actividade física: equilibrio entre a inxesta e o gasto calórico

● Valoración da alimentación como factor decisivo na saúde persoal: anoréxia e bulimia. 

● Coñecer e poñer en práctica a RCP:  Saber qué hacer en caso de convulsiones.Repaso 

de todo lo anterior. Primer y segundo eslabón de la cadena(RCP, coordinación de 
compresiones e insuflaciones de forma  individual ,30:2).¿Qué hacer en caso de 



 

convulsiones?Grabación de vídeos por grupos de atención al paciente inconsciente 
que respira. 

 

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

● As fases do xogo nos deportes colectivos: organización do ataque e da defensa. 

● Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo, 

diferente ao realizado no curso anterior: badminton, beisbol,tag-rugby. 

● Participación activa nas actividades e xogos e no deporte colectivo escollido. 

● Práctica de actividades e xogos para a progresión nun deporte individual: atletismo. 

● Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

● Tolerancia e deportividade na práctica deportiva e na consecución de resultados. 

● Asunción da responsabilidade individual nunha actividade colectiva, como condición 

indispensable para a consecución dun obxectivo común. 

● Normas de seguridade para a realización de percorridos de orientación no medio 

urbano e natural. 

● Realización de percorridos de orientación, a partir do uso dos planos  do  centro. 

● Recoñecemento das actividades na natureza como actividades para a mellora da 

condición física e a recreación. 

● Aceptación das  normas de  seguridade  e proteción na realización de actividades de 

orientación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIALIZACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 3º DE ESO. 

 
1ª AVALIACIÓN:  12 SEMANAS, (24-25 SESIONS) 

Contidos: formación Covid I e II, PARTES SESIÓN, QUECEMENTO XERAL, 

ESPECÍFICO,VOLTA Á CALMA, TRABALLO DE CUALIDADES FÍSICAS 

BÁSICAS, TESTS E LANZAMENTOS DE ATLETISMO. 

1-2ª.-  Presentación da asignatura: protocolo Covid-19, aula virtual, normas do 

departamento, criterios e contidos, actividades complementarias e extraescolares. 

3ª-4ª.- Explicación teórica das partes da sesión. Quecemento xeral: definición, partes, 

efectos ,duración e intensidade..práctica dun quecemento xeral. Estiramentos e volta á 

calma. Iniciación salto á comba. 



 

5ª, 6, 7 .- explicación do quecemento específico. Quecemento coa corda. Traballo de 

resistencia (power-walking (endomondo), carreira contínua,  circuito aeróbico ,tábata, 

HIIT...). Volta a calma. Ficha. 

8,9,10,11.- Quecemento coa corda, exercicios de forza individual a través da autocarga  

...). Volta a calma. Ficha. 

12-13.-  Quecemento coa corda. Traballo de flexibilidade estática e dinámica e volta á 

calma. Fichas. 

14 e 15 .- Tests da condición física individuais(resistencia, forza e flexibilidade). Ficha. 

16-17.- Teoría do PAS, Soporte Vital Básico. Explicación traballo de muller e deporte. 

18,19.- comba. 

20 e 21 .- comba 

22,23.- avaliación comba. 

24.,25.- AXUSTE DE PROGRAMACIÓN, SESIONS PERDIDAS POR 

ACTIVIDADES OU FESTIVOS. 

 

CUALIFICACIÓN:  

 

20% actitude, hixiene e traballo na clase 

20% FICHAS (condición física, quecementos e tests) 

10% EXAME TEÓRICO de SVB  

20% EXÁME práctico de corda 

10% traballo muller e deporte 

10% endomondo 

10% exame teórico covid e condicion física 

 

 

 

 

 
2ª AVALIACIÓN: 9-10 SEMANAS, 18-20 SESIÓNS APROX. 

Contidos: Badminton, coordinación óculo-manual (malabares),  relaxación co  método 

Jacobson., atletismo: peso, disco 

1,2,.- Lanzamento de peso 

3.-4.-  Exame de lanzamento de peso. Lanzamento de disco 

5,6, exame de disco . Xestos técnicos básicos do bádminton. 

7,8,9,10,11-Badminton  

12,13.-- Exáme práctico sobre: autopases, saques, xogo segun rúbrica. Exáme teórico dos 

lanzamentos e de badminton, na aula virtual 

 

14,15,16,17- práctica de malabares 



 

18,19.-exame práctico de malabares por niveis. 

18-20.- Avaliación teórica e axuste de programación. 

  
CUALIFICACIÓN: 

 

 20% hixiene, actitude e traballo na clase  

30% EXAMES TEÓRICOS LANZAMENTO DE PESO,disco,badmiton 

 50% EXAME PRÁCTICO de badminton atletismo e malabares.. 

 

3ª AVALIACIÓN: 9-10 SEMANAS, 18-20 SESIONS. 

Contidos: EXPRESIÓN CORPORAL,,PAS e  RCP, ORIENTACIÓN E CABULLERÍA, 

traballo de xogos populares. 

1,2,3,4.- Repaso e práctica do RCP. Cuestionario online na aula virtual. 

5,6,7, 8.- Cabullería 

9,.- Exáme práctico de cabullería( Entrega traballo xogos populares na aula virtual) 

10, 11, 12-13 - expresión corporal: aprendizaxe dunha coreografía colectiva en liña.

14.- avaliación da coreografía. 

15,16,17,18.- Orientación: uso da búxula e do mapa. 

 19,20.- Xogo libre e recuperacions. 

CUALIFICACIÓN:  

20% hixiene, actitude e traballo na clase 

 10% Traballo de xogos populares (aula virtual) 

20% Exáme baile colectivo en liña 

15%  ORIENTACIÓN 

20% RCP 

 15% exame práctico CABULLERÍA (NÓS) 

  

 
5.4. 4º ESO.- Distribución dos contidos nos diferentes  Bloques:  

 

Bloque 1. Contidos comúns. 

 

B1.1.  Deseño e realización das fases de activación e recuperación na  práctica de 

actividade física considerando a intensidade dos  esforzos. 

B1.2.  Colaboración na planificación e na organización de eventos,  campionatos ou 

torneos deportivos, prevendo os medios e as  actuacións necesarias para a súa celebración e 

relacionando as  súas funcións coas do resto de implicados/as. 



 

B1.3.  Analise critico do fenómeno deportivo discriminando os aspectos culturais, 

educativos, integradores e saudables dos que fomentan a  violencia, a discriminación ou a 

competitividade mal entendida. 

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

práctica deportiva.  

B1.6.  Protocolos básicos de primeiros auxilios.   

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

físico-deportivas. 

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

B1.13.  Uso axeitado das 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. 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

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.(Acrosport, zumba…) 

 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

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.  Argumentos entre a relación entre os hábitos de vida e os seus  efectos sobre a 

condición física, aplicando os coñecementos sobre actividade física e saúde. 

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

mellorala.(Planificación e programación das CFB). 

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. (Tests) 

B3.2.  Mellora ou mantemento dos factores da condición física, practicando actividades 

físico-deportivas adecuadas ao seu nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa relación 

coa  saúde. 

-Primeiros auxílios: Repaso de todo o anterior. Primeiro, segundo ( coordinación dous 

socorristas) e terceiro eslabón da cadea( DESA). Grabación de vídeos por grupos de atención ao 

paciente inconsciente que non respira. (RCP) por grupos. 



 

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 

B4.1.  Traballo dos fundamentos técnicos das actividades físico-deportivas propostas, 

tendo en consideración diversos condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, as 

persoas adversarias, os  regulamentos e o contorno da práctica.  

B4.2.  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: Voleibol, 

dodgeball , pinfuvote  e Spikeball. 

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. 

B4.4.  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: sendeirismo, surf... 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES:  

 

SECUENCIACIÓN 4º DE ESO. 

 
1ª AVALIACIÓN: 9-10 SEMANAS, 18-20  SESIONS, aprox. 

Contidos: Traballo :”É tí, a que muller deportista coñeces?”, Traballo de actividade física e 

sedentarismo, fichas de quecemento xeral, específico e volta á calma, tests de condicion 

física( fichas), relaxación Shultz. 

1,2.- presentación da materia: protocolo Covid-19 I e II, aula virtual,protocolo de EF, 

normas e criterios do departamento, actividades complementarias e extraescolares. 

3 ,4 .- repaso quecemento xeral, toma de pulsacions,  ( Ficha); .e práctica das cualidades 

motrices básicas (recordo) 

 

5, 6 .- Quecemento específico coa corda, movementos principais do corpo e 

grupos musculares, estiramentos . ficha da volta á calma.(aula virtual) 



 

7 e 8- quecemento coa corda e traballo de Resistencia (power-walking 

(Endomondo),,tábata, ..) Fixar a  entrega do  traballo “Muller e Deporte”. na aula 

virtual 

9,10 e 11.- quecemento coa corda e traballo de Forza ( autocargas e sen 

material).  

12.-  Soporte Vital Básico: teoría. 

13,14.- quecemento coa corda e traballo de Flexibilidade. Fixar a entrega traballo 

“Actividade física e Sedentarismo”na aula virtual. 

16,17- Tests de condición   física individuais. Yoga. Cuestionario teórico-práctico do SVB 

na aula virtual 

18.- Relaxación Shultz. Entrega de ficha tests cond. física na aula virtual.. 

19 e 20.- Axuste programación

CUALIFICACIÓN:   

20% hixiene, actitude e traballo na clase; 

20%   FICHAS de   deseño de quecemento xeral , específico,volta á calma, tests de condición 

física ) 

15% ficha de muller  e deporte 

15%TRABALLO:,  efectos negativos sobre a saúde do  sedentarismo e efectos  positivos  do 

traballo de actividade física: resistencia, forza e flexibilidade 

20% EXAME TEÓRICO-PRÁCTICO DE SVB(aula virtual) 

10%práctica endomondo. 

 
2ª AVALIACIÓN:  9-10 SEMANAS, 18-20 SESIÓNS. 

 Contidos: (voleibol palas,corda, traballo Hábitos tóxicos e efectos sobre a saúde ) 

Recuperación da 1º avaliación (recreo) 

1 a 7.- Voleibol. Toque de dedos, antebrazos, saque de mano baja, remate. 

8,9.-  Exame voleibol individual práctico. Cuestionario de voleibol na aula virtual. 

10,11,12,13,14-  elaboración coreografía de corda. 

15.- exame de corda. 

16 .- Respiración e Relaxación: Método Schultz. Entrega do traballo “Hábitos tóxicos e 

efectos sobre a saúde”na aula virtual 

17,18,19- palas. 

20.- axuste programación. 

 

CUALIFICACIÓN:  

 

20% Hixiene, actitude e traballo na clase. 

25% EXAME PRÁCTICO DE COMBA 

25% EXAME PRÁCTICO DE VOLEIBOL (INDIVIDUAL) 



 

20% TRABALLO de  Consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco e drogas)  

10%, EXÁME TEÓRICO DE VOLEIBOL  (AULA VIRTUAL) 

 

  

3ª AVALIACIÓN. 9-10 SEMANAS , 18-21 SESIÓNS, APROX. 

Contidos: (Primeiros  Auxilios (RCP, DESA), malabares,Actividades na Natureza e 

floorball , traballo de xogos populares. 

1,2,3,4.- Repaso e práctica de  Primeiros auxilios (RCP, e manexo do DESA) 

,5.- exame práctico RCP 

 6,7,8,9.-  floorball (individual) e  fixar a  entrega de e planficación semanal de c.f.básicas ;  

9-exame práctico de xestos técnicos individuais do floorball 

 10,11,12,13.- obradoiro de malabares e práctica. 

14.- exame práctico de malabares. Cuestionario de voleibol e floorball na aula virtual. 

15 a 18.- Orientación co plano e a búxula. Fixar a entrega do traballo dos xogos populares na 

aula virtual. 

19.- relaxación. 

20: axuste programación.Actividades na natureza:  Faremos unha saída a facer surf? 

 

CUALIFICACIÓN: 

 

25% hixiene, actitude e traballo na clase.  

20% TRABALLOS:  SOBRE DOUS XOGOS POPULARES e planificación 

semanal de c.f.básicas ;  

20% EXÁME práctico de RCP  

15% ORIENTACION 

20% PRÁCTICO DE FLOORBALL INDIVIDUAL 

 

Para avaliar a asimilación dos contidos teórico-prácticos propostos nos traballos ó longo 

dos trimestres, poderáse facer unha proba escrita, na aula virtual, que conteña parte das 

cuestións reflexadas nos guións dos traballos e boletíns de cuestións.

 

5.5. 1ºBACHARELATO: 

5.6.  SECUENCIALIZACIÓN: 

Os contidos, segundo a lexislación vixente organízanse de xeito enlazado en catro grandes 

bloques: 



 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación  Física 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 Bloque 3. Actividade física e saúde 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 
Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do 

curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a 

construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas actividades físicas 

independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos mediante o 

diálogo e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que presentan as 

actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do 

contorno, o control de riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de 

esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a 

integración das tecnoloxías da información e da comunicación. 

O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a execución de 

accións motrices, utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros recursos 

artísticos. 

 
O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se  poden abordar 

desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións de diversos organismos 

de ámbito internacional, estatal e autonómico. 

 
No bloque cuarto, dos xogos e as actividades deportivas,  tamén  están  incluídos todos os 

tipos de actividades físico-deportivas desenvolvidas 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución dos contidos nos diferentes bloques  

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

● Aplicación de metodoloxías científicas na elaboración de traballos sinxelos de 

investigación relacionados cos contidos da materia., como a nutrición ou a 

programación de actividades na  natureza. 

● Emprego de novas tecnoloxías para a obtención e tratamento de datos, para a procura,   

selección   e   crítica   de   información   sobre   a   materia   e   para a

comunicación de proxectos, resultados e conclusións de traballos de 

investigación. 



 

● Aprovetamento das situacións de práctica de actividade física e deportiva para a 

transmisión de valores educativos que promovan o esforzo, a superación persoal, a 

cooperación, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade e o respecto entre todas as 

persoas. Neste sentido  reviste especial  importancia o  fomento de actividades 

deportivas superando os estereotipos de   xénero. 

● Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo e de   cooperación. 

● Desenvolvemento e práctica do Plan de Acondicionamento Físico 

Persoal individualizado. 

● Repaso do RCP na escola: protocolos de   emerxencia, RCP e manexo do DESA.Repaso 

do anterior.Práctica con Little Anne CQPR. Grabación de vídeos de atención ao  
inconsciente que non respira ( RCP e DESA) . 

● Valoración das posibilidades para o goce da natureza de xeito compatible coa súa 

conservación. 

● Coñecemento dos estudos e saídas profesionais relacionados coa área de educación 

física. 

 
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

● Realización de actividade física con soporte musical. 

● Elaboración e representación dunha composición corporal individual ou colectiva. 

● Recoñecemento do valor expresivo e comunicativo das actividades 

practicadas. 

Bloque 3. Actividade física e  saúde 

● Beneficios da práctica regular de actividade física e valoración da súa incidencia sobre 

a saúde. 

● Aceptación da responsabilidade no mantemento e mellora da condición física. 

● Criterios fundamentais para a planificación da actividade física para a  saúde. 

● Execución de probas para a avaliación das capacidades motoras. 

● Actividade física para a saúde: o acondicionamento físico, o xogo motor, as actividades 

deportivas e as actividades físicas no medio  natural. 

● Métodos básicos para o desenvolvemento da condición física. 

● Manexo e control dos compoñentes fundamentais da carga na práctica de actividade 

física: o volume, a intensidade e a densidade do esforzo. 

● Análise da influencia dos hábitos sociais positivos: alimentación, descanso e estilo de 

vida activo. 

● Análise e influencia de hábitos sociais negativos: sedentarismo, consumo de drogas, 

alcohol, tabaco, etc. 

● Normas ergonómicas e de hixiene e observación  postural. 

● Aplicación de técnicas básicas de relaxación. 
 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 



 

● O deporte como fenómeno social e cultural. 

● Coñecemento do regulamento básico e adaptado de xogos motores, 

actividades deportivas e deporte alternativo. 

● Perfeccionamento técnico e aplicación de normas tácticas fundamentais para   a 

realización de xogos motores, actividades deportivas e deporte alternativo practicado  

nas  etapas anteriores. 

● Organización e participación en competicións recreativas dos deportes practicados. 

● Valoración dos aspectos de relación, traballo en equipo e xogo limpo nas actividades 

físicas e nos  deportes. 

● Colaboración na organización e realización de actividade física no medio natural a 

través dun proxecto. 

 

 
Na temporalización das sesións tívose en conta a posibilidade de perder algunha sesión por 

coincidir en días festivos ou con actividades complementarias, extraescolares  e Obradoiros 

organizadas polo centro dentro do programa “Coñece o meu Clube”. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES 1º BACHARELATO 
 

1º  TRIMESTRE: (12 SEMANAS: 24-25 SESIÓNS) 

Contidos:  (formación Covid19 I e II, CFB,tests,RCP (teoría), relaxación) 

 

1º,2ª.- Presentación da asignatura na aula (pavillón): formación Covid-19 I e II, aula 

virtual,  normas do Departamento, criterios de cualificación, temporalización, actividades 

complementarias e extraescolares..…etc. 

3º-4ª:- Práctica-Repaso dos conceptos de quecemento xeral, obxectivos do quecemento, 

pautas e práctica  individual. Repaso da toma de pulsacións.. Quecemento con corda:. 

Volta á calma. Movementos principais do corpo human. 

5º-6º: quecemento coa corda:quecemento específico Práctica de recoñecemento das CFB 

nunha sesión. Saúdo ao Sol. Recoñecemento dos principais grupos musculares. Teoría na 

aula virtual :”Aspectos preventivos na práctica de actividade física e actuación en accidentes 

deportivos. Lesións mais frecuentes relacionadas co sistema locomotor: primeros auxilios” 

7º a 10º.- A Resistencia: Métodos de desenrolo: continuos e interválicos:power walking 

(descargar  e vivenciar a app de ENDOMONDO), corda, (desenrolo da resistencia aeróbica 

mediante a corda adaptando a FC   ó ritmo de salto e ós tipos de impacto dentro do rango 

seguro + FICHA), e circuito individual (Tabata…) + FICHAS. 



 

11º-12ª.-  Clase teórica: Definición e presentación do guión do Plan de Acondicionamento 

Físico persoal. Breve explicación teórica dos Principios do Adestramento e proposta de 

data da 1º entrega .Tests da Avaliación da condición física individual. 

13º-14º:- PROTOCOLO (teoría) da RCP  MANEXO DO DESA.(recordatorio). Breve 

explicación teórica da Forza. Sistemas de desenrolo. Práctica de desenrolo da forza a 

través do método de autocargas I. Volta á calma. 

15ª- 16ª: PROTOCOLO (teoría)  do  MANEXO DO DESA. Quecemento coa corda. 

Desenrolo da forza con autocargas II. Volta á calma. 

.17º-18ª. Quecemento coa corda. Desenrolo da forza con autocargas III. Breve explicación 

teórica dos métodos de mellora da flexibilidade e traballo da flexibilidade a través de 

métodos estáticos. 

19º- 20º- Quecemento e traballo de resistencia con corda. Traballo de flexibilidade a través de 

métodos dinámicos. ENTREGA 1º PARTE  PLAN A.F. persoal na aula virtual. 

21º- 22º-23º-24º - teoría na aula virtual: Ventaxas e efectos da práctica habitual de 

exercicio físico  sobre  a saúde.  Traballo de resistencia coa corda e elaboración 

dunha sinxela coreografía. 

- . Traballo de resistencia coa corda e elaboración dunha sinxela coreografía. 

25º .- avaliación coreografía coa corda. 

e 26º- Recuperacións e axuste da programación. 

 

CUALIFICACIÓN: 

20% HIXIENE, ACTITUDE E TRABALLO NA AULA. 

20% ENTREGA 1º PARTE PLAN ACONDICIONAMENTO FÍSICO 

PERSOAL NA AULA VIRTUAL. 

20% / FICHAS CF  E TESTS individual 

10% CUESTIONARIO ONLINE RCP, na aula virtual 

10% práctica dos 10000 pasos con ENDOMONDO. 

20% coreografía con CORDA. 

 

2º TRIMESTRE: 9-10 SEMANAS, 18-20 SESIÓNS  

Contidos: alimentación e nutrición, actividades rítmico-expresivas (baile en liña), 

malabares e  floorball (individual, traballo comparatica das pirámides nutricionais) 

1º-2ª.-Explicación do traballo de Nutrición das pirámides alimentarias :“Comparativa das 

pirámides de alimentación australiana e española” 

 e fixar data de entrega. Ver apuntamentos na aula virtual. formación de grupos do  baile en 

liña. Obradoiro fabricación malabares. 

2º-6º- traballo de elaboración da coreografía colectiva en liña.  

7º.- Avaliación das coreografías. 

8º-12º- malabares: progresión ó traballo en cascada con 3 pelotas. 



 

13º-. Exáme práctico de malabares según niveles e rúbrica. 

14º-15º-16º.-circuito de habilidades técnicas individuais con implemento: sticks de 

floorball. Entrega do traballo de comparativa das pirámides nutricionais, na aula virtual. 

17º-18º.- avaliación do circuito individual de floorball.  

19ª-20ª- axuste programación/ xogo libre/ recuperacións. 

CUALIFICACIÓN: 

20% HIXIENE, ACTITUDE E TRABALLO NA CASA 

15% CIRCUITO INDIVIDUAL DE FLOORBALL 

15% COREOGRAFÍA GRUPAL EN LIÑA 

20% TRABALLO PIRÁMIDES NUTRICIONAIS. 

10% CUESTIONARIO ONLINE DE FLOORBALL  

20%  PRÁCTICO DE MALABARES 

 

 

3º TRIMESTRE: 9-10 SEMANAS, 18-20 SESIÓNS 

Contidos: RCP e repaso do DESA, voleibol, traballo dos xogos populares,  relaxación, 

cabullería, orientación co plano e búxula. 

1º- 2º-3º-4º: práctica do RCP e repaso do DESA.Fixar a data da entrega do traballo dos 

xogos populares (na aula virtual). 

5º-6º.-7º-8º-9º-10º.- Voleibol  

11º-12º.-  Exáme práctico (habilidades técnicas individuais estáticas). Cuestionario online 

Voleibol na aula virtual. 

13º- Saída ao medio natural, se  o protocolo o permite.  

14º- 15º-16ª.Cabullería. Avaliación de cabullería.  

17º- Relaxación. 

19º-20º- Recuperacións, xogo libre e competicións 

 CUALIFICACIÓN: 

20% HIXIENE, ACTITUDE E TRABALLO NA CLASE 

20% EX. PRÁCTICO  VOLEIBOL(Circuito habilidades técnicas INDIVIDUAL)  

10% ENTREGA TRABALLO DE 2 XOGOS POPULARES GALEGOS. 

10% CUESTIONARIO ONLINE VOLEIBOL. 

20% EXAME PRÁCTICO RCP E DESA. 

20% CABULLERÍA 

 

 

6.- CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN, COMPETENCIAS

 CLAVE E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 
6.1. PRIMEIRO ESO 



 

 
 

 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 
Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

 

 b  B1.1. Fases de  B1.1.  EFB1.1.1.  CSC 

 
 

 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 
 

 

m 

g 

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 

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. 

Recoñece de xeito 

básico a estrutura 

dunha sesión de 

actividade física coa 

intensidade dos 

esforzos realizados. 

 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 



 

adecuado da 

indumentaria. 
 EFB1.1.3. 

Respecta os hábitos 

de aseo persoal en 

relación á saúde e a 

actividade física. 

 CSC 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

m 

n 

a 

b

 

c 

d

 l 

 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 

 B1.2. 

