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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándares C.C.

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

4º-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

4º-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

4º-EFB1.1.3 - Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e 
final de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de 
competencia motriz.

CSC

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.

4º-EFB1.2.1 - Asume as funcións encomendadas na organización de 
actividades grupais CSC

4º-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

4º-EFB1.2.3 - Presenta propostas creativas de utilización de 
materiais e de planificación para utilizalos na súa práctica de 
maneira autónoma.

CSC

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

4º-EFB1.3.1 - Valora as actuacións e as intervencións das persoas 
participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e 
respectando os niveis de competencia motriz, e outras diferenzas.

CSC

4º-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

4º-EFB1.3.3 - Mantén unha actitude crítica cos comportamentos 
antideportivos, tanto desde o papel de participante como desde o 
de espectador/a.

CSC

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

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

CSIEE

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

4º-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

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

4º-EFB1.5.1 - Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas 
achegas nos traballos de grupo, e admite a posibilidade de cambio 
fronte a outros argumentos válidos.

CSC

4º-EFB1.5.2 - Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras nos traballos en grupo. CSC

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.

4º-EFB1.6.1 - Procura, procesa e analiza criticamente informacións 
actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a 
corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.

CD CCL

4º-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

4º-EFB1.6.3 - Comunica e comparte información e ideas nos 
soportes e nos contornos apropiados CD CCL
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Argumentar a relación entre os 
hábitos de vida e os seus efectos 
sobre a condición física, aplicando os 
coñecementos sobre actividade física 
e saúde.

4º-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.

CMCT

4º-EFB3.1.2 - Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización 
coa compensación dos efectos provocados polas actitudes 
posturais inadecuadas máis frecuentes.

CMCT

4º-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.

CMCT

4º-EFB3.1.4 - Valora as necesidades de alimentos e de hidratación 
para a realización de diferentes tipos de actividade física. CMCT

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.

4º-EFB3.2.1 - Valora o grao de implicación das capacidades físicas 
na realización dos tipos de actividade física. CMCT

4º-EFB3.2.2 - Practica de forma regular, sistemática e autónoma 
actividades físicas co fin de mellorar as condicións de saúde e 
calidade de vida.

CMCT

4º-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.

CMCT

4º-EFB3.2.4 - Valora a súa aptitude física nas súas dimensións 
anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa saúde. CMCT

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

4º-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

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

4º-EFB4.2.1 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias 
específicas das actividades de oposición, contrarrestando ou 
anticipándose ás accións da persoa adversaria.

CAA 
CSIEE

4º-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

4º-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

4º-EFB4.2.4 - Aplica solucións variadas ante as situacións 
formuladas e valorar as súas posibilidades de éxito, en relación 
con outras situacións.

CAA 
CSIEE

4º-EFB4.2.5 - Xustifica as decisións tomadas na práctica das 
actividades e recoñece os procesos que están implicados nelas.

CAA 
CSIEE

4º-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

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

4º-EFB4.3.1 - Compara os efectos das actividades físicas e 
deportivas no contorno en relación coa forma de vida nel.

CSC 
CMCT

Criterio de avaliación Estándares C.C.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

Probas específicas/Gravacións e análise/Observación sistemática/
Cuestionarios

Instrumentos: 

Probas de capacidade motriz/Gravacións e análise/Rúbrica

Cualificación 
Final

- Todo o alumnado que obteña unha nota igual o superior a cinco 
puntos, como resultado de facer a media aritmética entre as 
cualificacións do primeiro e segundo trimestre, terá superada á 
materia en Xuño e poderá incorporarse durante o terceiro 
trimestre, de forma voluntaria, ao programa de tarefas de 
ampliación, que lle permitirá poder mellorar a súa nota ata os 10 
puntos como máximo. 

- Todo o alumnado que obteña unha nota inferior a cinco puntos, 
como resultado de facer a media artimética entre as cualificacións 
do primeiro e segundo trimestre, non terá superada a materia en 
Xuño e terá que incorporarse, durante o terceiro trimestre, ao 
programa de tarefas de recuperación e reforzo para superar a 
avaliación negativa (obter unha nota igual ou superior a cinco). 
Unha vez superada esa nota PODERÁ INCORPORARSE 
VOLUNTARIAMENTE AO PROGRAMA DE TAREFAS DE AMPLIACIÓN DO 
RESTO DO ALUMNADO.

Proba 
extraordinaria de 

setembro

O 100% da nota obterase a través dunha proba escrita de contido 
teórico ou teórico/práctica que abarcará todos os aspectos vistos 
durante o 1º e/ou 2º trimestre do curso

Alumnado coa 
materia 

pendente
NON HAI
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

(recuperación, reforzo, repaso e ampliación)

Actividades

O Desenvolvemento das actividades de recuperación, reforzo e 
ampliación se levarán a cabo mediante una “paisaxe de aprendizaxe” 
denominada “TRABAJOS MULTICONTENIDOS” que se atopa na Aula 
Virtual do centro. As tarefas atópanse agrupadas en seis bloques 
temáticos, tres orientados ao reforzo e recuperación, dous orientados á 
ampliación e un orientado ao traballo interdisciplinar. 

Establécense dous niveis de partida: alumnado con avaliación negativa e 
alumnado con avaliación positiva, e todos/as terán a posibilidade 
mellorar a súa cualificación ata os 10 puntos.

Metodoloxía 

(Todo o 
alumnado 
dispón de 

conectividade)

Dentro dunha temática común, en cada bloque o alumnado elixe o tipo 
de tarefa que máis se axusta as súas características, gustos e intereses. 

Ten que preparar as tarefas na casa e sube o seu resultado á Aula Virtual 
do centro nas datas establecidas (10 días por bloque).

Materiais e 
recursos

- Odenador personal, teléfono móbil, tablet…. 

- Conexión a Internet 

- Paisaxe de aprendizaxe “TRABAJOS MULTICONTENIDOS” ubicada na 
Aula Virtual do centro.

4. Información e publicidade

Información 
ao alumnado 
e as familias

 - A información ao alumnado farase a través da mensaxería da Aula 
Virtual do Centro, a través dos recursos publicados na propia Aula e a 
través dunha videoconferencia informativa. 

- A infomación as familias farase a través da APP Abalar Móbil

Publicidade NO ESPAZO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DA WEB DO CENTRO
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https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanxenxo/taxonomy/term/16

