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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 
A ESO E O BACHARELATO - EXTRACTO 

 
 

2.- CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

O corpo humano constitúe unha peza clave na interrelación da persoa co entorno e a educación 
física está directamente comprometida coa adquisición do máximo estado de benestar físico, mental 
e social posible, nun entorno saudable. Ésta ten como finalidade desenvolver nas persoas a súa 
competencia motriz, entendida como a integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes 
e os sentimentos vinculados sobre todo á conducta motora. 

A definición de competencia que recolle o currículo sinala que son: “as capacidades para 
aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a 
realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos”. A denominación 
e clasificación das competencias clave veñen definidas pola Unión Europea, considerándoas “como 
aquelas que todas as persoas precisan para o seu desenvolvemento persoal, así como para a ciudadanía 
activa, a inclusión social e o emprego”. 

A contribución que a nosa asignatura fai as diferentes competencias ven establecida no 
currículo, na relación que fai de cada un dos estándares con diferentes competencias. Esto permite 
establecer os nosos perfís competenciais. A contribución da nosa asinatura a cada una das 
competencias será diferente. 

As competencias clave a acadar son: 

a) Comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). c) 
Competencia dixital (CD). 
d) Aprender a aprender (CAA). 
e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
g) Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Con respecto á competencia de comunicación lingüística, a materia contribúe ofrecendo unha 
variedade de intercambios comunicativos e a través de vocabulario específico que aporta. 

No caso da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, pódense 
desenvolver analizando cálculos (ritmos de carreira, frecuencia cardíaca, consumo calórico, etc.), 
utilizando nocións sobre secuencias rítmicas, interpretando diferentes informacións (mapas 
topográficos, analise de traxectorias, etc.), coñecemento dos principios da natureza, etc.; así como o 
traballo dos hábitos saudables asociados aos diferentes sistemas corporais. 

Respecto á competencia dixital pódense utilizar medios informáticos e audiovisuais como 
ferramenta de tratamento significativo das informacións recollidas. 

Para o traballo da competencia aprender a aprender usamos o coñecemento de sí mesmo e das 
propias posibilidades e carencias como punto de partida do aprendizaxe motor, desenvolvendo un 
repertorio variado que facilite a súa transferencia a habilidades motrices máis complexas. 

A contribución á competencia social e cívica, vaise facer dende o bloque de contidos comúns 
ao traballar a tolerancia, a cooperación, o traballo en equipo, o respeto ao entorno natural, etc. As 
actividades deportivas e en especial as colectivas son un medio eficaz para facilitar a relación, 
integración e o respecto, así como o desenvolvemento da cooperación. 

Na competencia en iniciativa e espíritu emprendedor, a educación física colabora na medida 
en que emplaza ao alumno/a a tomar decisións con progresiva autonomía, así como darlle 
protagonismo en aspectos de organización individual e colectiva de actividades físicas e en aspectos 
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de planificación de actividades para a mellora da súa condición física. A resolución de problemas, de 
retos físicos, etc. tamen axudará. 

Por último, dicir que son numerosas as relacións entre a competencia conciencia e expresións 
culturais e a Educación física. Por un lado a través do compoñente expresivo chegando a convertirse 
nun medio de expresión persoal, utilizando os recursos do corpo e o movemento (habilidades 
perceptivas, comunicativas, etc). Por outro lado prodúcese un acercamento ás distintas manifestacións 
culturais (xogos tradicionais, danzas e bailes, deportes, etc.) e ademáis é unha excelente mediadora 
para analizar de forma crítica os fenómenos deportivos (violencia no deporte, etc.). 

 
 

3.- CONTRIBUCIÓN AO LOGRO DOS OBXECTIVOS XERAIS DA ESO E DO 
BACHARELATO. 