Recoñecer as 

posibilidades das 

actividades físico- 

deportivas e 

artístico-expresivas 

como formas de 

inclusión social, e a 

participación 

doutras persoas 

independentemente 

 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 

 CSC 

 
 

 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 g artístico-expresivas, 

como fenómeno 

social e cultural. 

 B1.6. 

Aceptación do 

propio nivel de 

das súas 

características, 

colaborando con 

elas e aceptando as 

súas achegas. 

persoas e as normas 

establecidas, e 

asumindo as súas 

responsabilidades 

para a consecución 

dos obxectivos. 

 



 

execución e o das 

demais persoas, e 

disposición positiva 

cara á súa mellora. 

 EFB1.2.3. 

Respecta as demais 

persoas dentro do 

labor de equipo, con 

independencia do 

seu nivel de 

destreza. 

 CSC 

 m  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 

 B1.3. 

Recoñecer as 

posibilidades que 

ofrecen as 

actividades físico- 

deportivas como 

formas de lecer 

activo e de 

utilización 

responsable do 

contorno próximo. 

 EFB1.3.1. 

Coñece e identifica 

as posibilidades que 

ofrece o seu 

contorno próximo 

para a realización de 

actividades físico- 

deportivas. 

 CSC 

 a  

 c 
 

 d 
 

 g 
 

 l 
 

 ñ  EFB1.3.2. 

Respecta o seu 

controno e a valora 

como un lugar 

común para a 

realización de 

actividades físico- 

deportivas. 

 CSC 

   EFB1.3.3. 

Analiza criticamente 

 CSC 
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 vida saudable. 
 

 B1.10. 

Estereotipos 

corporais na 

sociedade actual e a 

súa relación coa 

saúde. 

 as actitudes e os 

estilos de vida 

relacionados co 

tratamento do 

corpo, as actividades 

de lecer, a 

actividade física e o 

deporte no contexto 

social actual. 

 

 

 
 

 

m 

n 

g 

 B1.11. 

Prevención de riscos 

nas actividades 

físico-deportivas e 

artístico-expresivas 

 B1.12. 

Protocolo básico de 

actuación (PAS) nos 

primeiros auxilios. 

 B1.13. 

Emprego 

responsable do 

material e do 

equipamento 

deportivo. 

 B1.4. Controlar as 

dificultades e os 

riscos durante a súa 

participación en 

actividades físico- 

deportivas e 

artístico-expresiva, 

adoptando medidas 

preventivas e de 

seguridade no seu 

desenvolvemento. 

 EFB1.4.1. 

Identifica as 

características das 

actividades físico- 

deportivas e 

artístico-expresivas 

propostas que 

poidan supor un 

elemento de risco 

relevante para si 

mesmo/a ou para as 

demais persoas. 

 
 

 

CSC 

CSIEE 

 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 

 B1.14. 

Tecnoloxías da 

información e da 

 B1.5. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

 EFB1.5.1. 

Utiliza as tecnoloxías 

da información e da 

 
 

 

CD 

CCL 
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 g comunicación para comunicación no comunicación para  

 
 

e 
procurar e 

seleccionar 

proceso de 

aprendizaxe, para 

elaborar 

documentos dixitais 

 b información 

relacionada coa 

procurar, analizar e 

seleccionar 

propios adecuados á 

súa idade (texto, 

 m actividade física e a información presentación, imaxe, 

 
 

ñ 
saúde salientable, 

elaborando 

vídeo, son, etc.), 

como resultado do 

 o 
 documentos 

propios, e facendo 

proceso de procura, 

análise e selección 

   exposicións e de información 

   argumentacións salientable. 

   destes adecuados á  

   súa idade.  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 

 

 n  B2.1. 

Experimentación de 

actividades 

artístico-expresivas 

utilizando técnicas 

básicas de 

 B2.1. 

Interpretar e 

reproducir accións 

motoras con 

finalidades artístico- 

expresivas, 

 EFB2.1.1. 

Utiliza técnicas 

corporais básicas, 

combinando espazo, 

tempo e 

intensidade. 

 CCEC 

 m  

 b 
 

 g 
 



 

 l 
expresión corporal, 

combinando 

espazo, tempo e 

utilizando técnicas 

sinxelas de 

 

 EFB2.1.2. Pon 

en práctica unha 

 CCEC 
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 d intensidade. 
 

 B2.2. 

Realización de 

bailes e danzas 

sinxelas de carácter 

recreativo e 

popular. 

expresión corporal. secuencia de  

 
 

ñ 
 movementos 

corporais axustados 

   a un ritmo. 

    EFB2.1.3. 

Colabora na 

realización de bailes 

e danzas. 

 CCEC 

 
Bloque 3. Actividade física e saúde 

 

 m  B3.1. 

Condición física. 

Desenvolvemento 

das capacidades 

físicas básicas 

incidindo 

principalmente nas 

relacionadas coa 

 B3.1. 

Recoñecer e aplicar 

os principios de 

alimentación e da 

actividade física 

saudable, e 

recoñecer os 

mecanismos básicos 

 EFB3.1.1. 

Distingue de xeito 

básico o impacto 

que pode ter a 

alimentación nun 

estilo de vida 

saudable. 

 CMCCT 

 f  

 b 
 

 g 
 



 

  saúde. 

 B3.2. 

Introdución aos 

principios sobre 

unha alimentación 

saudable. 

 B3.3. 

Identificación da 

frecuencia cardíaca 

de traballo. 

de control da 

intensidade da 

actividade física para 

a mellora da súa 

saúde. 

 EFB3.1.2. 

Adapta a 

intensidade do 

esforzo controlando 

a frecuencia 

cardíaca 

correspondente ás 

marxes de mellora 

da condición física. 

 CMCCT 
 

 CAA 

   EFB3.1.3. 

Identifica de xeito 

básico as 

características que 

deben ter as 

 CMCCT 
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   actividades físicas 

para ser 

consideradas 

saudables, e lévaas á 

práctica. 

 

 m  B3.4. 

Métodos básicos 

para o 

desenvolvemento 

 B3.2. 

Desenvolver as 

capacidades físicas 

básicas máis 

 EFB3.2.1. 

Inicíase na 

participación activa 

das actividades para 

 CAA 

 g  

 f 
 



 

 b 
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.. 

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. 

a mellora das 

capacidades físicas 

básicas desde un 

enfoque saudable, 

utilizando os 

métodos básicos 

para o seu 

desenvolvemento. 

 

   EFB3.2.2. 

Alcanza niveis de 

condición física 

saudable acordes ao 

seu momento de 

desenvolvemento 

motor e ás súas 

posibilidades. 

 CAA 

   EFB3.2.3. 

Aplica os 

fundamentos de 

hixiene postural na 

práctica das 

actividades físicas 

como medio de 

 CMCCT 
 

 CSIEE 
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 prevención de 

lesións. 

 

 
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 



 

 a  B4.1. 

Execución de 

habilidades 

motrices vinculadas 

ás accións 

deportivas, 

respectando os 

regulamentos 

específicos. 

 B4.2. Práctica de 

actividades e xogos 

para a aprendizaxe 

dos deportes 

individuais. 

 B4.3. 

Adquisición de 

técnicas básicas de 

progresión e 

orientación no 

medio natural, e a 

súa aplicación en 

diferentes ámbitos. 

 B4.1. Resolver 

situacións motoras 

individuais sinxelas 

aplicando os 

fundamentos 

técnicos e as 

habilidades 

específicas, das 

actividades físico- 

deportivas 

adaptadas 

propostas. 

 EFB4.1.1. 

Aplica os aspectos 

básicos das técnicas 

e das habilidades 

específicas 

adaptadas máis 

sinxelas, 

respectando as 

regras e as normas 

establecidas. 

 CAA 

 b 
 

 

CSIEE 

 g   

 m 
  

   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, 

 
 

 

CAA 

CSIEE 
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   adecuado á súa 

idade. 

 



 

 EFB4.1.4. 

Explica e pon en 

práctica técnicas 

básicas de 

progresión en 

contornos non 

estables e técnicas 

básicas de 

orientación. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 

 a  B4.4. 

Execución de 

habilidades 

motrices técnico- 

tácticas sinxelas 

vinculadas aos 

deportes colectivos, 

respectando os 

regulamentos 

específicos. 

 B4.5. Práctica de 

actividades e xogos 

para a aprendizaxe 

dos deportes 

colectivos. 

 B4.2. Resolver 

situacións motoras 

sinxelas de 

oposición, 

colaboración ou 

colaboración- 

oposición facilitada, 

utilizando as 

estratexias máis 

axeitadas en función 

dos estímulos 

relevantes. 

 EFB4.2.1. 

Adapta os 

fundamentos 

técnicos e tácticos 

básicos para obter 

vantaxe na práctica 

das actividades 

físico-deportivas de 

oposición ou de 

colaboración- 

oposición facilitadas, 

respectando o 

regulamento. 

 CAA 

 b 
 

 

CSIEE 

 d   

 g 
  

 m 
  

   EFB4.2.2. Pon 

en práctica aspectos 

de organización de 

ataque e de defensa 

nas actividades 

físico-deportivas de 

oposición ou de 

colaboración- 

 
 

 

CAA 

CSIEE 



 

 

 

 

 

   oposición facilitadas.  

 EFB4.2.3. 

Discrimina os 

estímulos que 

cómpre ter en conta 

na toma de 

decisións nas 

situacións facilitadas 

de colaboración, 

oposición e 

colaboración- 

oposición, para 

obter vantaxe ou 

cumprir o obxectivo 

da acción. 

 CAA 
 

 CSIEE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. SEGUNDO  ESO 
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Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

 

 b 

 m 
 

 g 

 B1.1. Fases de 

activación e 

recuperación na 

práctica da 

actividade física 

 B1.1. 

Recoñecer e aplicar 

actividades propias 

de cada fase da 

sesión de 

 EFB1.1.1.Recoñece a 

estrutura dunha sesión 

de actividade física coa 

intensidade dos esforzos 

realizados. 

 CSC 
 

 CMC
CT 
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 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. 

actividade física, en 

relación coas súas 

características. 

 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 

 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  B1.3. 

Respecto e 

 B1.2. 

Recoñecer as 

 EFB1.2.1. Amosa 

tolerancia e 

 CSC 

 n  



 

 a 
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. 

posibilidades das 

actividades físico- 

deportivas e 

artístico-expresivas 

como formas de 

inclusión social, 

facilitando a 

eliminación de 

obstáculos á 

participación 

doutras persoas 

independentement 

e das súas 

características, 

colaborando elas e 

aceptando as súas 

deportividade tanto no 

papel de participante 

como no de 

espectador/a. 

 

 b 
 

 c 
 

 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 

 d 

 l 

 g 

   EFB1.2.3. Respecta as 

demais persoas 

 CSC 
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 Aceptación do achegas. dentro do labor de  

propio nivel de  equipo, con 

execución e o das  independencia do nivel 

demais persoas,  de destreza. 

e disposición   

positiva cara á   

súa mellora.   

 m  B1.6. 

Posibilidades do 

contorno 

próximo como 

 B1.3. 

Recoñecer as 

posibilidades que 

ofrecen as 

 EFB1.3.1. Coñece as 

posibilidades que ofrece 

o contorno para a 

realización de 

 CSC 

 a  

 c 
 



 

 d 
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 

actividades físico- 

deportivas como 

formas de lecer 

activo e de 

utilización 

responsable do 

contorno. 

actividades físico- 

deportivas axeitadas a 

súa idade. 

 

 g 
 

 l  EFB1.3.2. Respecta o 

contorno e valórao 

como un lugar común 

para a realización de 

actividades físico- 

deportivas. 

 CSC 

 ñ 

   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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 coa saúde.    



 

 

 
 

 

m

 n 

g 

 B1.10. 

Prevención de 

riscos nas 

actividades físico- 

deportivas e 

artístico- 

expresivas, 

baseada na 

análise previa das 

características 

destas. 

 B1.11. 

Protocolo básico 

de actuación 

(PAS) nos 

primeiros 

auxilios. 

 B1.12. 

Emprego 

responsable do 

material e do 

equipamento 

deportivo. 

 B1.4. 

Controlar as 

dificultades e os 

riscos durante a 

súa participación 

en actividades 

físico-deportivas e 

artístico- 

expresivas, 

analizando as 

características 

destas e as 

interaccións 

motoras que levan 

consigo, e 

adoptando 

medidas 

preventivas e de 

seguridade no seu 

desenvolvemento. 

 EFB1.4.1. 

Identifica as 

características das 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas  propostas 

que poidan supor un 

elemento de risco para si 

mesmo/a ou para as 

demais persoas. 

 
 

 

CSIEE 

CSC 

 EFB1.4.2. Describe e 

pon en práctica os 

protocolos para activar 

os servizos de 

emerxencia e de 

protección do contorno. 

 CSIEE 

 EFB1.4.3. Adopta as 

medidas preventivas e 

de seguridade propias 

das actividades 

desenvolvidas durante o 

ciclo, tendo especial 

coidado con aquelas que 

se realizan nun contorno 

non estable. 

 CSIEE 

 

 
 

 

h

 i 

g 

 B1.13. 

Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación 

para procurar, 

 B1.5. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación no 

proceso de 

 EFB1.5.1. Utiliza as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

elaborar documentos 

 
 

 

CD 

CCL 
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 e analizar e 

seleccionar 

información 

relacionada coa 

actividade física e 

a saúde. 

 B1.14. 

Elaboración e 

exposición 

argumentada de 

documentos no 

soporte máis 

axeitado. 

aprendizaxe, para dixitais propios  

 
 

b 
procurar, analizar e 

seleccionar 

adecuados á súa idade 

(texto, presentación, 

 m información 

salientable, 

imaxe, vídeo, son, etc.), 

como resultado do 

 ñ elaborando proceso de procura, 

 
 

o 
documentos 

propios, e facendo 

análise e selección de 

información salientable. 

  exposicións e  

  argumentacións  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 
  destes. 

 
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 

 n  B2.1. 

Experimentación 

de actividades 

artístico- 

expresivas 

utilizando 

técnicas de 

expresión 

corporal, 

combinando 

espazo, tempo e 

intensidade. 

 B2.1. 

Interpretar e 

producir accións 

motoras con 

finalidades 

artístico- 

expresivas, 

utilizando técnicas 

de expresión 

corporal e outros 

recursos. 

 EFB2.1.1. Utiliza 

técnicas corporais 

básicas, de forma 

creativa, combinando 

espazo, tempo e 

intensidade. 

 CCEC 

 m  

 b 
 

 g 
 

 l 
 

 EFB2.1.2. Crea e pon 

en práctica unha 

secuencia de 

movementos corporais 

axustados a un ritmo 

prefixado de baixa 

 CCEC 

 d 

 ñ 
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  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. 

 dificultade.  

 EFB2.1.3. Colabora no 

deseño e na realización 

de bailes e danzas 

sinxelas, adaptando a 

súa execución á dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 CCEC 

 EFB2.1.4. Realiza 

improvisacións de xeito 

individual como medio 

de comunicación 

espontánea. 

 CCEC 

 
Bloque 3. Actividade física e saúde 

 

 m  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 

 B3.1. 

Recoñecer os 

factores básicos 

que interveñen na 

acción motora e os 

mecanismos de 

control da 

intensidade da 

actividade física, e 

aplicalos á propia 

práctica, en 

relación coa saúde 

e a alimentación. 

 EFB3.1.1. Analiza de 

xeito básico a 

implicación das 

capacidades físicas e as 

coordinativas nas 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas traballadas 

no ciclo. 

 CMCCT 

 f  

 b 
 

 g 
 

   EFB3.1.2. 

Relaciona diferentes 

tipos de actividade física 

e alimentación co seu 

impacto na súa saúde. 

 CMCCT 
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 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. 

  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 



 

 B3.6. A 

actividade física e 

o seu efecto 

sobre a saúde. 

Criterios de 

selección de 

actividades para 

a realización dun 

plan de mellora 

da saúde. 

 EFB3.1.6. 

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 
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 m  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 

 B3.2. 

Desenvolver as 

capacidades físicas 

máis salientables 

desde a 

perspectiva da súa 

saúde de acordo 

coas posibilidades 

persoais e dentro 

das marxes da 

saúde, amosando 

unha actitude de 

autoexixencia no 

seu esforzo. 

 EFB3.2.1. Participa 

activamente na mellora 

das capacidades físicas 

básicas desde un 

enfoque saudable, 

utilizando os métodos 

básicos para o seu 

desenvolvemento. 

 CAA 

 g  

 f 
 

 b 
 

   EFB3.2.2. Alcanza niveis 

de condición física 

saudable acordes ao seu 

momento de 

desenvolvemento motor 

e ás súas posibilidades. 

 CAA 



 

  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. 

 EFB3.2.3. Aplica os 

fundamentos de hixiene 

postural na práctica das 

actividades físicas como 

medio de prevención de 

lesións. 

 CAA 
 

 CSIEE 

   EFB3.2.4. Analiza a 

importancia da práctica 

habitual de actividade 

física para a mellora da 

propia condición física 

saudable, relacionando o 

efecto desta práctica coa 

mellora da calidade de 

vida. 

 CAA 
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 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 a  B4.1. 

Execución e 

avaliación de 

habilidades 

motrices 

vinculadas ás 

accións 

 B4.1. 

Resolver situacións 

motoras individuais 

aplicando os 

fundamentos 

técnicos e as 

habilidades 

 EFB4.1.1. Aplica os 

aspectos básicos das 

técnicas e habilidades 

específicas adaptadas, 

respectando as regras e 

as normas establecidas. 

 CAA 

 b 
 

 

CSIEE 

 g   

 m 
  



 

  deportivas, 

respectando os 

regulamentos 

específicos. 

 B4.2. 

Práctica de 

actividades e 

xogos para a 

aprendizaxe dos 

deportes 

individuais. 

 B4.3. 

Adquisición de 

técnicas de 

progresión e 

orientación no 

medio natural, a 

súa aplicación en 

diferentes 

contornos. 

específicas, das 

actividades físico- 

deportivas 

propostas, en 

condicións 

adaptadas. 

 EFB4.1.2. 

Autoavalía a súa 

execución de xeito 

básico con respecto ao 

modelo técnico 

formulado. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 

   EFB4.1.3. Describe a 

forma de realizar os 

movementos implicados 

nos modelos técnicos 

adaptados. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 

   EFB4.1.4. Mellora o seu 

nivel na execución e 

aplicación das accións 

técnicas respecto ao seu 

nivel de partida, 

amosando actitudes de 

esforzo e superación. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 

   EFB4.1.5. Explica e pon 

en práctica técnicas de 

progresión nos 

contornos non estables 

 
 

 

CAA 

CSIEE 
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   e técnicas básicas de 

orientación, regulando o 

esforzo en función das 

súas posibilidades. 

 

 a  B4.4. 

Execución de 

 B4.2. 

Resolver situacións 

 EFB4.2.1. Adapta os 

fundamentos técnicos e 

 CAA 

 b 
 

 

CSIEE 



 

 d 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. 

motoras de 

oposición, 

colaboración ou 

colaboración- 

oposición 

facilitadas, 

utilizando as 

estratexias máis 

axeitadas en 

función dos 

estímulos máis 

relevantes. 

tácticos para obter 

vantaxe na práctica das 

actividades físico- 

deportivas de oposición 

ou de colaboración- 

oposición facilitadas. 

  

 g 
  

 m 
  

   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 

 
 

 

CAA 

CSIEE 
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   obxectivo da acción.  



 

 EFB4.2.4. 

Reflexiona sobre as 

situacións facilitadas 

resoltas valorando a 

oportunidade das 

solucións achegadas e a 

súa aplicabilidade a 

situacións similares. 

 CAA 
 

 CSIEE 

 

 

 

6.3. TERCEIRO ESO 
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aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 
Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

 

 

 
 

 

b 

m 

g 

 B1.1. Control da 

intensidade do 

esforzo adaptado a 

cada fase da sesión 

de actividade física. 

 B1.2. Deseño e 

execución de forma 

autónoma de xogos 

e exercicios 

apropiados para 

cada fase da sesión, 

tendo en conta o 

seu nivel de 

 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 

 EFB1.1.2. 

Prepara e realiza 

quecementos e fases 

finais de sesión de 

acordo co contido 

que se vaia realizar, 

 CSC 
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 partida.  de forma autónoma 

e habitual. 

 

 EFB1.1.3. 

Prepara e pon en 

práctica actividades 

para a mellora das 

habilidades motoras 

en función das 

propias dificultades. 

 CSC 

 m  B1.3. 

Respecto e 

aceptación das 

regras das 

actividades, os 

xogos e os deportes 

practicados. 

 B1.4. Papeis e 

estereotipos nas 

actividades físico- 

deportivas e 

artístico-expresivas, 

como fenómeno 

social e cultural. 

 B1.5. 

Aceptación do 

propio nivel de 

execución e o das 

demais persoas, e 

 B1.2. 

Recoñecer as 

posibilidades das 

actividades físico- 

deportivas e 

artístico-expresivas 

como formas de 

inclusión social, 

facilitando a 

eliminación de 

obstáculos á 

participación 

doutras persoas 

independentemente 

das súas 

características, 

colaborando con 

elas e aceptando as 

súas achegas. 

 EFB1.2.1. 

Amosa tolerancia e 

deportividade tanto 

no papel de 

participante como 

no de espectador/a. 

 CSC 

 n  

 a 
 

 b 
 

 c 
 

 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 

 d 

 l 

 g 



 

  disposición positiva 

cara á súa mellora. 
 EFB1.2.3. 

Respecta as demais 

persoas dentro do 

labor de equipo, con 

independencia do 

 CSC 
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   nivel de destreza.  

 m  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. 

 B1.3. 

Recoñecer as 

posibilidades que 

ofrecen as 

actividades físico- 

deportivas como 

formas de lecer 

activo e de 

utilización 

responsable do 

contorno. 

 EFB1.3.1. 

Coñece as 

posibilidades que 

ofrece o seu 

contorno para a 

realización de 

actividades físico- 

deportivas. 

 CSC 

 a  

 c 
 

 d 
 

 g 
 

 l 
 

 ñ  EFB1.3.2. 

Respecta o contorno 

e valórap como un 

lugar común para a 

realización de 

actividades físico- 

deportivas. 

 CSC 



 

  Actividade física 

como elemento 

base dos estilos de 

vida saudable. 

 B1.9. 

Estereotipos 

corporais na 

sociedade actual e 

a súa relación coa 

saúde. 

 EFB1.3.3. 

Analiza criticamente 

as actitudes e os 

estilos de vida 

relacionados co 

tratamento do 

corpo, as actividades 

de lecer, a actividade 

física e o deporte no 

contexto social 

actual. 

 CSC 

 

 
 

 

m

 n 

g 

 B1.10. 

Prevención de 

riscos nas 

actividades físico- 

 B1.4. Controlar as 

dificultades e os 

riscos durante a súa 

participación en 

 EFB1.4.1. 

Identifica as 

características das 

actividades físico- 

 
 

 

CSIEE 

CSC 
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 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. 

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. 

deportivas e 

artístico-expresivas 

propostas que 

poidan supor un 

elemento de risco 

para si mesmo/a ou 

para as demais 

persoas. 

 

 EFB1.4.2. 

Describe os 

protocolos para 

activar os servizos de 

emerxencia e de 

protección do 

contorno. 

 CSIEE 



 

 EFB1.4.3. 

Adopta as medidas 

preventivas e de 

seguridade propias 

das actividades 

desenvolvidas 

durante o ciclo, 

tendo especial 

coidado con aquelas 

que se realizan nun 

contorno non 

estable. 

 CSIEE 

 

 
 

 

h

 i 

g 

 B1.13. 

Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

procurar, analizar e 

 B1.5. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación no 

proceso de 

 EFB1.5.1. 

Utiliza as tecnoloxías 

da información e da 

comunicación para 

elaborar 

 
 

 
 

 

CD 

CCL 
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 e seleccionar 

información 

relacionada coa 

actividade física e a 

saúde. 

 B1.14. 

Elaboración e 

exposición 

argumentada de 

documentos no 

aprendizaxe, para documentos dixitais  

 
 

b 
procurar, analizar e 

seleccionar 

propios (texto, 

presentación, imaxe, 

 m información 

salientable, 

vídeo, son, etc.), 

como resultado do 

 ñ elaborando proceso de procura, 

 
 

o 
documentos 

propios, e facendo 

análise e selección 

de información 

  exposicións e salientable. 

  argumentacións  



 

  soporte máis 

axeitado. 
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 

 

 n  B2.1. 

Experimentación de 

actividades 

artístico-expresivas 

utilizando técnicas 

de expresión 

corporal, 

combinando 

espazo, tempo e 

intensidade. 

 B2.2. 

 B2.1. 

Interpretar e 

producir accións 

motoras con 

finalidades artístico- 

expresivas, 

utilizando técnicas 

de expresión 

corporal e outros 

recursos. 

 EFB2.1.1. 

Utiliza técnicas 

corporais, de forma 

creativa, 

combinando espazo, 

tempo e 

intensidade. 

 CCEC 

 m  

 b 
 

 g 
 

 l 
 

 d  EFB2.1.2. Crea 

e pon en práctica 

unha secuencia de 

movementos 

 CCEC 

 ñ 
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 Creatividade e 

improvisación nas 

 corporais axustados 

a un ritmo prefixado. 

 



 

actividades 

artístico-expresivas 

de xeito individual e 

colectivo. 

 B2.3. 

Realización de 

bailes e danzas de 

carácter recreativo 

e popular. 

 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 

 EFB2.1.4. 

Realiza 

improvisacións como 

medio de 

comunicación 

espontánea en 

parellas ou grupos. 

 CCEC 

 
Bloque 3. Actividade física e saúde 

 

 m  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 

 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 

 EFB3.1.1. 

Analiza a implicación 

das capacidades 

físicas e as 

coordinativas nas 

actividades físico- 

deportivas e 

artístico-expresivas 

traballadas no ciclo. 

 CMCCT 

 f  

 b 
 

 g 
 

   EFB3.1.2. 

Asocia os sistemas 

metabólicos de 

 CMCCT 
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 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. 

alimentación. obtención de enerxía 

cos tipos de 

actividade física, a 

alimentación e a 

saúde. 

 

 EFB3.1.3. 

Relaciona as 

adaptacións 

orgánicas coa 

actividade física 

sistemática, así 

como coa saúde e os 

riscos e 

contraindicacións da 

práctica deportiva. 

 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 

 EFB3.1.5. 

Aplica de forma 

autónoma 

procedementos para 

autoavaliar os 

factores da 

 CMCCT 
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  B3.7. 

Elaboración e posta 

en práctica dun 

programa básico 

para a mellora da 

condición física 

saudable. 

 condición física.  

 EFB3.1.6. 

Identifica as 

características que 

deben ter as 

actividades físicas 

para ser 

consideradas 

saudables, 

adoptando unha 

actitude crítica 

fronte ás prácticas 

que teñen efectos 

negativos para a 

saúde. 

 CMCCT 
 

 CSC 

 m  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 

 B3.2. 

Desenvolver as 

capacidades físicas 

de acordo coas 

posibilidades 

persoais e dentro 

das marxes da 

saúde, amosando 

unha actitude de 

autoexixencia no seu 

esforzo. 

 EFB3.2.1. 

Participa 

activamente na 

mellora das 

capacidades físicas 

básicas desde un 

enfoque saudable, 

utilizando os 

métodos básicos 

para o seu 

desenvolvemento. 

 CAA 

 g  

 f 
 

 b 
 

   EFB3.2.2. 

Alcanza niveis de 

condición física 

acordes ao seu 

momento de 

desenvolvemento 

 CAA 
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 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. 

 motor e ás súas 

posibilidades. 

 

 EFB3.2.3. 

Aplica os 

fundamentos de 

hixiene postural na 

práctica das 

actividades físicas 

como medio de 

prevención de 

lesións. 

 
 

 
 

 

CAA 

CSIEE 

 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 

 



 

 

 
 

 
 

 

a 

b 

g 

m 

 B4.1. 

Execución e 

avaliación de 

habilidades 

motrices de xeito 

combinado 

vinculadas ás 

accións deportivas, 

 B4.1. Resolver 

situacións motoras 

individuais aplicando 

os fundamentos 

técnicos e 

habilidades 

específicas, das 

actividades físico- 

 EFB4.1.1. 

Aplica os aspectos 

básicos das técnicas 

e habilidades 

específicas, das 

actividades 

propostas, 

respectando as 

 
 

 

CAA 

CSIEE 
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 respectando os 

regulamentos 

específicos. 

 B4.2. Práctica de 

actividades e xogos 

para a aprendizaxe 

dos deportes 

individuais. 

 B4.3. 

Adquisición de 

técnicas de 

progresión e 

orientación no 

medio natural, a 

súa aplicación en 

deportivas 

propostas, en 

condicións reais ou 

adaptadas. 

regras e normas 

establecidas. 

 

 EFB4.1.2. 

Autoavalía a súa 

execución con 

respecto ao modelo 

técnico formulado. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 

 EFB4.1.3. 

Describe a forma de 

realizar os 

movementos 

implicados nos 

modelos técnicos. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 



 

diferentes ámbitos.  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 

 EFB4.1.5. 

Explica e pon en 

práctica técnicas de 

progresión en 

contornos non 

estables e técnicas 

básicas de 

 
 

 

CAA 

CSIEE 
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   orientación, 

adaptándose ás 

variacións que se 

producen, e 

regulando o esforzo 

en función das súas 

posibilidades. 

 

 a  B4.4. 

Execución de 

habilidades 

motrices técnico- 

tácticas vinculadas 

aos deportes 

 B4.2. Resolver 

situacións motoras 

de oposición, 

colaboración ou 

colaboración- 

oposición, utilizando 

 EFB4.2.1. 

Adapta os 

fundamentos 

técnicos e tácticos 

para obter vantaxe 

na práctica das 

 CAA 

 b 
 

 

CSIEE 

 d   

 g 
  



 

 m 
colectivos en 

distintas situacións, 

respectando os 

regulamentos 

específicos. 

 B4.5. Práctica de 

actividades e xogos 

para a aprendizaxe 

dos deportes 

colectivos. 

as estratexias máis 

axeitadas en función 

dos estímulos 

relevantes. 

actividades físico- 

deportivas de 

oposición ou de 

colaboración- 

oposición propostas. 

  

   EFB4.2.2. 

Describe e pon en 

práctica de xeito 

autónomo aspectos 

de organización de 

ataque e de defensa 

nas actividades 

físico-deportivas de 

oposición ou de 

colaboración- 

oposición 

seleccionadas. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 

   EFB4.2.3. 

Discrimina os 

 CAA 
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   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. 

 CSIEE 



 

 EFB4.2.4. 

Reflexiona sobre as 

situacións resoltas 

valorando a 

oportunidade das 

solucións achegadas 

e a súa 

aplicabilidade a 

situacións similares. 

 CAA 
 

 CSIEE 

6.4. CUARTO ESO 
 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 
Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

 

 

 
 

 

b 

g 

m 

 B1.1. Deseña e 

realiza as fases de 

activación e 

recuperación, logo 

da análise da 

actividade física que 

se vaia realizar. 

 B1.2. Fases de 

activación e 

 B1.1. Deseñar e 

realizar as fases de 

activación e 

recuperación na 

práctica de 

actividade física 

considerando a 

intensidade dos 

esforzos. 

 EFB1.1.1. 

Analiza a actividade 

física principal da 

sesión para 

establecer as 

características que 

deben ter as fases de 

activación e de volta 

á calma. 

 CSC 



 

recuperación como 

medio de 

prevención de 

lesións. 

 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 

 EFB1.1.3. 

Realiza exercicios ou 

actividades nas fases 

inicial e final de 

algunha sesión, de 

xeito autónomo, 

acorde co seu nivel 

de competencia 

 CSC 
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   motriz.  

 a  B1.3. 

Planificación e 

organización de 

eventos e 

campionatos nos 

que se utilicen 

sistemas que 

potencien as 

actitudes, os valores 

e o respecto das 

normas, asumindo 

diferentes papeis e 

funcións. 

 B1.2. 

Colaborar na 

planificación e na 

organización de 

eventos, 

campionatos ou 

torneos deportivos, 

prevendo os medios 

e as actuacións 

necesarias para a 

súa celebración e 

relacionando as 

súas funcións coas 

do resto de 

implicados/as. 

 EFB1.2.1. 

Asume as funcións 

encomendadas na 

organización de 

actividades grupais. 

 CSC 

 b  

 c 
 

 d 
 

 g  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 

 m 

   EFB1.2.3. 

Presenta propostas 

creativas de 

utilización de 

materiais e de 

planificación para 

utilizalos na súa 

práctica de maneira 

autónoma. 

 CSC 



 

 

 
 

 
 

 

a 

b 

c 

d 

 B1.4. 

Valoración das 

actividades físicas, 

deportivas e 

tradicionais na 

sociedade actual, 

destacando os 

 B1.3. Analizar 

criticamente o 

fenómeno 

deportivo 

discriminando os 

aspectos culturais, 

educativos, 

 EFB1.3.1. 

Valora as actuacións 

e as intervencións 

das persoas 

participantes nas 

actividades, 

recoñecendo os 

 CSC 
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 e comportamentos integradores e méritos e  

 
 

g 
axeitados tanto 

desde o papel de 

saudables dos que 

fomentan a 

respectando os 

niveis de 

 m 
participante como 

desde o de 

violencia, a 

discriminación ou a 

competencia motriz, 

e outras diferenzas. 

 ñ espectador/a. competitividade mal  

   entendida.  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 



 

     EFB1.3.3. 

Mantén unha 

actitude crítica cos 

comportamentos 

antideportivos, tanto 

desde o papel de 

participante como 

desde o de 

espectador/a. 

 CSC 

 

 
 

 
 

 

a 

b 

g 

m 

 B1.5. 

Primeiras 

actuacións ante as 

lesións máis comúns 

que poden 

manifestarse na 

 B1.4. Asumir a 

responsabilidade da 

propia seguridade 

na práctica de 

actividade física, 

tendo en conta os 

 EFB1.4.1. 

Verifica as 

condicións de 

práctica segura 

usando 

convenientemente o 

 CSIEE 
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 práctica deportiva. 
 

 B1.6. 

Protocolos básicos 

de primeiros 

auxilios. 

 B1.7. Medidas 

preventivas sobre 

os riscos ou as 

lesións na 

realización de 

factores inherentes 

á actividade e 

prevendo as 

consecuencias que 

poidan ter as 

actuacións pouco 

coidadosas sobre a 

seguridade das 

persoas 

participantes. 

equipamento 

persoal, e os 

materiais e os 

espazos de práctica. 

 

 EFB1.4.2. 

Identifica as lesións 

máis frecuentes 

derivadas da práctica 

de actividade física. 

 CSIEE 



 

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 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 

 B1.5. 

Demostrar actitudes 

persoais inherentes 

ao traballo en 

equipo, superando 

as inseguridades e 

apoiando as demais 

persoas ante a 

resolución de 

 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 

 CSC 
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 en equipo. 
 

 B1.11. 

Técnicas de traballo 

colaborativo. 

 B1.12. Xogo 

limpo como 

actitude social 

responsable. 

situacións 

descoñecidas. 

válidos.  

 EFB1.5.2. 

Valora e reforza as 

achegas 

enriquecedoras dos 

compañeiros e das 

compañeiras nos 

traballos en grupo. 

 CSC 



 

 b  B1.13. 

Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación no 

proceso de 

aprendizaxe, para 

procurar, 

seleccionar e 

valorar 

informacións 

relacionadas coas 

actividades físico- 

deportivas e as 

relacionas coa 

saúde. 

 B1.6. Utilizar 

eficazmente as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación no 

proceso de 

aprendizaxe, para 

procurar, 

seleccionar e valorar 

informacións 

relacionadas cos 

contidos do curso, 

comunicando os 

resultados e as 

conclusións no 

soporte máis 

adecuado. 

 EFB1.6.1. 

Procura, procesa e 

analiza criticamente 

informacións actuais 

sobre temáticas 

vinculadas á 

actividade física e a 

corporalidade, 

utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

 CD 

 e 
 

 

CCL 

 g   

 h 
  

 i 
  

 m 
  

 ñ 
  

 o  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 

   EFB1.6.3. 

Comunica e 

comparte 

 CD 
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   información e ideas 

nos soportes e nos 

contornos 

apropiados. 

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  



 

 b  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. 

 EFB2.1.1. 

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 

 d  

 g 
 

 l 
 

 m 
 

 n 
 

 ñ 
 

   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 

 CCEC 

 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

   demais persoas.  



 

 EFB2.1.3. 

Colabora no deseño 

e na realización das 

montaxes artístico- 

expresivas, 

achegando e 

aceptando 

propostas. 

 CCEC 

 
Bloque 3. Actividade física e saúde 

 

 b  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 

 B3.1. 

Argumentar a 

relación entre os 

hábitos de vida e os 

seus efectos sobre a 

condición física, 

aplicando os 

coñecementos 

sobre actividade 

física e saúde. 

 EFB3.1.1. 

Demostra 

coñecementos sobre 

as características que 

deben cumprir as 

actividades físicas 

cun enfoque 

saudable e os 

beneficios que 

proporcionan á 

saúde individual e 

colectiva. 

 CMCCT 

 f  

 g 
 

 h 
 

 m 
 

   EFB3.1.2. 

Relaciona exercicios 

de tonificación e 

flexibilización coa 

compensación dos 

efectos provocados 

polas actitudes 

posturais 

inadecuadas máis 

 CMCCT 
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 actividade física.  frecuentes.  

 EFB3.1.3. 

Relaciona hábitos 

como  o 

sedentarismo ou o 

consumo de tabaco e 

de bebidas 

alcohólicas cos seus 

efectos na condición 

física e a saúde. 

 CMCCT 

 EFB3.1.4. 

Valora as 

necesidades de 

alimentos e de 

hidratación para a 

realización de 

diferentes tipos de 

actividade física. 

 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 

 B3.2. Mellorar ou 

manter os factores 

da condición física, 

practicando 

actividades físico- 

deportivas 

adecuadas ao seu 

nivel e identificando 

as adaptacións 

orgánicas e a súa 

relación coa saúde. 

 EFB3.2.1. 

Valora o grao de 

implicación das 

capacidades físicas 

na realización dos 

tipos de actividade 

física. 

 CMCCT 

 EFB3.2.2. 

Practica de forma 

regular, sistemática e 

autónoma 

actividades físicas co 

fin de mellorar as 

 CMCCT 
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 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. 

 condicións de saúde 

e calidade de vida. 

 

 EFB3.2.3. 

Aplica os 

procedementos para 

integrar nos 

programas de 

actividade física a 

mellora das 

capacidades físicas 

básicas, cunha 

orientación saudable 

e nun nivel adecuado 

ás súas posibilidades. 

 CMCCT 

 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 

 B4.1. Resolver 

situacións motrices 

aplicando 

fundamentos 

técnicos nas 

actividades físico- 

deportivas 

propostas, con 

 EFB4.1.1. 

Axusta a realización 

das habilidades 

específicas aos 

requisitos técnicos 

nas situacións 

motrices individuais, 

preservando a súa 

 
 

 

CAA 

CSIEE 
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 condicionantes 

xerados polos 

compañeiros e as 

compañeiras, as 

persoas adversarias, 

os regulamentos e o 

contorno da 

práctica. 

eficacia e precisión. seguridade e tendo 

en conta as súas 

propias 

características. 

 

 EFB4.1.2. 

Axusta a realización 

das habilidades 

específicas aos 

condicionantes 

xerados polos 

compañeiros e as 

compañeiras, e as 

persoas adversarias, 

nas situacións 

colectivas. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 

 EFB4.1.3. 

Adapta as técnicas 

de progresión ou 

desprazamento aos 

cambios do medio, 

priorizando a súa 

seguridade persoal e 

colectiva. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

a 

b 

c 

d 

g 

m 

 B4.2. Traballo das 

situacións motrices 

de oposición, 

colaboración ou 

colaboración- 

oposición 

propostas, tendo en 

consideración 

 B4.2. Resolver 

situacións motrices 

de oposición, 

colaboración ou 

colaboración- 

oposición nas 

actividades físico 

deportivas 

propostas, tomando 

 EFB4.2.1. 

Aplica de xeito 

oportuno e eficaz as 

estratexias 

específicas das 

actividades de 

oposición, 

contrarrestando ou 

anticipándose ás 

 
 

 

CAA 

CSIEE 

 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 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 

a decisión máis 

eficaz en función 

dos obxectivos. 

accións da persoa 

adversaria. 

 

 EFB4.2.2. 

Aplica de xeito 

oportuno e eficaz as 

estratexias 

específicas das 

actividades de 

cooperación, 

axustando as accións 

motrices aos 

factores presentes e 

ás intervencións do 

resto de 

participantes. 

 CAA 
 

 CSIEE 



 

seu regulamento. 

Procura de 

información sobre 

variacións locais. 

 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 
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    EFB4.2.4. 

Aplica solucións 

variadas ante as 

situacións 

formuladas e valorar 

as súas posibilidades 

de éxito, en relación 

con outras 

situacións. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 



 

 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 

 

 
 

 

f 

g 

m 

 B4.4. Relación entre 

a actividade física, a 

saúde e o medio 

natural. 

 B4.3. 

Recoñecer o 

impacto ambiental, 

económico e social 

das actividades 

 EFB4.3.1. 

Compara os efectos 

das actividades 

físicas e deportivas 

no contorno en 

 
 

 

CSC 

CMCCT 

 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

  B4.5. Toma de 

conciencia do 

físicas e deportivas, 

reflexionando sobre 

relación coa forma 

de vida nel. 

 



 

impacto que teñen 

algunhas 

actividades físico- 

deportivas  no 

medio natural. 

 B4.6. 

Realización de 

actividades 

deportivas e/ou 

recreativas, 

preferentemente 

desenvolvidas no 

medio natural. 

a súa repercusión 

na forma de vida no 

contorno. 

 EFB4.3.2. 

Relaciona as 

actividades físicas na 

natureza coa saúde e 

a calidade de vida. 

 CSC 
 

 CMCCT 

 EFB4.3.3. 

Demostra hábitos e 

actitudes de 

conservación e 

protección 

ambiental. 

 CSC 
 

 CMCCT 

 

6.5. PRIMEIRO BACHARELATO 
 

 Educación Física. 1º de bacharelato  
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aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 
Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

 

 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 

 B1.1. Valorar a 

actividade física 

desde a perspectiva 

da saúde, a 

satisfacción, a 

autosuperación e as 

posibilidades de 

interacción social e 

de perspectiva 

 EFB1.1.1. 

Deseña, organiza e 

participa en 

actividades físicas, 

como recurso de 

lecer activo, 

valorando os 

aspectos sociais e 

culturais que levan 

 CSC 
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 profesionais. profesional, asociadas e as súas  



 

 adoptando actitudes posibilidades 

 de interese, profesionais futuras, 

 respecto, esforzo e e identificando os 

 cooperación na aspectos 

 práctica da organizativos e os 

 actividade física materiais necesarios. 

(proxecto) 

   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 

 a  B1.3. 

Prevención dos 

elementos de risco 

asociados ás 

actividades físico- 

deportivas e 

artístico-expresivas, 

ao contorno, á 

fatiga e aos 

materiais e os 

 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 

 EFB1.2.1. 

Prevé os riscos 

asociados ás 

actividades e os 

derivados da propia 

actuación e da do 

grupo. 

 CSIEE 

 b  

 c 
 

 h 
 

 m 
 

 n  EFB1.2.2. Usa 

os materiais e os 

 CSIEE 
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 ñ equipamentos. artístico-expresivas, equipamentos  

 
 

o 
 actuando de forma 

responsable no seu 

atendendo ás súas 

especificacións 

   desenvolvemento, técnicas. 

   tanto  

   individualmente  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 

   como en grupo. 

 a  B1.4. 

Actividades físico- 

deportivas: regras 

sociais e contorno. 

 B1.5. 

Integración social 

nas actividades 

físico-deportivas. 

 B1.6. 

 B1.3. Amosar un 

comportamento 

persoal e social 

responsable 

respectándose a si 

mesmo/a, ás outras 

persoas e o 

contorno, no marco 

da actividade física. 

 EFB1.3.1. 

Respecta as regras 

sociais e o contorno 

en que se realizan as 

actividades físico- 

deportivas. 

 CSC 

 b  

 c 
 

 h 
 

 m 
 

 EFB1.3.2. 

Facilita a integración 

 CSC 

 ñ 



 

 o Desenvolvemento 

da capacidade de 

traballo en equipo e 

de cooperación. 

 B1.7. Xogo limpo 

como actitude social 

responsable. 

doutras persoas nas 

actividades de 

grupo, animando á 

súa participación e 

respectando as 

diferenzas. 

 b  B1.8. Emprego das 

tecnoloxías 

 B1.4. Utilizar as 

tecnoloxías da 

 EFB1.4.1. 

Aplica criterios de 

 CD 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 d axeitadas para a información e da procura de  CCL 

 
 

e 
obtención e o 

tratamento de 

comunicación para 

mellorar o seu 

información que 

garantan o acceso a 

  

 f datos, para a 

procura, a selección 

proceso de 

aprendizaxe, 

fontes actualizadas e 

rigorosas na 

  

 g e a crítica de aplicando criterios materia.   

 
 

l 
información sobre a 

materia, e para a 

de fiabilidade e 

eficacia na 

   

 EFB1.4.2. 

Comunica e 

comparte a 

información coa 

ferramenta 

tecnolóxica axeitada, 

para a súa discusión 

ou a súa difusión. 

 
 

 

CD 

CCL  m 
comunicación de 

proxectos, 

utilización de fontes 

de información e 

 ñ resultados e participando en 

  conclusións de ámbitos 

  traballos. colaborativos con 

   intereses comúns. 

 
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

 

 b  B2.1.  B2.1. Crear e  EFB2.1.1.  CCEC 



 

 d Composicións 

individuais e 

colectivas nas 

actividades físicas 

artístico-expresivas. 

representar 

composicións 

corporais individuais 

ou colectivas con 

orixinalidade e 

expresividade, 

aplicando as 

técnicas máis 

apropiadas á 

intencionalidade da 

composición. 

Colabora no proceso 

de creación e 

desenvolvemento 

das composicións ou 

montaxes artísticas 

expresivas. 

  

 m 
  

 n 
  

 ñ 
  

 p  EFB2.1.2. 

Representa 

composicións ou 

montaxes de 

expresión corporal 

individuais ou 

colectivas, 

axustándose a unha 

intencionalidade de 

 CCEC 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

   carácter estética ou 

expresiva. 

 

 EFB2.1.3. 

Adapta as súas 

accións motoras ao 

sentido do proxecto 

artístico expresivo. 

 CCEC 

 
Bloque 3. Actividade física e saúde 

 

 b  B3.1. 

Beneficios da 

práctica regular de 

actividade física e 

 B3.1. Mellorar ou 

manter os factores 

da condición física e 

as habilidades 

 EFB3.1.1. 

Integra os 

coñecementos sobre 

nutrición e balance 

 CMCCT 

 d  

 l 
 



 

 m 
valoración da súa 

incidencia sobre a 

saúde. 

 B3.2. Hixiene 

postural na 

actividade física e en 

distintos campos 

profesionais. 