 
Outro dos elementos do currículo son os obxectivos que os define como “os referentes 

relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo...”. 
Dende a nosa asinatura facemos una contribución especial a partes de ditos obxectivos na 

ESO: 
 
a) “Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer…os seus dereitos no respecto ás 

demáis persoas … ,afianzando os dereitos humanos…” 
b) “Desenvolver… hábitos de disciplina…como medio de desenvolvemento persoal”. 
c) “Valorar…a diferenza de sexos…” 
d) “Fortalecer as súas capacidades afectivas…así como rexeitar a violencia…e resolver 

pacíficamente os conflictos”. 
e) “Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes da información…” 
f) “Concebir o coñecemento científico como un saber integrado…” 
g) “Desenvolver o espírito emprendedor…e asumir responsabilidades”. 
h) “Comprender e expresar…oralmente e por escrito, na lingua galega e castelá…” 
i) “Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras…” 
l) “Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura…coñecer mulleres e homes 

que realizaran achegas importantes…e á sociedade galega…” 
m) “Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas…incorporar 

a educación física…para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer…a 
dimensión humana da sexualidade…Valorar…os hábitos sociais relacionados coa 
saúde…” 

n) “Apreciar a creación artística…” 
ñ) “Coñecer…aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural…de Galicia…” 
o) “…Valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da indentidade de Galicia…” 
 
 
 No caso do bacharelato contribuimos a: 
 
 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.  
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 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.  
 g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  
 h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 
e na mellora do seu contorno social.  
 l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos...  
 m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  
 n) Desenvolver a sensibilidade artística…, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural.  
 ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables.  
 o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  
 p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  
 
 

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

 
 Na actual LOMCE vemos que os criterios de avaliación son a referencia específica para avaliar 
a aprendizaxe do alumnado. Describen o que se quere valorar e o que os estudantes deben acadar, 
tanto en coñecemento como en habilidades; responden ao que se pretende acadar en cada materia. 
Ademais, hai estándares de aprendizaxe avaliables, que son especificacións dos criterios de avaliación 
que permiten definir os resultados da aprendizaxe e que especifican o que o estudante debe saber, 
comprender e saber facer en cada materia. Deben ser observables, medibles e avaliables e permitir 
graduar o rendemento ou o logro acadado. O seu deseño debería contribuír e facilitar o deseño de 
probas normalizadas e comparables. 
 A avaliación implica máis que a avaliación da aprendizaxe dos alumnos, busca observar o 
proceso de ensino e os elementos que interveñen nel (o profesor, os obxectivos, os contidos, as 
propostas de intervención didáctica, os materiais e recursos didácticos, etc.). 
 
 Se observamos a avaliación da aprendizaxe do alumno, vemos que a primeira referencia que 
temos son os obxectivos xerais da etapa e as competencias clave. No currículo atopamos os criterios 
de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables, que establecen o grao e o tipo de aprendizaxe 
que se esperan dos estudantes con respecto ao establecido polos criterios de avaliación. Asumen os 
aspectos básicos que o alumno debe acadar para seguir progresando. 
 Por último, hai os indicadores observables da consecución dos estándares de aprendizaxe que 
serán os obxectivos de aprendizaxe ou didácticos establecidos nas distintas unidades didácticas, para 
os que se deseñan e utilizan diferentes tarefas e situacións de avaliación, probas, observacións, listas 
de cotexo, exames escritos, etc., para poñelos a proba e ver se se conseguen ou non. 
 
 Polo tanto, sabemos o que debemos valorar, pero debemos aclarar cando o faremos. É necesario 
establecer unha avaliación inicial que permita adaptar as intencións aos coñecementos previos e ás 
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necesidades do alumnado. Ao longo do proceso de ensino, debemos observar o que ocorre, para 
reaxustar a nosa actuación e isto implica realizar unha avaliación formativa. Ao final do proceso, 
utilizaremos a avaliación sumativa para coñecer o grao de aprendizaxe obtido por cada alumno. Aquí 
considéranse todos os datos obtidos na avaliación formativa e engádense os datos tomados dun xeito 
específico e na avaliación final.  
 Cómpre destacar que as porcentaxes da nota asignada a cada momento variarán en función das 
intencións buscadas nas unidades didácticas (xa sexa proceso ou produto). Así, podemos avaliar o 
proceso ou avaliación formativa cun 60% (incluirá: rendemento motor cun 20% e aspectos 
actitudinais cun 40%) e a avaliación final cun 40% (no que o 10% é ver logros cognitivos e o 30% 
para o rendemento motor). Da suma do formativo e o final obtemos a avaliación sumativa que se 
traduce nunha nota ou cualificación. 
 