 B3.3. 

Alimentación e 

actividade física. 

 B3.4. 

Metodoloxías 

específicas de 

recuperación tras o 

exercicio físico. 

motoras cun 

enfoque cara á 

saúde, considerando 

o propio nivel e 

orientándoos  cara 

ás súas motivacións 

e cara a posteriores 

estudos ou 

ocupacións. 

enerxético nos 

programas de 

actividade física para 

a mellora da 

condición física e 

saúde. 

 

 ñ 
 

   EFB3.1.2. 

Incorpora na súa 

práctica os 

fundamentos 

posturais e 

funcionais que 

promoven a saúde. 

 CMCCT 

   EFB3.1.3. 

Utiliza de forma 

autónoma as 

técnicas de 

activación e de 

 CMCCT 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

   recuperación na 

actividade física. 

 



 

 EFB3.1.4. 

Alcanza os seus 

obxectivos de nivel 

de condición física 

dentro das marxes 

saudables, asumindo 

a responsabilidade 

da posta en práctica 

do seu programa de 

actividades. 

 CMCCT 

 b  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 

 B3.2. 

Planificar, elaborar e 

pór en práctica un 

programa  persoal 

de actividade física 

que incida na 

mellora e no 

mantemento da 

saúde, aplicando os 

sistemas de 

desenvolvemento 

das capacidades 

físicas implicadas, 

tendo en conta as 

súas características 

e nivel inicial, e 

avaliando as 

melloras obtidas. 

 EFB3.2.1. 

Aplica os conceptos 

aprendidos sobre as 

características que 

deben cumprir as 

actividades físicas 

cun enfoque 

saudable á 

elaboración de 

deseños de prácticas 

en función das súas 

características e dos 

seus intereses 

persoais. 

 CMCCT 

 d  

 i 
 

 l 
 

 m 
 

 ñ 
 

   EFB3.2.2. 

Avalía as súas 

capacidades físicas e 

coordinativas 

considerando as 

súas necesidades e 

 CMCCT 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 



 

 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. 

 motivacións, e como 

requisito previo para 

a planificación da 

súa mellora. 

 

 EFB3.2.3. 

Concreta as melloras 

que pretende 

alcanzar co seu 

programa de 

actividade. 

 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 

 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 

 EFB3.2.6. 

Formula e pon en 

 CMCCT 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  



 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

   práctica iniciativas 

para fomentar o 

estilo de vida activo 

e para cubrir as súas 

expectativas. 

 

 
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

 

 b  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 

 B4.1. Resolver 

situacións motoras 

en diferentes 

contextos de 

práctica aplicando 

habilidades motoras 

específicas 

individuais ou de 

adversario/a con 

fluidez, precisión e 

control, 

perfeccionando a 

adaptación e a 

execución dos 

elementos técnicos 

desenvolvidos no 

curso anterior. 

 EFB4.1.1. 

Perfecciona as 

habilidades 

específicas das 

actividades 

individuais que 

respondan aos seus 

intereses. 

 CAA 

 d 
 

 

CSIEE 

 m   

 ñ 
  

 p 
  

   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 

 



 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 estables.   EFB4.1.4. Pon 

en práctica técnicas 

específicas das 

actividades en 

ámbitos non 

estables, analizando 

os aspectos 

organizativos 

necesarios. 

 CAA 

 
 CSIEE 

 a  B4.4. 

Aplicación do 

coñecemento dos 

fundamentos 

básicos técnicos, 

tácticos e 

regulamentarios dos 

xogos, das 

actividades 

deportivas e do 

deporte alternativo. 

 B4.2. 

Solucionar de xeito 

creativo situacións 

de oposición, 

colaboración ou 

colaboración- 

oposición en 

contextos 

deportivos ou 

recreativos, 

adaptando as 

estratexias ás 

condicións 

cambiantes que se 

producen na 

práctica. 

 EFB4.2.1. 

Desenvolve accións 

que conduzan a 

situacións de 

vantaxe con 

respecto á persoa 

adversaria, nas 

actividades de 

oposición. 

 CAA 

 b 
 

 

CSIEE 

 c   

 m 
  

 p 
  

   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 



 

   EFB4.2.3. 

Desempeña as 

funcións que lle 

 CAA 

 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

   corresponden, nos  CSIEE 

procedementos ou 

nos sistemas postos  
 

CSC 

en práctica para   

conseguir os   

obxectivos do   

equipo.   

 EFB4.2.4. 

Valora a 

oportunidade e o 

risco das súas 

accións nas 

actividades físico- 

deportivas 

desenvolvidas. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 

 EFB4.2.5. 

Formula estratexias 

ante as situacións de 

oposición ou de 

colaboración- 

oposición, 

adaptándoas ás 

características das 

persoas 

participantes. 

 
 

 

CAA 

CSIEE 

 

 



 

7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 

CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN   1º ESO 

 

1ª AVALIACIÓN 

.PRÁCTICA DIARIA E PROBAS PRÁCTICAS. 40% 

Ficha de quecemento xeral 

Fichas de capacidades físicas básicas 

Tests de condición física  

.PROBA TEÓRICA. 10%: RCP 

. ACTITUDE, ASISTENCIA, HÁBITOS HIXIÉNICOS (roupa axeitada, hixiene, 

interese , participación e colaboración, respecto polos compañeiros/as, profesora e 

material, actitude activa na clase). 20% 

PROBA PRÁCTICA DE CORDA: 30% 

2ª AVALIACIÓN 

.PRÁCTICA DIARIA E PROBAS PRÁCTICAS. 50% 

Atletismo: marcha  

Corda 

Coreografía en liña 

TRABALLO. 20% 

Escola de espalda  

. ACTITUDE, ASISTENCIA, HÁBITOS HIXIÉNICOS (roupa axeitada, hixiene, 

interese , participación e colaboración, respecto polos compañeiros/as, profesora e 

material, actitude activa na clase). 20% 

RELAXACIÓN: 10% 

3ª AVALIACIÓN 

.PRÁCTICA DIARIA E PROBAS PRÁCTICAS. 60% 

● Deportes alternativos: indiaka con palas 30% 

● cabuxería: 15% 

● orientación co plano 15% 

.PROBA TEÓRICA. 20% 

Alimentación e nutrición (ficha de análise dun alimento) 

. ACTITUDE, ASISTENCIA, HÁBITOS HIXIÉNICOS (roupa axeitada, hixiene, 

interese , participación e colaboración, respecto polos compañeiros/as, profesora e 

material, actitude activa na clase). 20% 



 

É obrigatorio para facer a nota media, acadar un mínimo de 3 ptos en todas as 

partes da asignatura. 

 

CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN   2º ESO 

 

1ª AVALIACIÓN 

PRÁCTICA DIARIA E PROBAS PRÁCTICAS: 50% 

Fichas de quecemento específico 

Fichas de capacidades físicas II 

Tests de condición física (Test de Ruffier Dickson, Test salto de longitud desde parado,Test 

de Krauss-Weber) 

PROBA PRÁCTICA MALABARES: 10% 

.PROBA TEÓRICA. 20%  RCP 

. ACTITUDE, ASISTENCIA, HÁBITOS HIXIÉNICOS (roupa axeitada, hixiene, interese , 

participación e colaboración, respecto polos compañeiros/as, profesora e material, actitude 

activa na clase). 20% 

 

2ª AVALIACIÓN 

.PRÁCTICA DIARIA E PROBAS PRÁCTICAS. 50% 

Atletismo: salto de longitud, e triple salto 

Cualidades motrices 

Coreografía II 

.PROBA TEÓRICA. 10% 

Xogos tradicionais (traballo) 

. ACTITUDE, ASISTENCIA, HÁBITOS HIXIÉNICOS (roupa axeitada, hixiene, interese , 

participación e colaboración, respecto polos compañeiros/as, profesora e material, actitude 

activa na clase). 20% 

PRÁCTICO DE MALABARES: 20% 

3ª AVALIACIÓN 

.PRÁCTICA DIARIA E PROBAS PRÁCTICAS. 50% 

● Deportes alternativos: indiaka con palas 30% 

● Orientación co plano 15% 

● cabuxería 15% 

TRABALLO. 30% 

Alimentación e nutrición: pirámide nutricional  

. ACTITUDE, ASISTENCIA, HÁBITOS HIXIÉNICOS (roupa axeitada, hixiene, interese , 

participación e colaboración, respecto polos compañeiros/as, profesora e material, actitude 

activa na clase). 20% 

 



 

É obrigatorio para facer a nota media, acadar un mínimo de 3 ptos en todas as partes 

da asignatura. 

 
CRITERIOS CUALIFICACIÓN 3º ESO 

 1ª AVALIACIÓN. 

 20% Asistencia, puntualidade e traballo . Roupa axeitada, hixiene, interés, 

participación e colaboración, respecto polos compañeiros, profesor e 

material, actitude activa na clase.Práctica diaria na clase ( todos os días 

poránse notas   a oito alumnos). No caso dos alumnos exentos entrega de 

traballo extra e fichas de observación. 

 20% Fichas de:- Quecemento xeral.Quecemento específico. Volta á calma. 

- Ficha dos test de condición física e a súa interpretación. 

 10%  Exáme teórico de SVB. 

 10% Traballo muller e deporte 

 10% Práctica ENDOMONDO 

 20% Práctico de corda 

 10% Cuestionario Formación Covid19. 

 

2ªAVALIACIÓN

 20% - Asistencia, puntualidade e traballo na clase. Roupa axeitada, hixiene, 

interés, participación e colaboración, respecto polos compañeiros, profesor e 

material, actitude activa na clase. Práctica diaria na clase ( Todos os días 

poránse notas a oito alumnos) Os alumnos exentos entregarán o traballo extra e 

fichas de observación. 

 50% : 

 Exame práctico de bádminton.( Rúbrica) 

 Exame práctico do lanzamento de peso( Rúbrica),  

 e malabares. 

 30% : Exame teórico dos lanzamentos de atletismo e o badminton. 

  

 3ª AVALIACIÓN 

 

 20% Asistencia, puntualidade e traballo na aula. Roupa axeitada, hixiene, 

interés, participación e colaboración, respecto polos compañeiros, profesor e 

material, actitude activa na clase.Práctica diaria na clase ( Todos os días 

poránse notas a oito alumnos) Os alumnos exentos entregarán o traballo 

extra e fichas de observación. e de dous xogos populares. 

 15%: Exame práctico de, cabullería (tres nós)  

 15% prácticas de orientación 

 20%Exáme práctico de expresión corporal (elaboración grupal dunha 

coreografía, que será exposta ó grupo, en liña.). 

 10% Entrega do traballo de Xogos populares, e práctica. 

 20% exame práctico RCP/DESA. 



 

  

 

CRITERIOS CUALIFICACIÓN 4 º ESO 

 1ª AVALIACIÓN 

 20% Asistencia, puntualidade. Roupa axeitada, hixiene, interés, 

participación e colaboración, respecto polos compañeiros, profesor e 

material, actitude activa na clase.-Práctica diaria na clase. No caso dos 

alumnos exentos ; entrega de traballo extra e fichas de observación. 

15% Ficha do traballo muller e deporte 

20% FICHAS DE QUECEMENTO XERAL, ESPECÍFICO, VOLTA A CALMA, 

CARREIRA CONTÍNUA, TEST DE CONDICIÓN FÍSICA E a súa interpretación. 

 15%- Traballo de: efectos negativos do sedentarismo e consumo de 

substancias tóxicas( alcohol, drogas e tabaco) sobre a saúde; Efectos 

positivos da práctica habitual da ctividade física sobre o organismo e a 

saúde.

20%: Exáme teórico-práctico de SVB,  

10%  Práctica ENDOMONDO 

 

2º AVALIACIÓN 
 

 50% EXÁME PRÁCTICO de :CORDA (25%), VOLEIBOL (25%) 

 20%Asistencia, puntualidade. Traballo de clase. Roupa axeitada, hixiene, interés, 

participación e colaboración, respecto polos compañeiros, profesor e material, actitude 

activa na clase.Práctica diaria na clase( todos os días poránse notas a oito alumnos). No 

caso dos    alumnos exentos entrega de traballo extra e fichas de  observación. 

 20%  TRABALLO CONSUMO SUBSTANCIAS TÓXICAS (alcohol, tabaco, 

drogas)  

 10%: EXAME TEÓRICO dos contido:Voleibol,  

 

3º AVALIACIÓN 

 25% Asistencia, puntualidade.  Roupa axeitada, hixiene, interés, participación e 

colaboración, respecto polos compañeiros, profesor e material, actitude activa na clase. 

  Práctica diaria na clase( todos os días poránse notas a oito alumnos).   No caso dos 

alumnos exentos entrega de traballo extra e fichas de observación. Competencia na 

carreira de orientación na natureza. Uso do plano e o   compás. 

 20% Exáme práctico de RCP/DESA 

 20% PRÁCTICO DE FLOORBALL 

 20% Traballo de dous xogos populares.(10%) e TRABALLO DE 

PLANIFICACIÓN SEMANAL DAS CFB.(10%)  

15% práctica ORIENTACIÓN 

 



 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 1ºBACHARELATO 

 
1ª AVALIACIÓN: 

20%- asistencia, actitude e traballo na aula. 

20%- fichas de CF: quecemento, Resistencia, forza, flexibilidade e tests de valoración 

das mesmas. 

20%- Cuestionario online RCP (teoría) 

10% práctica ENDOMONDO 

30% TRABALLOS:  SEDENTARISMO (15%) E MULLER E DEPORTE (15%) 

 

 
2ª AVALIACIÓN: 

20% Actitude, asistencia  e traballo na clase ( participación positiva e  activa nos 

deportes alternativos)  

  25%: Proba práctica de CORDA 

25%: Proba práctica de VOLEIBOL 

 

10%: exáme teórico VOLEIBOL 

20%. Traballo de SUBSTANCIAS 

 

  3ª AVALIACIÓN: 

 

25%- Asistencia, actitude e traballo na aula e nos xogos populares, conferencias e 

práctica de R.C.P. básica e saída á natureza. 

20%- Exáme práctico RCP 

20%.- TRABALLO dos xogos populares galegos  

15%- prácticas ORIENTACIÓN 

20% EXAME PRÁCTICO FLOORBALL 

 

 

 

 

 

8.- TRATAMENTO DOS CONTIDOS TRANSVERSAIS. 

 
Tendo en conta as orientacións prescriptivas, por unha banda, e por outra aqueles os que 

actualmente ocupan una atención prioritaria, de cara a acadar cidadáns con plenos dereitos 

e deberes na sociedade na que vivimos, desenvolveranse os seguintes valorando a 



 

posibilidade de contextualizar actividades en datas destacadas. Os contidos transversais aos 

que se atenderá serán os seguintes: (1) Educación moral y cívica, (2) Educación para la paz 

(3) Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, (4) Educación 

ambiental, (5) Educación para la salud, (6) Educación sexual (7) Educación vial, (8) 

Educación del  consumidor. 

 
Deste xeito, desde o área de Educación física, os contidos transversais abordaranse como 

se explica a continuación:

 

 EDUCACIÓN MORAL  E CÍVICA E  EDUCACIÓN PARA A PAZ.   (EMCP): 

Fomentar que participen en diferentes tipos de actividades individuais, de adversario 

e colectivas de tipo recreativo y competitivo mostrando colaboración e respeto tanto 

polos compañeiros, así como, polas regras e normas establecidas e mostrando unha 

actitude positiva cara a resolución de conflitos dunha forma dialogada e non violenta. 

Por exemplo poderánse promover a participación do alumnado en xornadas 

organizadas o 30 de Xaneiro: Día Escolar de la no violencia e a paz. 

 
 EDUCACIÓN AMBIENTAL (E.A.): A creación de actividades que axuden a coñecer 

os entornos máis próximos de carácter urbano e natural, contemplando as normas 

básicas de protección e seguridade para o desenvovemento destas actividades e para 

o cuidado do propio entorno natural, así como do espazo cotiá: instalacións, o 

material, o parque... que aprendan a valorar os recursos que o medio natural brinda 

para o disfrute (neve, mar, xeo, auga…) 

 
 EDUCACIÓN PARA A SAÚDE E EDUCACIÓN SEXUAL (ESX): 

Desenvolvemento das capacidades e criterios (métodos, test...) que lles permitan 

realizar actividades físicas de maneira autónoma e como opción axeitada de 

ocupación do seu tempo libre, valorando o aspecto cualitativo sobre o cuantitativo. A 

educación física ten unha responsabilidade directa na educación para a saúde. Neste 

senso, prácticamente a totalidade de obxectivos formulados desde o área pretenden a 

mellora e conservación da saúde, e en consecuencia, da calidade de vida dos 

alumnado. Normas, hábitos hixiénicos e indumentaria axeitada (intrínsecos a 

totalidade da programación), nutrición e actividade física, tabaquismo, alcoholismo e 

drogadicción, a actitude postural... Poderase incentivar a participación  no Día 

Mundial da Saúde (7 de abril) e (31 de mayo) Día Mundial sen tabaco, Día da 

Muller,..... 

 
 EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR (E.C.): Preténdese fomentar actitudes 

responsables ante o consumismo, relacionado con actividades físicas e deportivas 

que requiran selección específica e delimitada que sopese custo- calidade: calzado, 



 

instalacións deportivas ou ximnasios, alimentación equilibrada, mochilas, materiais 

específicos de cada modalidade deportiva. 

 
 EDUCACIÓN VIAL: A través de saídas fóra do centro xa sexan ao entorno próximo 

urbano ou natural. Aceptación e utilización de normas de precaución  e seguridade. 

  

 EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE SEXOS (E.I.O.S.): Utilización de

forma equilibrada da linguaxe (non sexista) xa sea oral, visual (imaxes, 

gráficos...), nas actividades ou modalidades deportivas seleccionadas e a súa 

forma de organización de xeito aberto e coeducativo...etc. 

 
Sendo a seguinte a  programación: 

 
 

 E.M.C.P E.I.O.S. E.S.X. E.A. E.V. E.C. 

Temas de C.F.S.   XX   XXX 

Temas de Actividades Físico- 

Deportivo individuais 

   

XX 
   

XXX 

Temas de Actividades 

cooperativas e Deportes 

Colectivos 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

   
XX 

 

Temas de A.M.N. 
  

XXX 
 

XX 
 

XXX 
 

XX 
 

XXX 

 
Temas de control da 

respiración e relaxación. 

   
 

XXX 

   

Temas de ritmo, expresión danzas 

e bailes de salón. 
X XXX XXX 

  
XXX 

UTILIZACIÓN AUTÓNOMA DE VALORES  ÉTICO-CÍVICOS: igualdade... 

 

A valoración destes contidos terá lugar mediante diferentes procedementos de 

avaliación que se utilizarán según proceda ó longo do curso. 

 
Elementos transversais según a LOMCE 

● A  comprensión lectora, 

● A expresión oral e   escrita, 

● A  comunicación audiovisual, 

● As tecnoloxías da información e da comunicación, 

● O emprendemento, e a educación cívica e constitucional . 

 
9.   METODOLOXÍA DIDÁCTICA: 



 

 
9.1.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

 
Seguindo as pautas da lexislación vixente e co criterio de ter un tipo de ensino no que o 

alumnado aprenda a coñecerse mellor, adoptaráse o lema de que o alumnado aprenda a 

aprender, mediante un ensino activo, no que deba mobilizar as súas capacidades de 

percepción, cognición, decisión e execución. Débese ir dando ao

alumnado niveis de responsabilidade en cada momento e que tomen decisións de acordo 

coas súas capacidades e posibilidades. 

Dentro da metodoloxía baseada no constructivismo realizaráse a que derive da aplicación 

dos métodos deductivos e inductivos, fixándose máis no proceso que no resultado, sen 

menospreciar éste último, usaránse estratexias axeitadas a cada necesidade: analíticas, 

globais e mixtas, optando na maioría das veces polas de carácter global. Seguindo os 

esquemas da aprendizaxe significativa utilizaranse os distintos estilos de ensino (directivos 

/ non directivos) tendo en conta o risco (controlado) e as dificultades que conleven as acti-

vidades. Invitará á reflexión sobre o por qué e o para qué das actividades que   realiza. 

Coa intención de implicar e responsabilizar ao alumnado recurrirase sempre que sexa 

posible ao descubrimento guiado e a resolución de tarefas, que obliguen ó alumnado a 

adaptarse e reestructurar a súa actuación de forma contínua, conseguindo incrementa-lo seu 

grao de   autonomía. 

 
Potenciarase a colaboración xa que a aprendizaxe cooperativa posibilitará a resolución 

conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciará a inclusión do alumnado e potenciará 

que a cooperación sexa unha constante en tódolos aspectos da vida. 

 
A metodoloxía aplicada estará encamiñada a que o alumnado sexa capaz de comprender 

que o exercicio físico ten como principal obxectivo que consiga hábitos de hixiene e saúde. 

 
O deseño das tarefas nos diferentes niveis farase de xeito secuenciado e adaptándoas aos 

niveis, ás formas e aos ritmos de aprendizaxe do alumnado. 

Tratando así de atender á diversidade na aula e personalizar os procesos de construción das 

aprendizaxes. 

 
Asemade potenciarase o uso variado de materiais e recursos e a integración das tecnoloxías 

da información e da comunicación desenvolvidas nos últimos tempos en diferentes ámbitos 

da Educación Física 

 
Procurarase a implicación das familias como un factor clave para facer dos alumnos e das 

alumnas auténticos suxeitos activos dunha xestión cada vez máis autónoma e 

comprometida da súa saúde, mediante a adquisición de hábitos de vida saudables 



 

 
 

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS 

Seguiremos o modelo de aprendizaxe constructivo-significativo onde o alumno/a sexa 

activo e que o aprendido teña significado, para o cal é  necesario: 

 Partir dunha situación inicial detectando as capacidades e os coñecementos previos do 

alumnado e coñecer o seu desenvolvemento  psicoevolutivo. 

 Relacionar os contidos e as actividades de aprendizaxe para conseguir que no proceso 

acaden un grao satisfactorio de desenvolvemento das    competencias. 

 Garantir a funcionalidade das novas aprendizaxes baseándoas nas anteriores de forma 

que se constrúan pouco a pouco un coñecemento amplo dos contidos. 

 Motivar ao alumnado e aumentar a súa  autoestima. 

 Favorecer a actividade do alumnado 

 
Por iso utilizaremos unha metodoloxía baseada nos seguintes principios metodolóxicos: 

 
1.- Flexibilidade: axustándose ao alumnadoe ao protocolo Covid19.. As propostas de  

exercicios  que teñen que realizar están pensadas para todos, sen facer separacións en orde 

a capacidades, sexo…, nin fixando marcas que non poidan estar ao alcance de todos. 

Pénsase en propostas que admitan calquera tipo de resposta, como consecuencia da 

baixada da imntensidade debida á utilización da máscara en espazos cubertos, aínda 

respectando a adistancia de seguridade. 

2.- Actividade: intentamos que o alumnado sexa protagonista da súa propia actividade, 

responsabilizándose das súas propias tarefas e desenvolvendo unha actividade en función 

da súa capacidade.A utilización desta metodoloxía require dunha boa organización e 

sistematización do traballo para evitar tempos  de espera. Baséase principalmente en 

actividades como circuítos, programas de adestramentos, asignación de tarefas, etc, pero 

mantendo sempre o criterio de potenciar a creatividade do alumnado, segundo os contidos 

o permitan e a maduración persoal , a distancia de seguridade e o nivel de condición física 

individual. 

3.- Participativo: potenciando a cooperación e o compañeirismo por medio dunha 

organización de grupos e equipos heteroxéneos e equilibrados facilitando a integración. 

 
4.- Integrador: partindo de que a E.F. debe estar en función das capacidades e posibilidades 

individuais e non en resultados alleos. Entendendo que non existe unha resposta motriz 

única senón unha mellora ou progresión do punto de partida motriz, hai que evitar facer 

diferenzas en función do sexo ou doutros condicionantes como o nivel individual ou a 

capacidade.

5.- Inductivo: intentando que o alumnado en cada momento saiba que parte do corpo está 

movendo ou  desenvolvendo (mellora da propiocepción).. 



 

 
6.- Lúdico: Fundamentamos as actividades nos principios do xogo, fomentando actitudes de 

cooperación e coeducación, evitando os  espazos compartidos e deportes de invasión. 

 
7.- Progresivo: A progresión nas actividades irá en consonancia coas dificultades de 

asimilación e comprensión que atopen os  alumnados, e o nivel de condición física que 

vaian asumindo. 

8.- Utilización de ESPAZOS DE DESCANSO DA MÁSCARA, para permitir ao 

alumnado a volta a frecuencia cardíaca cando o requiran, e  se fose necesario, do nivel de 

ansiedade provocado por ela. 

 
Asemade, e seguindo as pautas marcadas polo currículo de Educación Física para a ESO 

establécese unha serie de orientacións metodolóxicas para a materia que favorecerán un 

enfoque competencial, así coma a consecución, a consolidación e a integración dos 

estándares por parte do alumnado: 

 A Educación Física terá un carácter eminentemente práctico e vivencial polo que as 

sesións teóricas non superarán en ningún caso ó    20%. 

 Aínda que a  asimilación das aprendizaxes e a adaptación ao traballo do alumnado en 

Educación Física aconsella a distribución das dúas sesións semanais en diferentes días 

e preferentemente en días alternos, este curso, pola excepcionalidade do Covid19, AS 

SESIÓNS IMPARTIRANSE NUNHA ÚNICA, PREFERENTEMENTE NA 5ª E 6ª 

HORA, POR MOR DA NON UTILIZACIÓN DE VESTIARIOS.. 

 Coa selección dos contidos e de metodoloxías activas e contextualizadas aseguraremos 

o desenvolvemento das competencias clave  ao  longo  do curso, QUE SEXAN 

SEGURAS SEGUNDO O PROTOCOLO.. 

 O uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa, sempre que sexa posible,  posibilitarán 

a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do   

alumnado, sempre mantendo a distancia segura.. 

 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, a través da AULA VIRTUAL. 

 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 xunto coa utilización das TICs. 

 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 e 

nutrición saudables. 

 
Empregaremos en función dos contidos a desenrolar, diferentes métodos, técnicas, estilos...

 

A presentación global das tarefas facilitará ó alumno a identificación dos aspectos mais 

relevantes dos contidos que se traten, por elo a estratexia da práctica mais usada será a 

global e a global con polarización da atención. Non obstante, a aprendizaxe analítico pode 

ser complementario sempre que a complexidades da tarefa o requira. 

 
En canto a forma de organiza-la clase partiremos de que a ensinanza debe caracterizarse 

por ser progresivamente autónoma. O aprendizaxe dos contidos deberá ser significativa 

para asegura-la motivación e a comprensión necesarias   na ensinanza, para promover e 

consolidar a memoria e os seus fenómenos de transferencia motriz. Partindo sempre dos 

coñecementos previos e das experiencias do alumno utilizaremos na medida do posible 

unha aprendizaxe por descubrimento a través da busca e da resolución de problema, como 

xa se mencionou de forma cooperativa en moitas  ocasións. 

 
A metodoloxía potenciará os hábitos de esforzo e responsabilidade no traballo e estudio e 

favorecerase a interacción alumno-profesor e alumno-alumno. Potenciarase o pensamento 

reflexivo e crítico, a elaboración de xuízos persoais e   a creatividade. 

 
A metodoloxía didáctica será activa e participativa e desenvolverá a capacidade dos 

alumnos para aprender por si mesmos (aprender a aprender). Utilizarase o traballo en 

equipo e favorecerase a adquisición dos principios básicos do método científico. Os 

contidos presentaranse cunha estruturación clara e plantexar a interrelación entre distintos 

contidos dunha e de distintas materias. 

 
Realizaranse actividades complementarias e extraescolares que favorezan o 

desenvolvemento dos contidos, que impulsen a utilización de espazos educativos diversos 

no centro e na contorna, dentro e fóra do centro, SEMPRE QUE GARANTA O 

CUMPLIMENTO DO PROTOCOLO COVID19. 

Asemade, o departamento que no curso pasado puxo en marcha por vez primeira, o  

Proxecto Deportivo de Centro: colaborando co Plan Proxecta da Consellería de 

Cultura, Educación e O.U. e coa Fundación Deporte Galego, DECIDIU ESTE ANO, 

POLO COVID19, NON PARTICIPAR, TENDO EN CONTA A IMPOSIBILIDADE 

DE LEVAR Á PRÁCTICA A MAIORÍA DOS PROXECTOS. AÍNDA ASÍ, 

FOMENTARASE NA COMUNIDADE EDUCATIVA A PRÁCTICA REGULAR DA 

ACTIVIDADE FÍSICA FÓRA DO HORARIO LECTIVO E FORA DO CENTRO. 

Trátase de promover a actividade física a través dunha acción global e transversal na que se 



 

implique todo o centro educativo (familias, alumnado, profesorado…) no  aumento da 

actividade física e na promoción de hábitos de vida saudables. Búscase acercarnos á  

recomendación de Actividade Física Diaria da Organización Mundial da Saúde. 

 

A través do Plan Proxecta,DAFIS busca que a valoracion da condición fisica para a saúde 

se traballe no centro  dun modo transversal, co apoio das novas tecnoloxias, e facendo máis 

participe ao alumnado no proceso da súa valoración, na análise dos resultados e na toma de 

decisións posteriores para mellorar o seu estado de condición física para a saúde. Asemade,  

Centros Activos y Saudables busca coordinar todos os esforzos da comunidade educativa 

dentro e fóra do horario lectivo e dentro e fóra do centro escolar para aumentar a actividade 

física saudable dos nosos escolares dentro de Plan Galicia Saudable. Para isto, o Plan 

Proxecta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, ofrece 

distintas ferramentas, como a plataforma DAFIS, utilizada no curso pasado para medir o 

nivel de condición física do alumnado, e que foi reflexado na páxina web do departamento. 

 

DAFIS cumpre cos seguintes obxectivos: 

● Unificar as probas de condición física (saudable) para os diferentes grupos de idades que se  

realizan en Galicia a través das diferentes entidades (centros educativos, concellos, 

entidades privadas, etc). 

● Dotar as diversas entidades que realizan en Galicia valoracións da condición física saudable 

dunha ferramenta útil e eficaz para a xestión dos datos obtidos, estatísticas, comparativas e 

informes personalizados dos diferentes individuos e colectivos cos que traballan. 

● Formar os profesionais da Educación Física e o Deporte, así como outros profesionais das 

áreas da Saúde, na utilización e xestión da plataforma. 

● Dotar a administración dunha ferramenta que permita, a nivel estatístico, obter informes 

completos do estado de saúde dos galegos e galegas en función dos seus parámetros de  

condición física saudable, para a posterior planificación de políticas de prevención e 

mellora da saúde a través do incremento do consumo diario de actividade física, exercicio 

físico e deporte. (eliximos ós 1º e 4º da ESO, por ser principio e final da etapa de 

secundaria). 

Outra modalidade do Plan Proxecta é Xogade, co que pensamos traballar tamén este ano, 

pero adaptándonos ao protocolo e con todos  os cursos, a través dos seguintes:  

. Coñece o meu clube: Con este programa pretendese facilitar ós escolares o coñecemento 

dos recursos deportivos disponibles na contorna, ofrecerlles así unha alternativa de 

ocupación para seu tempo d elecer, e fomentar a práctica da actividade física na nosa 

población escolar. Poñemos así en manos do noso alumnado, a maior cantidade de recursos 

posibles, que lles axuden na consecución de hábitos cada vez mis activos e saudables. 



 

Xogos populares: Exposición itinerante en centros educativos con material didáctico de xogos 

(Expositores para colocar nol centro escolar, Baúl de xogos e Unidades didácticas). ESTE ANO 

NON PODERÁ LEVARSE A CABO. 

Xogando coa auga e co vento: Esta actividade nace para dar cabida a un conxunto de proxectos 

que se veñen desenrolando en diferentes puntos da nosa xeografía coa finalidade de acercar ós 

escolares galegos un medio tan importante para nosa Comunidade Autónoma como son o MAR e 

os RÍOS. 

 O denominador común destes proxectos é  o  emprego da auga, o vento, a vela, o  remo e o  surf 

como instrumentos de xogo para traballar co alumnado contidos transversais a diferentes áreas sen 

deixar de promover e fomentar a actividade física na súa  vida cotidiá. Desenvolveránse, no mes de 

maio.ESTE ANO PLANTEXAMOS SÓ O SURF, POR CONSIDERAR QUE É A ACTIVIDADE 

QUE EN MAIOR MEDIDA PODERÍA ADAPTARSE AO PROTOCOLO. 

 
TÉCNICAS, MÉTODOS E ESTRATEXIAS. 

  

 RESPECTANDO O PROTOCOLO, TENTAREMOS TRABALLAR, NA MEDIDA 

DO POSIBLE, CO ESPAZO INDIVIDUAL SINALIZADO, CANDO OS CONTIDOS O 

PERMITAN E TENTAREMOS EVITAR COMPARTIR MATERIAL, SOBRETODO NO 

PRIMEIRO TRIMESTRE. 

En función do contido a desenrolar utilizaremos un estilo e outro, así; utilizaremos 

plantexamentos basados na recepción , na reproducción de modelos, instrucción directa, 

estilos nos que as decisións as toma o profesor, cando busquemos obxectivos de tipo 

motor, cando buscamos un bo rendemento do mecanismo de execución ou cando tratemos 

habilidades de tipo cerrado. En plantexamentos de descubrimento,    estilos    nos    que    o    

alumno    tome    decisións;     inclusión

descubremento guiado, etc., cando os contidos sexan habilidades de tipo aberto, 

predominantemente perceptivas. 

 
Como técnicas empregaremos dúas fundamentais: a reprodución de modelos naquelas 

actividades nas que a aprendizaxe precise dun rendemento mecánico como factor vital para 

que o obxectivo proposto se poida alcanzar de forma eficaz. 

 
E as técnicas de busca nas actividades que nos interese que o alumnado desenvolva os 

procesos dedutivos e de enriquecemento. Non existen solucións mellores, senón 

percepción de formas de actuación. 

 
En canto aos métodos, partimos de que non existe ningún que sexa perfecto e aplicable a 

todas as situacións e, polo tanto, empregaremos o máis axeitado a cada situación ou 



 

contido; dende os máis reprodutivos como o Mando Directo, ata os máis produtivos e 

creativos como Descubrimento Guiado e Resolución de Problemas. 

 
Na Estratexia na Práctica empregaremos tarefas globais e analíticas, dependendo da 

natureza do traballo a realizar . 

 
Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o equipo docente sobre as 

estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen co alumnado. Os departamentos 

didácticos, logo dunha reflexión, deben formular con criterios consensuados unha 

estratexia metodolóxica común para desenvolver ao longo do proceso de ensino e 

aprendizaxe do alumnado, considerando, ademais, que a promoción da práctica diaria de 

deporte e o exercicio físico por parte dos alumnos e das alumnas durante a xornada escolar 

debe formar parte do seu desenvolvemento integral. 

 
9.2.   MATERIAIS  E RECURSOS  DIDÁCTICOS QUE SE  VAN  UTILIZAR. 

 
Constitúen as ferramentas que utilizan os profesores e os alumnos no desenvolvemento do 

proceso de ensino-aprendizaxe. En E.F. ocupan un papel importante dado o carácter 

procedimental da materia. 

 
Como criterios de elección e utilización teremos en conta que deben posuír un carácter 

multifuncional, non ser perigosos sen que por iso deban ser sofisticados, facilmente 

trasladables sen que supoñan riscos, e o máis versátiles   posible. 

 Materiais impresos: ESTE ANO, os apuntes elaborados polo profesor, libros do 

departamento, fichas, prensa escrita, revistas  especializadas, folletos, etc….non serán 

posibles, estando na aula virtual.   Non faremos uso de libro de texto, se non da AULA 

VIRTUAL. Poderase utilizar caderno do alumno de forma voluntaria polo alumno  á 

decisión do profesor. 

 Materiais audiovisuais: equipos de reprodución sonora, canon de proxección, 

portátil e vídeo (dispositivo móbil). Estes recursos utilizaranse como medio para a 

realización de grabacións de probas, exámes prácticos ou presentacións dos alumnos. 

Deste xeito poderase realizar unha avaliación máis obxetiva e tamén como proba no 

caso de aclaracións aos alumnos que así o desexen. Non serán divulgados, e soamente 

serán utilizados polo profesor e , de facelo, será coa autorización do alumnado, na 

plataforma, aula virtual ou  na televisión da entrada ou na páxina do centro. 

 Recursos materiais: Todo o material propio da práctica de educación física, 

(móbiles, aros, cordas, etc.), os implementos propios dos deportes (colchonetas, 

quitamedos, redes, canastras, etc…) e outro que  poida  ser creado ou aproveitado 

para a súa utilización nas sesións (de desfeito, de construción propia). NON SE 

PODERÁN UTILIZAR ALGÚNS DELES POLO PROTOCOLO. 



 

 Materiais informáticos: O ordenador considerado como medio didáctico abarca as 

experiencias que supoñen aprender a través do ordenador e có ordenador. Equipos 

informáticos. Canón de proxección, Pizarra Dixital, Aula Virtual , dispositivos 

móbiles, e Web do centro. 

 O DEPARTAMENTO, COA AXUDA DOS TITORES E DIRECCIÓN, 

DETECTARÁ AO ALUMNADO CON PROBLEMAS TELEMÁTICOS, DE 

CARA Á UTILIZACIÓN DESTES RECURSOS, E PREVENDO O 

ESCENARIO DO CONFINAMENTO E O SEGUEMENTO DO ALUMNADO 

PARA REFORZO E AMPLIACIÓN DOS CONTIDOS DA MATERIA. 

 
10.- AVALIACIÓN. 

 

Datas propostas pola Direción:  

● Avaliación inicial: martes, 20 e 27 de outubro. 

● 1º avaliación: luns, 21 de decembro 

● 2º avaliación: xoves, 25 de marzo 

● 3º avaliación/final: luns, 21 de xuño. 

 

10.1.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO. 

 
A avaliación, como obtención de información, é un proceso continuo ao longo da etapa 

educativa; así, a avaliación debe realizarse en tres momentos claves do proceso ensino–

aprendizaxe:  antes, durante e despois do  mesmo. 

 Avaliación inicial: permítenos situar o momento no que o alumnado se enfrenta a unha 

nova aprendizaxe, coñecer o punto de partida e estructurar os novos coñecementos para 

situalos ao alcance do alumnado. Tendo en conta a insuficiente carga horaria desta 

materia , farémola en base á observación individualizada do alumnado nas primeiras 

clases prácticas, de repaso do ano anterior. 

 Avaliación continua ou formativa: permítenos obter información relativa a como se 

desenvolve o proceso, orientando posibles decisións en canto á continuidade do 

programado e a necesidade de efectuar cambios. 

 Avaliación sumativa: Ao final de cada unidade didáctica, ten por obxecto obter 

informacións sobre o grado de consecución dos obxectivos.

A avaliación afectará a tódos os elementos integrantes do proceso de ensino- aprendizaxe: 

obxectivos, materiais, contidos, recursos didácticos, procesos de avaliación (xá 

modificados polo Covid19), así como a actuación do profesorado e  alumnado. 

 
Combinaranse diferentes técnicas e instrumentos avaliadores co fin de obter unha 

información exhaustiva e o mais completa posible de todos os aspectos de ensino- 



 

aprendizaxe (tarefas, cuestionarios,rúbricas, fichas de observación, fichas de traballo, 

exámes prácticos,  traballos individuais e grupais colaborativos, circuitos de habilidade…). 

 
Podemos destacar entre os procedementos de avaliación os   seguintes: 

 Observación diaria da clase: Asistencia, puntualidade, atención e participación, actitude 

nos distintos espazos onde se desenvolven as actividades. Respecto polos compañeiros, 

profesorado, material e  instalacions. Asistencia co material axeitado: calzado e roupa 

deportiva, outro tipo de material, respecto das normas hixiénicas básicas: ducha, 

cambio de roupa, etc. (ESTE ANO SERÁN A CORRECTA HIXIENIZACIÓN DAS 

MANS ,A MASCARA DE REPOSTO, A HIDRATACIÓN E A DISTANCIA DE 

SEGURIDADE). 

 Probas escritas,online e orais : para valorar a asimilación dos contidos  traballados: 

ESTE ANO SERÁN ON LINE, A TRAVÉS DA AULA VIRTUAL. 

 Realización e exposición de traballos,teóricos/prácticos, tanto en grupo coma 

individualmente. 

 Valoraránse as aprendizaxes acadadas polo alumnado en relación co grado de 

desenvolvemento das competencias básicas e coa consecución dos obxectivos previstos 

na programación sendo os criterios de avaliación o referente fundamental para valorar 

tanto o grado de adquisición das competencias clave como a consecución dos 

obxectivos. 

 
O criterio xeral empregado, aínda que pode variar dependendo dos contidos ,  para a 

cualificación en cada avaliación será: 

● Actitude: representará o 10-20% da cualificación, dependendo do contido (Roupa axeitada, 

hixiene, puntualidade, interés, participación,  colaboración, asistencia ás charlas….) 

● Procedementos: representará o 50% da cualificación (Práctica diaria na aula, 

representacións grupais ou individuais,  fichas   e exámes prácticos, obradoiros...) 

● Conceptos:  representará o 30% da cualificación (Exame teórico+ traballos ou tarefas 

escritos). 

 
Consideracións a ter en conta con respecto aos criterios de  cualificación: 

 
En canto a asistencia a clase e o respecto polas  normas  hixiénicas  básicas o alumnado 

debe ter en conta  que: 

 A asistencia a clase sen o material axeitado (roupa deportiva, ficha,  caderno, outro 

tipo de material, etc) implica non poder realizar as actividades propostas e a obriga de 

reflexar na “ficha de observación” e entregar á profesora a clase práctica desenvolta 

polos compañeiros. Terá a mesma consideración que unha falta de asistencia , se non se 

xustifica. Ás tres, faráse apercebemento por falta de  material, e descontaráse 0,25 ptos 

cada reiteración. A asistencia a clase sen roupa axeitada de xeito reincidente, será un 



 

impedimento ou motivo para non poder participar das actividades complementarias 

e/ou extraescolares que se propoñan nun trimestre. 

 A falta  de  respecto  das  normas  hixiénicas básicas do protocolo Covid19: distancia de 

seguridade, hixienización e mascara de reposto, asistir co material pedido... teránse en 

conta á hora de calificar, baixando a nota ata un  punto en total, no trimestre.(este ano 

non poderemos utilizar os vestiarios, polo que non será tido en conta este criterio). 

 
Para obter unha cualificación positiva o alumnado deberá obter en cada unha das 

partes: conceptos (exámes teórico-prácticos, traballos), procedimientos (traballo de clase) 

e actitude(puntualidade, actitude positiva e activa ou  comportamento na clase) un 3  sobre   

10 como mínimo. 

 
O alumnado que durante o curso non asista con regularidade a clase, e sobrepase o 

máximo permitido sen causa debidamente xustificada nunha materia cunha carga lectiva de 

2 horas semanais (tipificadas nas NOF) no mes de xuño deberá de superar unha proba 

práctica na que aparezan reflectidos aqueles conceptos tratados, presentar os traballos  

entregados (cuestionarios,traballos ou tarefas,   libreta, etc...) dos contidos que o 

profesorado considere oportuno entre os dados no curso, así como superar as probas 

prácticas, que o profesorado estime, dos contidos traballados durante o   curso. 

 
A avaliación final virá determinada pola media das tres avaliacións trimestrais, AGÁS 

QUE A INSPECCIÓN, POR MOR DOS POSIBLES ESCENARIOS, ASÍ O DECIDA( 

como sucedeu no tercer trimestre o curso pasado), sendo imprescindible ter alomenos dúas 

avaliacións aprobadas. Non se realizará a media cunha nota inferior a 3.. Teráse en conta, a 

progresión do  alumnado, e as dificultades de aprendizaxe, se has houbera. 

 
O alumnado que teña algún problema físico que lle impida a realización do traballo 

práctico deberá aportar ao profesorado correspondente un informe médico no que conste 

a descrición da lesión ou enfermidade e o tempo previsto para súa recuperación. Asemade 

terán que asistir as clases có seu grupo e realizar os traballos que lle indique o 

profesor para acadar a avaliación positiva , así como recompilar e entregar en tempo 

e forma as fichas de observación ó longo do periodo de inactividade. Respectaránse as 

porcentaxes na nota da evaluación correspondentes a parte teórica ( exámes - traballos) e 

a parte da práctica do resto da calificación respartiráse, entre as fichas de observación 

diaría cun 10% ( as entregarán xuntas ao final da avaliación) e o resto  cun/s traballo/s 

propostos polo profesor e relacionados co traballado en clase, coa súa lesión- enfermidade 

ou coa Educación Física e a súa historia. Se fora posible, poderán facer exercicios de 

rehabilitación indicados polo seu fisioterapeuta ou médico rehabilitador, ou integrarse na 

sesión como colaborador, segundo se precise en canto ós contidos desenvoltos nese 

momento. 



 

 
Recuperación dunha proba ou exáme: ó final do trimestre o alumnado que  ten non apta 

alguna proba por “non presentado”, e ten xustificada a mesma, terá dereito a facela antes 

da avaliación, no momento que o profesorado o convoque (durante unha clase lectiva ou 

nun recreo). 

 

 

Recuperación dunha avaliación: á volta das vacacións (posteriores ás calificacións) 

, o alumnado  que tivo suspensa a avaliación convocaráse para facer a recuperación,  xa 

sexa entregando algún traballo que non foi entregado, ou pasando alguna proba teórica e/ou 

práctica, sempre e cando haxa presentado   xustificante. No mes de xuño 

 
Avaliación final: 

Deberá ir a avaliación final o alumnado que teña 2 avaliacións suspensas cunha 

calificación igual ou menor que 3. A proba/s consistirá na entrega dos traballos tanto 

teóricos como prácticos, fichas realizadas ó longo do trimestre, exámes teóricos e/ou 

exámes prácticos realizados ó longo do  curso, non presentados.

Os estándares que se avaliarán están xa reflexados nas táboas co grao mínimo de 

consecución para superar a materia para cada estándar de aprendizaxe, de cada avaliación 

non superada. 

 
Criterios de promoción: Segundo a normativa da LOMCE, este Departamento 

seguirá os criterios de promoción reflectidos na Lei. Teránse en conta as directrices 

especificadas pola Consellería co gallo dos posibles escenarios derivados do Covid19. 

 
Avaliación extraordinaria: 

O alumnado presentará os traballos teóricos e prácticos que  non  presentou  ó longo 

do curso; asemade, terá que facer unha proba teórica dos contidos desenvoltos ó longo 

do curso (NA AULA VIRTUAL) e/ou probas prácticas como circuítos de habilidades 

técnicas INDIVIDUAIS dos deportes desenvolvidos que o profesor considere   

oportunos. Estarán expostos no taboleiro de anuncios do hall do centro, na páxina do 

centro e na  AULA VIRTUAL, e será obrigatorio asistir coa vestimenta e calzado 

axeitados e cun bolígrafo.Se estivera lesionado/a, terá que asistir cun informe médico. 

Materias pendentes de cursos anteriores: a xefa do departamento convocará ó 

principio de curso, a  unha reunión a tódolo alumnado pendente para informarlles 

das datas previstas dos dous parciais ó longo do curso  proposta polo 

departamento, e os traballos e datas de entrega dos mesmos: contidos, criterios de 

cualificación,..etc, que terán que ser presentados obrigatoriamente en tempo e 

forma ó longo do curso para superar a materia.  

 



 

Asemade, haberá unha proba final extraordinaria  para o alumnado proposta pola 

Dirección,  que ó longo do curso non fora capaz de superar a   materia. 

Para este alumnado, teráse tamén en conta a actitude , asistencia e o  traballo no 

curso actual, a excepción do posible alumnado de 2ª de bacharelato, cuxa nota 

será íntegramente a obtida nos traballos e/ou probas propostas polo 

Departamento. 

 

ALUMNADO PENDENTE DOUTROS CURSOS 
 

Para este curso académico, proporáse ó alumnado pendente o seguinte: 

 

ALUMNADO PENDENTE  EDUCACIÓN FÍSICA  1º ESO ( alumnos/as 2º   ESO) 

- BARRUL GABARRI, ALEJANDRO 

- ILLÁÑEZ LÓPEZ, RICARDO MANUEL 

- JIMÉNEZ CASTRO, ALEJANDRO 

 

Primeiro parcial ( Xaneiro) 
 

- Entrega de fichas de quecemento xeral, de condición física, RCP, 

Atletismo( marcha)e traballos escritos (escola de espalda)(40%)  

- Exame teórico/ práctico de primeiros auxilios, marcha atlética.(30%) 

 

- Asistencia, actitude e traballo no curso actual. ( 30%) 

 

  Segundo parcial ( Primeiros de abril, do 6 ao 9) 

 

- Exame práctico de corda, realización dunha coreografía, Deportes alternativos 

: indiaca.(40%) 

- Traballo de alimentación e nutrición( ficha de análisis nutricional dun 

alimento)(30%) 

- Asistencia, actitude e traballo no curso actual. ( 30%) 

 

Aqueles alumnos que non se presenten a os parciais, terán que levar todo o traballo na proba 

extraordinaria . 

 

 

 

ALUMNADO DE 3º DE ESO COA EF PENDENTE DE 2º ESO 
 

Primeiro parcial ( Xaneiro) 
 

- Entrega de fichas de quecemento específico, de condición física II, 

RCP, Atletismo(salto de lonxitude, triple) (30%) 

-  traballos escritos (xogos tradicionais galegos (40%)  



 

- Asistencia, actitude e traballo no curso actual (30%) 

 

Segundo parcial (Abril) 

 

- Exame teórico/ práctico de coreografía II,  circuito de habilidades motrices , deportes 

alternativos (Floorball e palas) (40%) 

 

- Orientación co plano e traballo de alimentacion e nutrición.(30%) 

 

- Asistencia, actitude e traballo no curso actual. ( 30%)

 
 

 

ALUMNADO DE 4º DE ESO, COA EDUCACIÓN FISICA PENDENTE DE 3º 

de ESO: 

 

·        - AGUILERA PACHECO, NATALIA 
 

Primeiro parcial ( Xaneiro):Os alumnos presentarán durante primeira semana lectiva: 

 

 - Ficha do quecemento xeral. 

 - Ficha do quecemento específico. 

 - Ficha de volta a calma. 

 Ficha dos Tests de  valoración da Condición física e súa interpretación(están na aula 

virtual).O valor desta parte será dun 30% 

  Exáme práctico de malabares (3 bolas, 2 ciclos completos). 

 Exáme práctico de badminton,( autopases coas dúas mans, saques e xogo) Rúbrica. 

 Lanzamentos de disco e peso.O valor de esta parte é dun 30% 

 Asistencia , actitude e traballo no curso actual 40% 

          

            Segundo parcial ( Principios de Abril, do 6 ao 9). Os alumnos presentarán durante a 

primeira semana do mes: 

 

●  Traballo sobre dous xogos populares (Rá e chave). No traballo falaráse do material 

necesario en cada ún deles, dos xogadores , do lugar onde se xoga,das regras e variantes 

propostas ). Ten que entregarse a ordenador, na aula virtual, a doble espazo e terá unha 

extensión mínima de catro folios por cada xogo. 

●  PAS, RCP.   O valor desta parte será dun 30% 

● Exáme práctico coreografía en liña por grupos ou individual.  O valor será dun 30%. 

●  Asistencia, actitude e traballo no curso actual 40%.

 

Para realizar a media das dúas partes é necesario ter en cada unha, a lo menos, unha 

puntuación de tres. 

Aquel alumnado que non se presente a cada ún dos parciais, terá que entregar todos os 

traballos e facer os exámes teorico-prácticos correspondentes xuntos.. 



 

 

Os alumnos que en Abril  non superen a materia terán outra oportunidade na convocatoria 

extraordinaria, na que entregarán todos os traballos e serán examinados de forma teórico- 

práctica dos contidos sinalados. 

 

Os que suspendan a  de terceiro, farán éste exáme en setembro. Só entregarán as fichas e 

traballos non presentados durante o curso. O resto será o mesmo. 

 

EXAME DE SETEMBRO PARA O ALUMNADO non apto en xuño 

 

O alumnado  que suspenda na proba extraordinaria, entregará en setembro todas as fichas e 

traballos feitos no curso e realizarán un exáme teórico e práctico dos contidos dados , 

especificados nos criterios de calificación e expostos no taboleiro de anuncios do hall do 

centro e na aula virtual da materia. 

Ao rematares o curso,  exporánse tamén no taboleiro e  aula virtual os contidos, tanto 

teóricos como prácticos desenvoltos ó longo do curso dos que se lle vai a examinar e/ou 

avaliar. 

 

 

 

 

 
 

10.2.INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN 
 

Son o conxunto de técnicas e documentos que nos facilitan a recollida e procesamento de 

información e datos sobre as aprendizaxes dos alumnos.Utilizaremos: 

 
Para a observación de condutas 

ou aprendizaxes 

Rexistro anecdótico: Descrición dalgún feito concreto, rúbricas 

Listas de control: Presenza ou ausencia dunha conduta (si, non, R) 

Escalas de clasificación: Valoración dunha tarefa: Cualitativa ou cuantitativa 

Diario de clase: anotacións de condutas ou aprendizaxes. 

Contidos conceptuais Tests 

Probas escritas (cuestionarios con distintos tipos de pregunta) 

 Traballos de  investigación e exposición, ben individuais, parellas, grupais.. 

Probas de desenvolvemento (preguntas longas, curtas, comentarios texto..) 

Busca de información para fichas ou carteis, indagación,  enquisas… 

Contidos procedimentais Probas de execución prácticas (circuitos de habilidades,tests)) 

Baterías de C.F., probas de habilidade motora ou coordinativa. 

Realización dunha actividade ou habilidade previamente verbalizada polo 

profesor ou polo alumno. 

Resolución de problemas motores con rexistro persoal nuha folla….etc. 

 

 

11. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  Á DIVERSIDADE. 



 

 
A materia de educación física, en canto a selección de medidas de atención a

diversidade rexiráse polos Principios de normalización e inclusión, accesibilidade, 

interculturalidade, igualdade de oportunidades e non discriminación. (En base ao Borrador 

do Proxecto de Decreto do 2009, polo que se regula a atención a diversidade do alumnado 

dos centros de ensino non universitario na Comunidade Autónoma de Galicia) 

 
Atenderáse ao dobre carácter determinado de forma normativa, dando lugar a unha 

atención a diversidade que desenvolva actividades preventivas das dificultades así como de 

resposta educativa as mesmas, sempre cunha marcada tendencia normalizadora. 

 
Atendendo as características dos nosos alumnos/as, procuraremos que a  materia de 

Educación Física permita o desenvolvemento das competencias, das capacidades físicas e 

habilidades e destrezas, dunha maneira o mais axeitada posible as súas características. Para 

a súa consecución, ao comenzo do curso durante a avaliación inicial, procuraremos 

detectar as diferentes características, ritmos, estilos de aprendizaje, necesidades, intereses e 

motivacións, situacións sociais e culturais así como as posibles carencias e potencialidades, 

como indicadores de referencia para o deseño, planificación e actuación a través da 

elección axeitada de estratexias, recursos, medidas e accións que permitan a adquisición 

dos contidos da materia e o desenvolvemento das capacidades individuais e sociais; 

intelectuais, culturais e emocionais dos alumnos. 

 
Na nosa materia a diversidade de comportamentos dos alumnos acentúanse  e varían úns de 

outros debido a múltiples razóns: diferencias individuais (idade biolóxica, limitacións 

sensoriais ou motrices, motivacións, intereses...), diferencias de grupo (étnicas, de xénero 

ou socioculturais) ou de contexto (familiar, social). 

 
Esto tradúcese en distintos gustos por actividades, niveis de activación diferentes, estilos 

de xogo e aprendizaxes heteroxéneos, interés polo rendemento, pola precisión, por 

cuestións estéticas, etc. moi   dispares. 

 
En todo caso, poránse en marcha metodoloxías que favorezan principalmente a atención 

individualizada do alumnado e a aplicación de estratexias cooperativas, segundo proceda 

en cada caso, simplificando tarefas, modificando as organizacións grupais, a utilización das 

estruturas espacio-temporais, disposición e manexo dos materiais...

Os alumnos/as que padezan calquera tipo de afección, patoloxía ou necesidades educativas 

especiais para a práctica física convencional, terán que ser integrados no grupo-clase por 

medio de : 

● Adaptacións dos obxectivos e contidos. 

● Actividades diferenciadas e actividades de reforzo. 



 

● Establecemento de  diferentes tarefas con niveis de dificultade distintos dentro do mesmo 

criterio de avaliación. 

● Materiais didácticos variados. 

● Criterios de avaliación graduados. 

● Valoración do  nivel inicial do  alumno/a e do grao de evolución da aprendizaxe. 

Nestre intre estamos aínda a recoller datos a través da orientadora e do alumnado e 

familias.. Cando os teñamos farémos as adaptacións oportunas, xa que habendo alumnado 

que necesita de ACIs en determinadas materias, na nosa non as precisa, podendo chegar 

con pequenos reforzos dependendo do momento, dos contidos e dos posibles escenarios 

polo Covid19,  comentado nos plans de reforzo e recuperación e na adaptación da 

programación en función da situación sanitaria desta programación. 

                                                                                 
                                                                                   
calquera dos escenarios presentes                                                    
desenvolvemento das accions educativas.. 

2. Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a 
informacion para garantir a comprension e a comunicacion da mesma así como o axuste, 
                                                                                      .  

                                                                                 
afectados pola suspension da actividade lectiva presencial no curso 2019/2020, incluíndo 
neles as medidas de atencion a diversidade en xeral e en particular as referidas ao 
alumnado con NEAE.  

 

 
11.1. ACTIVIDADES DE REFORZO E DE AMPLIACIÓN. 

11.2. Xustificación. 

A avaliación inicial apórtanos información sobre as necesidades que teremos que 

diversificar no noso currículo en función dos distintos niveis de intereses e no caso deste 

ano, dos posibles escenarios derivadas do Covid19. E o profesorado debe de tomalo en 

consideración no momento de facer a programación segundo directrices marcadas pola 

inspeción educativa. 

 
Como pautas metodolóxicas xerais  debemos ter en conta as diferenzas individuais 

seguintes : 

1. Configurar actividades distintas, con posibilidades de elección, e subdividilas en fases  de 

diferente  complexidade. 

2. Nos casos en que sexa necesario, adaptación do método de ensino, facendo que o nivel 

sexa máis elemental. 

3. No caso de atopar dificultades, facer tarefas rotativas con distintos niveis de dificultade. 

4. Subdivisión das tarefas máis complexas. 



 

5. Nos casos en que existan dificultades, a demostración  do  profesor  (ou  de outro 

compañeiro) é un aspecto que cobra máis importancia e facilita a aprendizaxe. 

6. Pedir ao alumno que verbalice as tarefas de maior esixencia e que lle ofrecen máis 

dificultade. 

7. Fronte as dificultades, tratar de escapar do método de ensino masivo, multiplicando os 

niveis de traballo, diversificando os niveis, actividades, ritmo de traballo, cargas, etc. Este 

sistema de traballo esixe por parte do profesor  que outorgue ao alumno unha maior 

capacidade de  decisión. 

8. Unir ao ensino individualizado, cando os contidos a desenvolver o permitan, un ensino  

mediante  a  procura,  que  xera  unha  maior  elaboración  cognitiva por parte do alumno e 

fai que a súa aprendizaxe teña máis posibilidades de ser unha  “aprendizaxe significativa”.

9. Cando as necesidades do alumno así o esixan faremos unha “adaptación curricular”, 

tratando de adaptar obxectivos e contidos, facendo un maior fincapé nas tarefas que 

incidan nun maior desenvolvemento do “esquema corporal”, “lateralidade”, “organización 

espazo-temporal”, “coordinación”, “equilibrio”, etc. (este ano non temos alumnado con 

ACI na materia). 

 

11.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: ALUMNADO EXENTO DA PRÁCTICA 

Distinguiremos aqueles que estexan limitados para realizar determinadas 

actividades, daqueles que non poidan practicar actividade física. Non existen os alumnos 

exentos totales, (agás nos casos dos deportistas de élite e dos conservatorios) pero sí os 

exentos de determinados   contidos: 

 
11.2.1.- Alumnado con discapacidade física grave e permanente: 

Son aqueles nos que existe unha patoloxía crónica grave que impide a práctica de calquera 

tipo de actividade física (escoliose severa con necesidade de corsé, patoloxías cardíacas 

severas, parálise cerebral, etc.) 

 
O establecemento dos programas específicos para estes alumnos centraráse nos contidos 

adaptados (especialmente orientados cara ós conceptos e actitudes) coma nos recursos 

didácticos que se van a empregar para integrar o alumnado na marcha da clase. Propóñense 

os seguintes: 

 Realización de traballos teóricos relacionados cos contidos que se estean a traballar 

para expoñer ós seus compañeiros 

 Elaboración de apuntamentos para os seus compañeiros 

 Participación nas actividades deportivas:  arbitraxe, axudas, ... 

 Dirección de actividades ós seus compañeiros: xogos, estiramentos, 

relaxación... 

 Nas tarefas de expresión corporal poden traballar case sen  limitacións ou con axudas, 

ben dos compañeiros ou da asistenta de APAMP, se fora o caso). 



 

 Anteriormente, nesta programación, explicóuse como ían ser as as súas calificacións e os 

seus criterios. 

 
11.2.2.- Alumnado con discapacidades contraindicadas para un determinado tipo de 

contidos. 

 
Serían aqueles que sofren unha afectación que lles impide realizar determinadas 

actividades. Pode ser crónica ou de longa recuperación (escoliose, asma, anorexia, etc) ou 

temporal (esguinces, fracturas, lesions pendentes de ciruxía). Ambos deberán xustificar 

mediante  CERTIFICADO  MÉDICO,  o  tipo  de  patoloxía  que  lles  impide   a 

realización da parte práctica da materia, así como o período de tempo estimado polo 

facultativo/a. 

 
Para o primeiro caso propoñemos, ademáis dos puntos citados anteriomente, contidos 

alternativos que teñan relación, na medida do posible, cos plantexamentos na 

programación para o resto do  alumnado. 

 
Para os do segundo caso, propoñemos establecer un programa de traballo individualizado 

no que fagan as actividades que sexan compatibles durante o tempo da lesión e un 

programa de reforzo que deben levar a cabo fóra da clase unha vez recuperados. 

 
Todo o alumnado exento de práctica, tanto total como parcial, así como o que por 

calquera circunstancia non poida facer a práctica que corresponda nun momento 

determinado, deberá acudir a clase, tomar nota dos contidos teóricos que se expoñan 

e completar de xeito detallado a ficha de observación diaria das actividades que se 

realicen en clase, e que, posteriormente, terán que entregar ao profesor. Asemade, 

debe colaborar no desenvolvemento das clases prestando as axudas que se lle pidan 

en canto a utilización do material, arbitraxes, anotacións, etc., e facer un traballo 

para compensar a nota das probas prácticas, que deberá entregar na aula virtual. 

 
Serán calificados polos exames teóricos e/ou traballos encargados ao grupo en xeral e 

polos  que se lles encarguen de forma especial. Igualmente formará parte da nota a 

valoración das fichas diarias de clase que deberán realizar durante o curso. E tamén se 

valorará a súa actitude en clase: asistencia, respecto, colaboración, participación etc. 

 
A valoración porcentual deste tipo de alumnado será: 

 As porcentaxes do traballo teórico e dos traballos propostos ao resto do alumnado será, 

para eles, igual. 

 O resto da nota se repartirá entre as Fichas diarias de clase( 10%) e  o traballo/s 

especiais  que se lles propoñan ( Resto da calificación) 



 

 
Se a exención é parcial ou temporal examinaráselles da parte práctica que poidan realizar, 

segun recomendación do médico ou terapeuta. 

O alumnado exento da práctica por lesión crónica ou aguda non poderá participar das 

actividades deportivas complementarias e/ou extraescolares, tanto dentro como fóra do 

centro ou do horario lectivo que xestione o departamento. 

 

11.2.3.ADAPTACIÓN CURRICULAR (ACI) 

As solicitudes serán formuladas ante a Dirección do Centro polo alumnado, e se son 

menores de idade, polos seus pais ou representantes legais e virán acompañadas dos 

certificados médicos correspondentes, segundo a normativa vixente.

Aqueles alumnos cuxa lesión ou incapacidade xá sexa coñecida con anterioridade, 

deberán entregar a principio de curso a documentación (antes do 31 de Outubro) e os 

que se lesionen o se lles diagnostique a incapacidade ó longo do curso, aportarán as 

solicitudes de forma inmediata, no momento no que se incorporen ó centro. 

 
O Departamento acordará as adaptacións oportunas á vista dos certificados médicos, así 

coma o resultado da avaliación e o dictame emitido polo Departamento de Orientación do 

Centro, no seu defecto polo Equipo de Orientación Educativa e Psicopedagóxica que 

corresponda de quéns recabará asesoramento, se o estima necesario, para a determinación 

de ditas  adaptacións. 

 
A avaliación dos aprendizaxes dos ANEE faráse conforme ós obxectivos e contidos por 

eles propostos na AC correspondente, que constará, de tódolos exercicios que súa lesión ou 

discapacidade lles permita facer, tendo en conta asemade, que en cada avaliación deberán 

elaborar traballos monográficos dalgún tema relacionado coa EF e respostar ós 

cuestionarios teórico-prácticos dos contidos desenvoltos, sen perxuicio para este alumnado, 

en cuxo caso, poderán adaptarse segun as necesidades individuais. 

 
Existe a posibilidade de que o alumnado con desviación de columna, ou con outro tipo de 

trastorno funcional, faga os exercicios prescritos polo médico/terapeuta rehabilitador 

durante as clases de EF. 

 
SOLICITUDE  DE  ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
Para os alumnos/as que presenten algún tipo de lesión ou  alteración  de  tipo motor, física, 

orgánica ou psíquica, así coma algunha enfermidade de carácter agudo ou crónico, que lle 

impida a realización das actividades propostas no programa  de Educación Física e, previa 

comunicación ao Departamento de Orientación e Xefatura de Estudios, estudiaranse e 



 

elaboraránse actividades de reforzo, A.C.I.S., ou calquera outra, que sexa adecuada para a 

correcta integración do alumno/a ao grupo de   referencia. 

 
As actividades de reforzo e apoio, partirán dun tratamento variado e flexible dos contidos a 

través dunha selección e adaptación metodolóxica, dos recursos materiais e os 

agrupamentos, sendo éstes flexibles, inclusivos e que permitan lograr unha graduación e 

optatividade dos niveis en base as súas posibilidades e necesidades. Os traspasos de 

alumnos dun nivel a outro serán constantes permitindo a interacción con diferentes 

compañeiros e actividades.

Poderán solicitar unha adaptación curricular na materia de Educación Física, 

aqueles alumnos que presenten algún tipo de  incapacidade  para a  actividade  física . 

 
Deberán presentar, no momento da matrícula, xunto co impreso de solicitude, un 

CERTIFICADO MÉDICO que xustifique a incapacidade alegada, dentro do 

primeiro mes de curso lectivo, no que se especifique o impedimento que padece, as 

limitacións de movemento e as precaucións específicas que deben observarse, así 

como o tempo estimado da duración da doenza. 

 
SOLICITUDE  DE EXENCIÓN 

(Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre 

las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria 

y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación física deben 

tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas 

profesionales de Danza). cve: BOE-A-2009- 3424 

Requisitos 

Poderá solicitar a exención na materia de Educación Física aquel alumnado  que 

cumpla unha das seguintes  condicións: 

 
1. Maiores de vintecinco años ou que cumplan esa idade durante o ano no que finaliza o 

curso escolar. 

2. Ter acreditada a condición de deportista de élite alto nivel ou de alto rendimento. (Real 

Decreto 971/ 2007, del 13 de Julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento) 

3. Estén cursando simultáneamente estudos profesionais de Música ou Danza. Os alumnos 

exentos de Educación Física no serán avaliados desta materia; nas actas da avaliación, 

figurarán como «EXENTO». Polo tanto, non será computada no cálculo da nota media 

do Bacharelato. 

 
Procedimento para solicita- la exención 

 



 

Os alumnos que estean a cursar ensinanzas profesionais de danza ou música, deberán 

presentar o documento que acredite ter formalizada a matrícula  para cursar ditas 

ensinanzas profesionais, xunto coa solicitude de  exención. 

 
IMPORTANTE: Para a anotación definitiva da exención nos documentos de

avaliación, haberá que presentar un certificado de haber mantido a matrícula ata a data da  

avaliación final ordinaria. 

Recoñecemento da exención solicitada 

Corresponde á dirección do centro no que o alumno cursa a ESO ou Bacharelato recoñece-

la exención da materia de Educación Física. 

 
O director notificará ó alumnado antes de que finalice o mes de novembro, a 

concesión ou denegación motivada da exención e remitirá copia á Inspección 

Educativa. 

 
A solicitude poderá entenderse desestimada no caso de non efectuarse a notificación 

da concesión ou denegación correspondente no prazo indicado. 

 
Polo tanto, os alumnos con limitacións permanentes ou temporais, participarán no 

desenvolvemento dos mesmos contidos que os seus compañeiros, a través de propostas 

adaptadas e accesibles a súas características. 

 

 

 

 

 

 
TRATAMENTO DO FOMENTO Á LECTURA. PLAN LECTOR. 

 

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentarase levar a cabo 

propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como os 

seguintes: 

● Comprender globalmente (capacidade para extraer información dos textos). 

● Obter información (capacidade para extraer información do texto). 

● Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 

partires da lectura realizada) 

● Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos). 

● Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 

utilidade e función). 



 

 
Para isto, algunhas das actividades propostas poden ser: 

 Dedicación á lectura dos temas do libro de texto así como actividades de lecto- 

escritura de apartados teóricos dos temas da materia ambos acompañados da 

explicación e orientacións pertinentes por parte do profesorado. Posteriormente, o 

alumnado podería elaborar esquemas que lle axuden a estruturar os temas, servindo 

éstes como ferramenta de   aprendizaxe. 

 Utilización da páxina web do Departamento para a consolidación e ampliación dos   

contidos, a través de   enlaces, artigos e  actividades.

 Selección tanto polo profesorado como polo alumnado e lectura de textos recollidos en 

libros, revistas ou prensa relacionados coa Educación Física (textos de temas de 

actualidade (consumo responsable de materiais e actividades de ocupación do tempo 

libre, relacións da práctica de actividade física coa saúde, alimentación, benestar,  ...). 

 Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 

 Elaboración dun vocabulario/glosario específico de Educación Física (extractos 

reglamentarios, conceptos, temas relacionados coa saúde…). 

 Realización de fichas de descrición (observación) das sesions prácticas. 

 Elaboración de pequenos traballos ou proxectos, tanto individuais coma grupais, que 

axuden ao alumno/a a desenvolver criterios de análise, selección e avaliación da 

información. 

 Traballos sobre a lectura e análise de: recortes de prensa, artículos 

de revistas especializadas ( Sport Life..), libros de texto de Educación Física, arquivos 

propostos na aula virtual ou artigos na web.... 

 Libros especializados.( Técnica- Táctica de diferentes deportes, saúde, nutrición, 

actividades na natureza, relaxación, deportistas…) 

  

 Libros de temática deportiva: 

 - “El auriga de Hispania”. Jesús Maeso de la Torre. 

 - “ Circo máximo”. Santiago Posteguillo. 

 - “ El campeón prohibido”. Darío Fo. 

 -  “Pan y circo”. Yeyo Balbás. 

 - “ Años salvajes”. William Finnegan. 

 - “ Asterix y los juegos olímpicos” René Goscinny y Albert Uderzo. 

 - “ Yawara” 

 -  Ampliar a novela gráfica con temática deportiva. 

 

 Documentais ou películas.: 

 - Informe Robinson: (varios deportes) 

 - Bobby Fischer Against the world,Documental 2011. 



 

 - Pawn sacrifice ( película , 2015) 

 - En busca de Bobby Fischer ( película, 1993) 

 - Carros de fuego. 

 - Billy Elliot 

 - Titanes, hicieron historia. 

 - Million dollar baby. 

 - Invictus. 

 - Coach carter 

 - Gladiator 

 - visualización y comentarios sobre partidos dos distintos deportes. 

 - outros... 

 
TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. 

 

A aplicación das Tics ao traballo da aula convértese, nestas circunstancias, nunha peza clave na 

educación e formación das novas xeracións pola importancia social que están adquirindo así 

como o lugar preferente que ocupan xá na vida dos nenos/as. Ao traballares a través da aula 

virtual, o seguemento do alumnado de parte da aprendizaxe, entrega de traballos , exames, 

fichas,vídeos,  enquisas ou cuestionarios farase sempre de xeito telemático, independentemente 

do  casos de presencialidade, semipresencialidade ou dunha non presencialidade 

(confinamento). Para   a potenciación destes contidos faremos as seguintes   actividades: 

 
● Fomento do uso das novas tecnoloxías (recursos audiovisuais de apoio ás explicacións 

teóricas, búsqueda de información a través da rede sobre diferentes unidades didácticas de 

E.Física, uso da aula virtual, páxinas web de contidos da materia, traballo colaborativo a 

través de dispositivos móbiles, descarga de app gratuítas didácticas...) 

● Asentamento dos  coñecementos a través de ferramentas como as “Webquest”, 

“Miniquest”, portfolio, códigos QR... 

● Utilización dalgunha das aplicacións existentes para móbiles e outros dispositivos, como 

endomondo, smart runner,Little Anne... para o adestramento da resistencia, o RCP ou a 

orientación. 

● Mellora da competencia na utilización das T.I.C. por parte do profesorado e do  alumnado. 

 
TRATAMENTO  DO  FOMENTO  DA  CONVIVENCIA NO CENTRO. 

 

A través desta materia e tendo en conta o Plan de Convivencia vixente, fomentaráse:

● Concienciar ao alumnado da necesidade dunha boa convivencia para o que é 

imprescindible o respecto ás normas específicas de traballo nesta materia. 



 

● Fomentar o respecto a todos os membros da comunidade escolar (participando en 

actividades de carácter mixto, con compañeiros que presentan diferentes niveis de 

habilidades...) 

● Fomentar a integración de todos os alumnos e alumnas do centro independentemente do 

seu lugar de orixen, raza ou relixión, a través de actividades cooperativas. 

● Fomentar a cultura do diálogo e a mediación, nas situacións que surxan das distintas 

formas de organización das actividades e das posibilidades de resolución das tarefas e 

situacións   plantexadas. 

● Detectar e tratar de solucionar, o antes posible e de maneira pacífica, os conflictos que 

poidan xurdir no centro, ben sexa na propia aula, ben sexa nos lugares comúns de 

esparcimento. 

● Fomentar a axuda cara a aqueles compañeiros que presenten máis dificultades no súa 

aprendizaxe, a través de propostas   cooperativas. 

● Facer partícipe ó alumnado da necesidade de coidar e manter en bó estado tanto o pavillón 

e vestiarios coma os espazos comúns a todos os membros da comunidade escolar. 

● Facer partícipe ao alumnado da necesidade de coidar e manter en bó estado o seu material, 

evitar compartilo, gardar a distancia de seguridade, levar sempre a mascara e hixienizar de 

xeito adecuado e con frecuencia tanto o seu coma  o material empregado nas sesións. 

● Concienciar ao profesorado da necesidade de actuar coa maior coordinación e coherencia 

posible no trato co alumnado. 

● Establecer criterios para fomentar o respecto e a humildade no trato humán tanto no 

ámbito académico coma no persoal (saber contextualizar a  competición coma valor que 

fomenta a autosuperación persoal dentro dun contexto de traballo no que prime a 

colaboración, fair-play...e tamén fomentar a práctica diaria de actividade física de forma 

lúdica escapando dos estereotipos da competición.  

 

 

TRATAMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO E DIVERSIDADE 

 

Dende a práctica das actividades deportivas, pasando polas charlas, exposicións, obradoiros de 

deportes, saídas didácticas e/ou actividades complementarias e extraescolares, este departamento  

insire no fomento e incorporación das mulleres a calquera actividade que se leve a cabo, tanto fora 

coma dentro do centro, e fóra e dentro do horario lectivo, a través de:  

Nos recreos activos (ESTE ANO NON SERÁN POSIBLES POLO COVID19): alentar propostas 

para levar a cabo neles; facer as competicións lúdicas, cooperativas e abertas, non só a todos os 

xéneros, se non tamén a todo tipo de diferencias en canto a capacidades. 

Colaborando con proxectos con  outros departamentos, tales coma fixemos no curso pasado: “Coa 

igualdade ás costas” (“roteiros de mulleres deportistas, exposición fotográfica de mulleres 

deportistas, conferencias e debates con mulleres deportistas galegas (MUDEGA), asistindo e 

participando a “Mulleres na rúa”... 



 

Tentando que os obradoiros que faga o alumnado, sexan impartidos por mulleres.. 

En canto á diversidade: os recreos activos, as saídas didácticas, os obradoiros e actividades no 

centro (coma o patinaxe sobre xeo, alimentación e nutrición, xogamos coa auga, xogos populares, 

baloncesto adaptado, etc…) garanten de forma ampla os obxectivos de inclusión de todo tipo de 

capacidades, e en moitos casos, abrangan tamén a igualdade. Asemade, neste campo, o 

departamento vai tamén colaborar nun proxecto neste centro. Aproveitando que temos alumnado 

con diversa porcentaxe de discapacidade, tentaremos que sobretodo neses cursos, se desenrolen as 

actividades propostas no mesmo. 

Os contidos e procedimentos  a desenvolver polo departamento, modificaránse en función dos 

obxectivos propostos nos proxectos anteriormente mencionados e polas condicions resultantes 

polo Covid ó longo do curso.. 

  

 

 
CONTRIBUCIÓN  DA  MATERIA  AO  PROXECTO LINGÜÍSTICO. 
 

As actuacións modificadas e derivadas da situación  e segundo o protocolo conxunto da 

consellería de saúde e da educación que se poderán levar a cabo dende a materia de Educación 

Física terán os seguintes obxectivos: 

 Incidir en que a terminoloxía específica, científica e regulamentaria da materia debe ser 

respectada e que a mellor forma de facelo e o uso cotiá, en todos os ámbitos da vida nos que teña   

representación. 

 Traballar as actividades propias da materia utilizando a súa terminoloxía específica dun 

modo que permita mostrarse coma un elemento aglutinador e non nun elemento discriminatorio. 

 Dentro da mellora e promoción de estilos de vida saúdable:“O almorzo

 saudable e saúde buco dental”( que se ía plantexar para os primeiros da ESO, no mes 

de  xaneiro, non se vai poder facer polo Covid19),“clases”, a práctica dos xogos populares 

galegos tampouco poderá levarse a cabo para evitar compartir material; tentaremos a 

colaboración cos proxectos de igualdade e normalización lingüística, …etc. 

Os segundos da ESO aínda non sabemos se poderán asistir a unha exposición en Bouzas: 

“Alimentación saudable e consumo responsable”(datas en función dos escenarios posibles) 

Queremos facer unha conferencia sobre alimentación saudable ( cun enfoque moi práctico sobre 

o tipo de alimentación que é mellor para a súa saúde) para os 3- 4 de ESO e, se é posible o aforo 

no salón de actos,  tamén para 1º de Bach. Se estivera de acordo o ANPA gustaríanos ofrecela 

aos pais, fora do horario lectivo. 

Ainda que o gabinete de Orientación xá fala sobre drogodependencias, nós ao estaren dentro do 

noso curriculo, é posible que fagamos ( de podernos coordinar e de permitilo o protocolo 

Covid19) conferencias sobre “ Hábitos tóxicos” para Secundaria e é posible que para 

bacharelato. 



 

 

 

 

 
12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 
En canto as actividades complementarias,  este departamento manifesta a 

IMPOSIBILIDADE POLA SITUACIÓN XERADA POLO COVID19, DE LEVAR Á 

PRÁCTICA DURANTE ESTE CURSO ACADÉMICO, as actividades que estaba a 

desenvolver a través do Proxecta, co Proxecto Deportivo de Centro, tales como a oferta 

deportiva dos  RECREOS ACTIVOS de:  fútbol, baloncesto, sesións de Zumba, 

bádminton, brilé, balonmán ,tenis de mesa, escalada, alternando o ximnasio e o 

pavillón…A  chave ,  petanca e outros xogos populares, cara a preparación das letras 

galegas, no mes de maio, tampouco poderán levarse a cabo. 

Saídas a patinar sobre xeo non se ofrecerán este curso ao alumnado; se pode ser, tentaráse 

facer os  obradoiros de “Síntome ben”, charlas de nutrición e alimentación, visitas ou 

obradoiros de distintos clubes (no centro), visitas (bacharelato) a centros deportivos, 

bautismos na auga (no mes de maio), etc., sempre que a distancia de seguridade esté 

garantida. 

 
O obxectivo de propor actividades extraescolares a toda a comunidade educativa,  terá 

como finalidade ampliar o desenvolvemento de aprendizaxes significativos e comprensivos 

e que ademais poidan ser trasladados como prácticas fóra do  horario lectivo  para que 

favorezcan a transición e integración social a través da práctica das actividades físicas 

saúdables como forma de ocupación do tempo libre dos alumnos/as. Propñense: surf en 

Patos (anual), para familias e alumnado; clases de bailes latinos (no centro), tamén para 

familia e alumnado. (o profesorado e persoal non laboral xa leva anos facéndoo aquí).... 

A súa organización atenderá aos criterios establecidos na Programación Xeral Anual do 

Centro. 

Preséntanse como actividades posibles, as realizadas en cursos anteriores, tales como 

sendeirismo (en colaboración ou non con algún departamento  didáctico e que poderá 

facerse ó longo de todo o curso), surf , que se realizarán na medida da disponibilidade 

organizativa do centro e das condicións meteorolóxicas e de pandemia que vaian xurdindo. 

Esta saídas son necesarias tamén para desenvolver diferentes temas da programación 

(orientación na natureza,,nós, etc.). 

 
Asemade, tampouco poderá ser posible concertar Obradoiros de deportes en colaboración 

con Clubes deportivos, ximnasios, centros deportivos, academias de baile ou asociacións, 

co gallo de acercar ou coñecer outras posibilidades de actividade física e deporte na nosa 

zona ou contorna  como medio de integración social e ocupación do tempo de lecer do 



 

alumnado. Por exemplo: Yudo, Taekwondo, Tai-chi, loita, badminton,escalada, Esgrima, 

Xogos populares, Zumba, xadrez…etc. É outros máis novedosos como Parkour, 

slackline,pole dance, breakdance... 

Teráse en conta a asistencia do alumnado ás actividades complementarias organizadas polo 

departamento que vaian xurdindo e podan ser posibles e seguras e axudaráse ó alumnado 

sen recursos  económicos  para  evitar a non asistencia ás mesmas, xunto coa vicedirección 

do centro na medida que se poida, e coa axuda das familias ou da ANPA.

 
Asemade, este departamento tentará por en marcha coa ANPA  actividades  coma  “  O  

almorzo saudable, actividade fisica ao aire libre, e estilos de vida saudables para alumnado 

e familias dentro e fóra do centro….etc. 

 

 

ACTIVIDADE 
PROPOSTA 

NIVEL  Ó QUE VA DIRIXIDO TEMPORALIZACIÓN 

 APROXIMADA 

Conferencia alimentación 
saludable. (Maika López) 

3-4 ESO e 1 BAC 

Pais/ Nais 

Por determinar. ( segundo 
trimestre) 

kilómetros de solidariedade. 
(Save the children) 

Toda a comunidade educativa Por determinar. 

Conferencia :”Hábitos tóxicos 

(Miriam Otero) 

Secundaria Por determinar 

Patinaxe sobre Xeo 

 

 

 ESO E BACH Decembro.  

Por determinar 

 

Semana branca (Leitariegos)/ 

Semana verde 

1º Bach 

 3º da ESO 

 Marzo, febreiro? 

por determinar. 

exhibición de baloncesto 

en cadeira de rodas 

Según a súa disponibilidade. 

1º bach 

Por determinar, no 

pavillón de Bouzas. 

Recursos xuvenís na cidade 4º ESO  Por determinar 

sendeirismo, orientación, 

ecopark 

1º, 2º,3º e 4º  ESO  Según recursos, pandemia e  
meteoroloxía, en outono ou 
primaveira 

Bautismo de surf, 

 

1,2º,3 e 4º ESO 

1º de bacharelato 

Maio? 



 

Charla sobre “Sexualidade e 

Anticoncepción” 

Alumnado de 1º 

Bacharelato) 

Por determinar (3º trimestre) 

Obradoiro 

“Abdominais 

Hipopresivos”, 

yoga, pilates... 

1º Bacharelato 

Pais/Nais 

Por determinar 

Obradoiros de diferentes 

Deportes(coñece o meu 

clube) 

Todo o alumnado Ó longo de todo o curso. 

por determinar 

 

Charla e recomendacións 

sobre nutrición e  

alimentación saudable 

(Síntome ben”) 

3º da ESO 

 

4º ESO 

 outubro 

 

por determinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. DATOS DO DEPARTAMENTO. 

 
COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO  

 

O Departamento de Educación Física do IES Ricardo Mella é monodepartamental, por ter 

éste centro, tan só unha liña na ESO e dous nos 1º de  bacharelato. 

Asemade, por mor do protocolo de prevención do Covid19, este ano estamos obrigados a 

non levar a cabo o Proxecto Deportivo do Centro, nin os recreos activos, nin  outro tipo de 

actividades variadas, encamiñadas a fomentar a actividade física dentro do horario lectivo, 

que se comezaron o curso pasado. Tentaremos fomentar no alumnado e na comunidade 

educativa hábitos de vida saudables priorizando a actividade física no exterior. Este 

obxectivo traballaráse ó longo do curso xunto co  de alimentación e nutrición, coa axuda 

dos departamentos didácticos de outras materias, a axuda da ANPA e as familias. 

Pasaráse (na aula virtual) unha enquisa de adherencia a actividade física e hábitos 

nutricionais a principio do curso e ao final. Os resultados comentaránse na páxina web do 

centro. 

 



 

Establécese que as “reunións de departamento” se desenvolvan unha vez ao mes, dentro da 

hora de xefatura de departamento. 

 
DISTRIBUCIÓN DOS CURSOS, GRUPOS E HORAS DO PROFESORADO: 

UTILIZACIÓN DO PAVILLÓN /  PISTA EXTERIOR. (este ano o ximnasio estará 

adicado a dúas aulas para 1º ESO e 4ºESO pola necesidade de espazo para impartir 

docencia. Os vestiarios non poderán utilizarse polo protocolo de prevención do Covid19. 

 

 

A franxa do recreo estará ocupada polo alumnado do centro segundo a distribución 

desinada no PROTOCOLO COVID DO IES RICARDO MELLA para este curso, en 

función da meteoroloxía, ocupándose o pavillón cando choiva e a pista polideportiva 

exterior para o alumnado da ESO cando non chova.. 

Pode observarse que na maioría dos cursos, este ano a matería desenvolverase nuha soa 

sesión semanal, ao xuntares as dúas horas por mor do Covid19. 

 

 

 

 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45-9:35      

9:35-10:25  1ºBAC H    

10:25-11:15     

RECREO 

11:15-11:45 

     

11:45-12:35      

12:35-13:25  

2º ESO 

 

3º ESO 

 

1ºBAC C 

 

1º ESO 

 

4º ESO 

13:25-14:15 

 



 

14. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

 

 

Indicadores de logro do proceso de ensino 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

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

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

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

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

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

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

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

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

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

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

 

 

 

 

Indicadores de logro da práctica docente 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

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

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

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

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

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

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

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

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

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos,   etc.     

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección 

das probas, traballos, etc. 

    



 

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

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

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

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

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…     

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

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

trimestre. 

Na revisión farase especial mención aos contidos que é preciso  engadir  ou 

eliminar con respecto á programación prevista . 

En cada revisión  recolleranse as medidas que é necesario implementar de cara ao 

trimestre seguinte ou de cara ao vindeiro curso, EN FUNCIÓN DOS POSIBLES 

ESCENARIOS CONSECUENCIA DO COVID19. 

 

Ao  finalizar  o  curso  en  xuño,  o  departamento  elaborará  unha  memoria   final 

onde se recollerán os seguintes puntos en relación a esta materia: 

 

 

A. Porcentaxe do cumprimento da programación. 

B. Xustificacións  da  parte da  programación  non impartida. 

C. Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación didáctica. 

D. Motivos das modificación feitas. 

E. Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo  curso. 

F. Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos 

anteriores. 

 

 Comprobaranse tamén cales foron as aprendizaxes acadadas polo alumnado, se 

foron adecuadas as medidas de atención á diversidade aplicadas (incluídas as  

ACIS) e o desenvolvemento da Programación: organización da aula, 

aproveitamento dos recursos do centro e  procedementos de avaliación do  

alumnado.

 

Para realizar a avaliación seguiremos as pautas que marcan os indicadores 

seguintes: 

 

 



 

 
Indicadores Escala 

 1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto     

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

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

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

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

17. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.     

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

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

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

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

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

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

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

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

estándares e instrumentos.     

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

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

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

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

Observacións: 

 

 

 

 

16. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS  FAMILIAS 

 



 

Cada profesor dispón no seu horario dunha hora de atención a pais, que poden 

solicitar, en calquera dos tres escenarios posibles (presencialidade e  

semipresencialidade a través da conserxería do centro, dos titores, do alumnado 

ou a través da aula virtual.  No caso de confinamento, poderán pedir información, 

ben a través do titor, por medios telemáticos, o a cada profesor. Este ano, segun o 

protocolo covid19 consensuado polas consellerías de educación e sanidade para os 

centros educativos, as reunións de titorías cos pais/nais, faráse de xeito telemático 

ou telefónico, nunca presencial, agás que a Dirección, por motivos de índole 

especial, así o considere. 

 

Tamén a través da páxina web do IES,  e da aula virtual, poderánse consultar 

diferentes puntos da programación referentes aos criterios de avaliación, 

pendentes, reforzos, etc... 

 

O alumnado pode solicitar información directamente na aula, a través dos correos 

da aula virtual, no momento das explicacións ou nalgún recreo no caso de que a 

consulta sexa máis   longa, no caso de presencialidade ou de 

semipresencialidade. No tercer escenario, o confinamento, poderán pedila a 

través da aula virtual ou do correo electrónico de cada profesor. 

 

Disporán tamén da información dos criterios de avaliación, mínimos esixibles para 

unha avaliación positiva e normas para a clase de educación física segundo o 

protocolo Covid19, no taboleiro de anuncios do pavillón e na aula virtual , así 

como a temporalización de cada trimestre co peso de cualificación para cada ún 

dos contidos que se teñen pensado desenvolver nese  trimestre, que no caso de 

modificarse por necesidade, será notificada e consensuada co alumnado

 

 
Asinado: A xefa e única integrante do departamento de Educación  Física. 

 

Susana Piñeiro Teijeiro 

 

 

En Vigo, a  6  de  Outubro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

ANEXO I:  
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DO COVID-19 

 NA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

QUE 
NECE

SITO PARA AS MIÑAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA?  
 

 Material obrigatorio:  
• Roupa e calzado deportivo  e en bó estado (terán que traela posta de casa)  
• Máscara, de reposto e unha bolsa pequena/estoxo.  
• Botella pequena de auga ou termo para hidratarme, debidamente identificada. 
• Esterilla 
• Bote pequeno de xel hidroalcohólico. 
• Comba ( para coñecer o longo adecuado: dobrar a mitade, pisar... e os extremos 

teñen que chegarme ós sobacos). 
  

 Material recomendable:   
•   Toallitas para o aseo persoal.  
•   “Ficha de observación” (no caso xustificado por escrito e de non poder facer 
práctica) descargada e imprimida na casa (aula virtual).... e bolígrafo. 

 
ANTE
S DA 

SESIÓN  
 

• Nas primeiras sesións daranse a coñecer os novos hábitos para un 

funcionamento seguro e preventivo durante as clases de educación física e os 

contidos, criterios de cualificación, normas e o funcionamento da aula virtual. 

• O alumnado non poderá abandonar a aula de referencia  (agás os de 

bacharelato) antes da chegada do profesor/a correspondente, que por protocolo, os 

conducirá á instalación deportiva na que se vai facer clase ese día, facendo cumprir 

as indicacións recollidas en canto a circulación polo centro educativo recollidas no 

plan de adaptación do centro.  
• Como  referencia  para  o  mantemento  da  distancia  de   
seguridade no desprazamento (1.5 metros), ensinarase cunha 

forma sinxela de comprobar a separación correcta: dous alumnos 

enfrontados e cos brazos en ángulo recto, cóbados e dedos 

estirados. NON PODEN TOCARSE AS PUNTAS DOS DEDOS. 
 

• O acceso ao ximnasio para utilizar os aseos terá un  aforo 



 

máximo dunha soa persoa e  faráse polo pasillo habilitado, xa que este espazo 

utilizarase coma aula de referencia doutros grupos nesas horas. 

• O acceso á  pista exterior e ao pavillón polideportivo cuberto, farase baixo a 

autorización, supervisión e seguindo as indicacións de seguridade e prevención 

indicadas polo profesorado da materia. 

 

  
• Antes de cada sesión, o alumnado terá unha zona para deixar o material 

necesario para a práctica así coma a roupa de abrigo. Estos puntos estarán 

sinalizados tanto na pista exterior coma no pavillón polideportivo cuberto. 
 

O alumnado lesionado (xustificación médica) deberá asistir a clase e  quedar nun 

punto destas zonas observando a sesión e cubrindo a FICHA DE OBSERVACIÓN que 

descargará da aula virtual e traerá imprimida da casa. Contémplanse outro tipo de 

roles dentro da sesión pero sempre que o posibilite a organización prevista e os 

criterios de seguridade. 

• O alumno/a que teña prescrito o uso de broncodilatadores deberá traelos a 

todas as clases, así como coñecer a manipulación e a posoloxía indicada polos 

facultativos para o seu caso.  
• Para un bo funcionamento dos plan AntiCovid establecidos, terase en conta, 

sobretodo nas primeiras sesións, os tempos suficientes para a desinfección de 

material, para o aseo e/ou cambio de roupa (de ser posible) e para o traslado a 

aula. É fundamental garantir a adquisición dos novos hábitos do alumnado así como 

do riguroso cumprimento do horario establecido e non interferir nas clases dos 

diferentes grupos, sobretodo no ximnasio. 

 
DURANTE A CLASE:   

 

  
 

  
  

 

• O uso de máscara será OBRIGATORIO en todas as sesións da materia agás 

nas que se realicen no exterior, de forma individual, a máis de 2,5  metros e cando o 

uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. 

• O alumnado que teña o pelo longo, deberá recollelo adecuadamente.  
• Para facilitar a dinámica das sesións e as indicacións do profesorado descríbense 

nas instalacións disposicións espaciais de 3 metros,  que cumpren sobradamente 

coa distancia preventiva recomendada  de 1,5 metros. No caso do pavillón 

polideportivo, empregaranse as pegadas amarelas e negras no chan. No caso da 

pista exterior, os puntos pintados. Cada alumno/a deberá “ traballar” respectando a  

zona que se lle asignará a principio de curso, que DEBERÁ OCUPAR SEMPRE. Do 

seu posto, só poderán sair con permiso da profesora. 

 

 



 

 

 

 

 

  
• Priorizarase na medida do posible, o uso de material individual comentado 

(esterilla e comba) polo que contémplase a solicitude do mesmo ao principio do  

curso, e para uso exclusivo e non compartido nas clases de educación física. Nalgún 

caso, se lles pedirá que a fabriquen (malabares…). 

• O alumnado será o responsable da desinfección antes, durante e despois do uso 

así como da custodia e transporte do mesmo. 

 

• O material do departamento empregado será desinfectado ao rematar o seu uso e 

almacenado na zona habilitada. Ao cuarto do material só poderá entrar a profesora. 

• O departamento contará con  pulverizadores con líquido desinfectante ou viricida 

facilitado pola dirección do centro e papel para o secado, así como 2 papeleras de 

pedal. 

• Na entrada ao pavillón terán que limpar o calzado deportivo nun felpudo 

desinfectante. 

• A entrada ao pavillón faráse pola porta principal e a saída pola porta lateral, 

respectando en todo momento a distancia interpersoal.  
• O alumnado deberá respectar a distancia interpersoal marcada durante toda 

a sesión de EF. Para a realización de actividades, xogos, tarefas ou exercicios o 

profesorado definirá o espazo persoal para cada practicante. 

• Contémplase para o alumnado máis vulnerable e baixo informe médico,  a 

modificación de actividades ou tarefas para posibilitar igualmente a consecución dos 

estándares de aprendizaxe correspondentes.  
• En situacións extraordinarias de malestar, ansiedade ou dificultades respiratorias 

o alumno/a poderá, con permiso do profesor/a, retirarse da sesión  

ata a zona de descanso sen máscara e recuperarse. En ningún caso poderá haber 

máis dun practicante por zona. 

• Se houbera un cambio das indicacións das autoridades sanitarias ou da 

consellería de educación,  valorarase o cambio das actividades  sen contacto, deportes 

de cancha dividida, tarefas e formas xogadas de técnica individual,etc.  a aquelas 

relacionadas cos deportes colectivos, xogos de interacción e sen distancia, actividades 

deportivas colaborativas, etc. 
 

 

  
 

 

• Tendo en conta que non se poderán empregar os vestiarios polo momento, 

proponse como recomendable o uso de toallitas hixiénicas para un lixeiro aseo 



 

despois da sesión. Para facilitar o pronto aseo na casa, este departamento pediu á 

dirección que esta materia impartírase nas últimas horas da mañá. 

 

• Ao finalizar, o profesor/a deberá acompañar ao grupo na súa volta á aula de 

referencia con tempo suficiente para evitar coincidir con outros grupos polos 

corredores.. 

 

• En canto ás tarefas,  traballos e cuestionarios empregados para avaliar os 

estándares de aprendizaxe reflexados no curriculo,  deberán ser entregados e 

contestados en tempo e forma a través da aula virtual, na que deberán 

matricularse nas primeiras semanas de clase. O alumnado que teña problemas 

telemáticos deberá falar co profesor/a da materia para que lle facilite outro medio. 

 

• En canto ós RECREOS ACTIVOS, sinto comunicar que  o protocolo e a escasez 

dos espazos necesarios para atender ao alumnado nese tempo,  

• imposibilitan este ano ditas actividades deportivas, e lémbrase a toda a 

comunidade educativa a importancia de facer , a lo menos, 150 minutos de 

actividade física semanal 8e é posible, mellor no exterior). 

 

SEXAMOS RESPONSABLES, TANTO DENTRO COMO FÓRA DO CENTRO... 

 

                              BENVID@S!! 

Un saúdo, 

Susana Piñeiro. 

Xefa do departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II:  



 

PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

DESENVOLTOS NO 3º TRIMESTRE 

(CONFINAMENTO) 

 

1º ESO: 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación) 

Actividades 

 (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

● De ampliación: cuestionario teórico de atletismo (relevos e 

marcha), xá proposto antes do confinamento. 

● De recuperación: entrega dos traballos e probas non entregados 

ó longo dos primeiros trimestres, para aquel alumnado que tiña 

que recuperar algún trimestre, respectando os criterios 

desenvolvidos antes do confinamento.  

● De repaso, reforzo e ampliación:Entrega telemática da 

coreografía individual( no principio, grupal) con base musical, 

pequenos retos de alimentación e nutrición ( fixadas con prazos 

xenerosos para evitar a sobrecarga, que quedaron pendentes de 

facer ou que reforzaron o xá feito..., e enlaces a vídeos ou clases , 

tanto de ioga como de traballo cardiovascular para fomentar o 

hábito de rutinas diarias de exercicio físico. . 

Tanto a  dirección do centro coma o profesorado fixeron o imposible 

para que non houbera ningún alumnado sen conectividade.A xunta de 

avaliación terá en conta as circunstancias e o esforzo de dito alumnado. 

Metodoloxía ( alumnado 

con conectividades e sen 

conectividade) 

Aprendizaxe guiado e adaptado, con feed-backs continuos ao alumnado 

a través da plataforma, o  titor/a , profesora de pedagoxía terapeútica e 

os correos electrónicos e incluso o teléfono,  segundo as circunstancias 

do alumnado e do centro, que foi detectando e  dando acceso ao 

alumnado sen conectividade aos medios telemáticos dispoñibles. 

 

Materiais e recursos Apuntamentos, enlaces a vídeos e tutoriais, cuestionarios online  e 

aqueles recursos que o alumnado poda ter na casa, publicados a través 

da plataforma ou por mensaxe  ou correo electrónico da profesora. 

 

 

 



 

 

2º ESO:  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
 (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

De recuperación: entrega dos traballos e probas 

non entregados ó longo dos primeiros trimestres, 

para aquel alumnado que tiña que recuperar algún 

trimestre, respectando os criterios desenvolvidos 

antes do confinamento e adpatando os contidos, 

pola imposibilidade de non poder facer 

determinadas probas prácticas. 

 

De repaso, reforzo e ampliación:Entrega 

telemática de retos ou actividades, fixadas con 

prazos xenerosos para evitar a sobrecarga, que 

quedaron pendentes de facer ou que reforzaron o 

xá feito, como: respostar o cuestionario de 

badminton, grabarse facendo malabares e 

elaborar unha pequena coreografía con base 

musical e comparti-la. 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Aprendizaxe guiado e adaptado a través da 

plataforma, aula virtual, o  titor e os correos 

electrónicos,  segundo as circunstancias do alumnado 

e do centro, que foi detectando e  dando acceso ao 

alumnado sen conectividade aos medios telemáticos 

dispoñibles. 

Materiais e recursos 

Apuntamentos, enlaces a vídeos e tutoriais  e 

aqueles recursos que o alumnado poda ter na 

casa, publicados a través da Aula virtual, 

plataforma e o correo electrónico da profesora. 

 

ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN NO CURSO ACTUAL: 

Debido o protocolo do covid para centros educativos, non é posible desenvolver os contidos dos 

xogos predeportivos de fútbol e baloncesto, por ser deportes colectivos de contacto. 

 
 
 

3º ESO: 



 

3.-Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades De recuperación: entrega dos traballos e probas non entregados ó 

longo dos dous primeiros trimestres, para aquel alumnado que tiña 

que recuperar algunha avaliación, respectando os criterios 

desenvolvidos antes do confinamento e adaptando os contidos, 

pola imposibilidade de  poder facer determinadas probas prácticas. 

 

De repaso, reforzo Entrega telemática de diversas actividades, 

fixadas con prazos xenerosos para evitar a sobrecarga, que 

quedaron pendentes de facer ou que reforzaran o xá feito, como: 

cuestionario de badminton. 

 

De ampliación:malabares, retos de alimentación, baile... 

 

Metodoloxía ( alumnado con 

conectividades e sen 

conectividade) 

Aprendizaxe guiado e adaptado a través da aula virtual, o  titor/a  e os 

correos electrónicos,  segundo as circunstancias xa que o centro  foi 

detectando e  dando acceso ao alumnado sen conectividade aos medios 

telemáticos dispoñibles 
 

 

Materiais e recursos Apuntamentos , recomendacións, enlaces a vídeos e tutoriais  a 

través da Aula virtual. 

 

 

ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN NO CURSO ACTUAL: 

Debido o protocolo do covid para centros educativos, non é posible desenvolver os contidos dos  

deportes alternativos de floorball. Tan só faremos, a partires do segundo trimestre,circuito de 

habilidades técnicas individuais, co stick. En canto o contido de palas, se o escenario mellora e é 

posible, poderemos xogar co espazo dividido, en parellas estables e con mascara.. 

4º ESO: 

3.-Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

 

 

 

Actividades 

De recuperación: entrega dos traballos e probas non presentados 

ó longo dos dous primeiros trimestres, para aquel alumnado que 

tiña que recuperar algún trimestre, respectando os criterios 

desenvolvidos antes do confinamento e adaptando os contidos, 

pola imposibilidade de  poder facer determinadas probas prácticas. 

 



 

De repaso, reforzo e ampliación:Entrega telemática de diversas 

actividades, fixadas con prazos xenerosos para evitar a sobrecarga, 

que quedaron pendentes de facer ou que reforzaron o xá feito: 

cuestionario de  acrosport e voleibol, coreografía individual con 

base musical, reto do plank abdominal, reto de alimentación...... 

 

Metodoloxía 

 

 ( alumnado con conectividades e 

sen conectividade) 

Aprendizaxe guiado e adaptado a través da plataforma, os 

dispositivos móbiles, o  titor/a, xefe de estudos, o teléfono 

particular  e os correos electrónicos,  segundo as circunstancias, 

xa que o centro  foi detectando e  dando acceso ao alumnado sen 

conectividade aos medios telemáticos dispoñibles durante todo o 

periodo do confinamento. 

 

 

Materiais e recursos Apuntamentos , recomendacións, materiais persoal do alumnado 

na casa,  enlaces a vídeos e tutoriais...  a través da plataforma e 

do correo persoal da profesora. 

 

 

ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN NO CURSO ACTUAL: 

Debido o protocolo do covid para centros educativos,  é posible desenvolver o contido pendente de 

cabullería. En canto á saída ó medio natural, de kaiak, se o protocolo o permite, farémolo no 

terceiro trimestre, respectando as medidas de seguridade ou cambiaremolo polo de surf, por ser 

mais doado  respectar a distancia de seguridade. 

1º BACHARELATO: 

 

3.-Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu  
caso ampliación) 

 
 
 
Actividades 

 
De recuperación: entrega dos traballos e probas non entregados ó longo dos dous 
primeiros trimestres, para aquel alumnado que tiña que recuperar algún 
trimestre, respectando os criterios desenvolvidos antes do confinamento e 
adaptando os contidos, pola imposibilidade de non poder facer determinadas 
probas prácticas. 
 
 
De repaso, reforzo e ampliación: entrega telemática de diversas actividades, 
fixadas con prazos xenerosos para evitar a sobrecarga, que quedaron pendentes 



 

de facer ou que reforzaron o xá feito: cuestionario de acrosport, traballo excel de 
nutrición, cuestionario de colpbol e mazabol, coreografía individual con base 
musical,2 xogos populares, reto de plank isométrico abdominal... 
 

 
Metodoloxía 
 
 (alumnado con 
conectividades e 
sen 
conectividade) 

Aprendizaxe guiado e adaptado a través da plataforma Schoology, informando 
periódicamente ao titor/a e ó xefe de estudos,e correos electrónicos 
persoais,segundo as circunstancias,  x que o centro  foi detectando e  dando 
acceso´ ao alumnado sen conectividade, facilitándolles os medios telemáticos 
dispoñibles. 

 
 

Materiais e 
recursos 

Apuntamentos, recomendacións,cuestionarios online, enlaces a vídeos e tutoriais 
a través da plataforma Schoology, dispositivo móbil do alumnado, recursos 
caseros do alumnado... 
 

 

ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN NO CURSO ACTUAL: 

Debido o protocolo do covid para centros educativos, non é posible desenvolver o contidos de 

pinfuvote e dachball( que está programado para desenvolver ó longo do curso), polo tanto farase 

floorball  e voleibol, de xeito individual, a través de circuitos de habilidade técnica.. En canto á 

saída ó medio natural, farémolo se as circunstancias do Covid son favorables: o bautismo de 

surf...ben no outono, ou no mes de maio, respectando a distancia de seguridade en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: 



 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON 

ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR 

(tomadas dos informes individuais e da adaptación da programación no curso 

2019-20) 

1º ESO: 
Contidos que non se desenvolveron polo confinamento:  
-Deportes alternativos:Ultimate e Indiaca. 

-Xogos predeportivos con material. Fútbol e Baloncesto.   

 

 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro mínimos para superar a materia 

 

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. 

Amosa iniciativa e perseverancia para aprender novos contidos e 

realizar as tarefas propostas e manten unha actitude de respeto e 

colaboración á hora de traballar en grupo. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos Coñece e sabe aplicar os xestos técnicos fundamentais da técnica 

inidividual dos deportes básicos para obter vantaxe na práctica das 

actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-

oposición facilitadas, respectando o regulamento. traballados 

  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. 

Cita e aplica tres conceptos relacionados co ataque e defensa nos 

deportes colectivos: abrir espazos, pechar espazos, avanzar, 

repregarse, despregarse 

 

2º ESO: 

 
 

Estándares de aprendizaxe 2º ESO Indicadores de logro mínimos para superar a materia 2º 

ESO 
 

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 

. Sabe orientarse a través dun plano. 

 
 

Contidos que non se desenvolveron polo confinamento:  

● Deportes alternativos: floorbal e palas 

● SAÍDA AO MEDIO NATURAL: KAIAK DE MAR. 

 

3º ESO: 
 



 

Estándar de aprendizaxe avaliable 3º ESO Indicadores de logro mínimo para superar a materia 

 

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

Coñece e describe correctamente o xogo da chave. 
 Coñece e realiza distintos nós, adaptando a súa execución en 
función da utilidade e do medio. 

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

Aprende a organizar o espacio para desenvolver a danza.Ou 
crea composicións estáticas para a representación de 
historias cortas. 
Sabe os pasos dunha danza colectiva. 

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

Coñece e pon en práctica os elementos que fan posible o 
desenvolvemento do ritmo motor´ 

Sabe empregar desprazamentos curtos e longos para utilizar o 
espazo 

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. 

E capaz de executar de forma autónoma exercicios rítmicos e 
de danza e é consciente das súas posibilidades 

Valora e practica a integración social a través de diferentes 
propostas para crear unha coreografía 

 

. -Coñece o béisbol, badmintonl e Tag-rugby os seus fundamentos 
técnico-tácticos relativos á técnica individual e iniciase na táctica e 
a técnica de conxunto 

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

Describe os aspectos regulamentarios dos deportes antes 
mencionados 

 

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. 

-É constante no traballo, superando as dificultades 

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. 

-Avanza no dominio dos xestos de técnica individual e de táctica e 
técnica colectiva propios do beisbol, tag- rugby e badminton. 

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. 

Cita dous conceptos de ataque (avanzar, puntuar.) e dous de 
defensa (interceptar, repregarse) 

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

 

 

Contidos que non se desenvolveron polo confinamento:  

● Tag-rugby 

● Xogos populares: a  chave 

● Cabullería 

● Saída ao medio natural: Kaiak. 

 

 

4º ESO: 
Estándares de Aprendizaxe 4º ESO Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 



 

EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou 

desprazamento aos cambios do medio, priorizando a súa 

seguridade persoal e colectiva. 

E capaz de orientarse cun mapa e plano feito por el polo entorno do 

centro seguindo pistas. 

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias 

específicas das actividades de oposición, contrarrestando ou 

anticipándose ás accións da persoa adversaria. 

Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das 

actividades de cooperación, axustando as accións motrices aos factores 

presentes e ás intervencións do resto de participantes 

EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias 

específicas (descritas anteriormente) das actividades de 

colaboración-oposición, intercambiando os papeis con continuidade 

e perseguindo o obxectivo colectivo de obter situacións vantaxosas 

sobre o equipo contrario 

 
EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na natureza coa 

saúde e a calidade de vida. 

Recoñece o impacto ambiental, económico e social das actividades 

físicas e deportivas, reflexionando sobre a súa repercusión na forma 

de vida no contorno e diseña ou programa unha actividade no medio 

natural. 

 

Contidos que non se desenvolveron polo confinamento: 

● PINFUVOTE 

● DATCHBALL 

● Saída ao medio natural: Bautismo de Surf (praia de Patos). 

 

1º BACHARELATO: 
 

Estándares de Aprendizaxe 1º bacharelato Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 
 

EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas 

aos condicionantes xerados polos compañeiros e as 

compañeiras, e polas persoas adversarias, nas situacións 

colectivas. 

Aplica xestos de técnica individual e de táctica e técnica colectiva 

propios do baloncesto, colpbol, lacrosse y mazaball 

 

Aprendizaxes e competencias imprescindibles pendentes de desenvolver: Ao non ter 
continuidade no seguinte curso (2º de bacharelato), non é necesario adaptala á programación do 
curso que vén. 
Detaxo os contidos non desenvolvidos, polo confinamento: 
 

● Deportes alternativos: COLPBOL E MAZABOL ( SÓ PRÁCTICA) 
● UD BALONCESTO 
● LACROSSE 
● SAÍDA AO MEDIO NATURAL: RAFTING POLO RÍO MIÑO. 

ANEXO IV:  



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 

FUNCIÓN DA SITUACIÓN SANITARIA 
Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato.  
 

● ESCENARIO PRESENCIALIDAD: 

A materia está impartíndose, a petición do departamento, nun só día/semana, as dúas 

horas lectivas, preferentemente a 5º e 6º hora (agás 1 curso), para facilitar o aseo na casa, 

ao seren imposibles os accesos ós vestiarios polo aforo máximo (1 persoa). 

Asemade, o departamento conta coa aula virtual do centro, na que están , para cada 

curso: obxectivos didácticos, estándares de aprendizaxe, temporalización das sesións 

para todo o curso por trimestres, apuntamentos, cuestionarios dos contidos impartidos, 

tarefas ou traballos propostos, criterios de cualificación,  fichas, ...etc.  

Polo de agora, estase facilitando gradualmente ao alumnado o usuario e contrasinal da 

mesma. Do mesmo xeito, aínda que a listaxe da clase está sen asentar, tratamos de 

identificar ao alumnado que neste intre pode ter problemas telemáticos: polo de agora 

todos dispoñen de móbil, pero non dun PC ou internet na casa, o que dificultaría o 

seguemento do proceso formativo na casa para determinadas tarefas propostas na 

programación. 

Este alumnado poderá entregar os traballos ou tarefas en formato papel; poderá facer 

fotocopias das fichas, na conserxería (haberá unha carpeta para cada curso). Os 

instrumentos de avaliación e aprendizaxes imprescindibles  serán os mismos que o resto 

do alumnado. 

● ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD 

Este escenario non se plantexa para o alumnado da ESO. 

Para o alumnado  de 1º de bacharelato, aínda que é poco probable neste intre ( 26 e 16 

alumnos en cada unha das opcións académicas), sabemos que a capacidade física da 

clase é moi limitada. Só no caso de que Inspección decidirá traspasar un número de 

alumnos que fixera superar a capacidade da mesma, habería que pasar obrigatoriamente 

ao escenario de semipresencialidade, que estaría marcado pola inspección ou pola 

dirección do centro.  

Neste caso, as adaptacións farían necesario  sintetizar os contidos prácticos da materia 

cando o alumnado asistira ás clases prácticas no centro, deixando os contidos teóricos e a 

recopilación de fichas, por exemplo, para traballar na casa (flipped clasroom ou aula 



 

invertida), video-conferencias para resolver dúbidas ou explicar algunha tarefa ou 

traballo, formar grupos de traballo, etc. 

No caso de haber alumnado con problemas telemáticos (en principio, nestes cursos non 

apareceu ningun polo de agora), presentarían os traballos ou tarefas a través do 

dispositivo móbil, correo electrónico, video-conferencia, ou facendo coincidir as entregas 

cos días de presencialidade. 

Asemade, teñen a súa disposición na biblioteca, PC con internet, para poder presenta-los. 

● ESCENARIO NON PRESENCIAL (CONFINAMENTO) 

As adaptacións faránse segundo as directrices marcadas pola inspección educativa, do 

mesmo xeito que aconteceu no mes de marzo do ano pasado. 

As necesidades do alumnado, estando xá detectadas, farán que o préstamo do material 

telemático sexa mais “áxil”. 

As aprendizaxes imprescindibles serán as mesmas, en principio, xa que a programación 

deste curso fíxose dacordo coas directrices do Protocolo conxunto das consellerías de 

sanidade e educación polo Covid19.  

Os instrumentos de avaliación e as estratexias dependerán dos contidos desenvoltos ata 

ese  momento, modificando a partires del, os obxectivos e as aprendizaxes 

imprescindibles derivadas da non presencialidade, como: replantexar distintos deportes, 

facer grabacións das tarefas prácticas para entrega-las ao profesor para poder ser 

avaliadas, plantexamento de retos físicos que teñan que ver cos contidos do currículo 

nese momento, cuestionarios dos contidos teóricos na aula virtual, traballos en drive 

cooperativos, actividades interdisciplinares con outras materias… 

En todo momento manteráse o contacto co alumnado (como xá se fixo no curso pasado), 

ben a través do chat da aula virtual, dos mensaxes, do correo electrónico, do teléfono, da 

video-conferencia,  dos titores ou de xefatura de estudos, flexibilizando os prazos de 

entrega para non sobrecargar ao alumnado mais “desfavorecido”. 

● ESCENARIO CUARENTENA DUN/HA ALUMNO/A:  

O alumnado que por distintos motivos,  polo protocolo Covid 19 teña que respectar o 

periodo de cuarentena na casa, seguirá o proceso formativo na casa. Para elo, xefatura de 

estudos ou o/a titor/a informará ao departamento, que ben a través do titor ou da aula 

virtual, marcará as tarefas que se desenvolverán nese período. Asemade, o alumnado ten 

reflectido na aula virtual todos os contidos detaxados de todas e cada unha das sesións do 

curso. 

Se o alumno/a non dispón de medios telemáticos, tentaránse achegar os documentos 

necesarios para traballar nas tarefas; se fora imposible, flexibilizaránse os prazos de 

entrega de traballo e probas, tanto teóricas coma prácticas, para á volta ao centro. O 

demais, faríase coma no caso do escenario non presencial. 



 

 

 
 

 

 
 

 