Polo tanto, de forma resumida, para avaliar e cualificar ao alumnado vamos a observar 
que logros que vai acadando durante a súa participación nas sesións das diferentes unidades 
didácticas nas que se traballa con diferentes criterios de avaliación e os seus estándares de aprendizaxe 
avaliables. 
 Para elo iremos observando e tomando anotacións con diferentes instrumentos e en 
diferentes momentos: 

q Nas avaliacións iniciais, nas que veremos o estado da súa condición física e das súas 
habilidades motoras básicas e específicas. Para iso empregaremos diferentes probas físicas e 
actividades que nos permitan ter un referente para elaborar unidades didácticas axeitadas. 

q Ó longo do ano realizaremos un seguimento constante con observacións e anotacións dos 
diversos aspectos nunha ficha individual do alumno, isto contribuirá á avaliación formativa, 
que incidirá nas decisións que tomemos para elaborar fichas de traballo individuais, variacións 
de actividades, de metodoloxía, etc., en definitiva os reforzos. 

q Ó finalizar faremos unha avaliación sumativa, para comprobar o grao de consecución dos 
criterios de avaliación e os seus estándares de aprendizaxe avaliables para cada curso. Nela 
considérase todo o visto nas avaliacións formativas e o recollido nas avaliacións finais das 
diferentes unidades didácticas. 

 
A avaliación farémola tanto de forma subxectiva como obxectiva recurrindo así, tanto a 
técnicas e procedementos de observación coma de experimentación. Así empregaremos 
instrumentos variados que vaian acorde co tipo de avaliación, cos contidos, cos obxectivos, 
cos alumnos, etc.. Para iso usamos: test de condición física, probas de execución, fichas de 
observación (rexistros de acontecementos), listas de control, escalas de clasificación ou 
puntuación, rúbricas, diarios ou informes exames tipo test, exames orais e realización de 
traballos en clase ou fora dela. Tamén pode ser adecuado usar a autoavaliación e a 
coavaliación dos alumnos nos últimos cursos, buscando con iso a súa implicación persoal, o 
seu espírito crítico e a súa autonomía. 

 
A cualificación final do curso estará conformada a grandes trazos polos diferentes logros 

acadados relacionados cos criterios de avaliación e co grao de consecución dos estándares de 
aprendizaxe avaliables: 
 

• Un 40% polos logros afectivos que se ven no seu traballo persoal, na súa participación activa 
e na súa actitude e comportamento durante as sesións, fundamentalmente verase nas 
avaliacións formativas. 

• Un 50% polos logros motores acadados que se manifesta no seu grao de dominio de contidos 
de tipo procedimental tanto nas avaliacións formativas como nas finais. 
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• Un 10% polos logros cognitivos que se deducen dos seus coñecementos de contidos de 
carácter conceptual, xa sexan valorados nas avaliacións formativas ou nas finais. 

 
 Para conseguir promocionar na avaliación orinaria será necesario obter una nota media 
entre os tres trimestres igual ou superior a 5 puntos. 
 

No caso de non superar a materia na convocatoria ordinaria deberá presentarse á 
convocatoria extraordinaria, na que é necesario que demostre os seus coñecementos a nivel 
conceptual e procedimental. A cualificación obterase de sumar os logros cognitivos (50%) cos 
motores (50%). O referente para a avaliación serán os criterios de avaliación e os seus estándares 
de aprendizaxe avaliables básicos, establecidos para ese curso. 
 
 

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

 
No Decreto 86/2015, do 25 de xullo, polo que se establece o currículo da ESO e do bacharelato 

na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 29-6-15) indícase no seu artigo 23 sobre promoción, no 
seu punto 3 que " quen obteña a promoción sen superar todas as materias deberá matricularse nas 
materias non aprobadas, seguirá os programas de reforzo establecidos polo equipo docente e deberá 
superar as avaliacións correspondentes aos programas de reforzo de devanditos. Esta circunstancia 
terase en conta para os fins promocionais previstos nos apartados anteriores”. 

Na Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na ESO na Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG 12-9-07) inclúese no seu artigo 6 sobre promoción, no punto 6 que 
“corresponde aos departamentos didácticos a organización destes programas. Cada profesor 
desenvolverao no curso no que imparte clases”. 

 
A referencia para a elaboración dos programas de reforzo serán os criterios de avaliación e os 

seus estándares de aprendizaxe avaliables do curso pendente, así como os indicadores de logro da 
aprendizaxe especificados nas distintas unidades didácticas propostas. Debido á natureza progresiva 
e ao tratamento global dos contidos da nosa materia, imos centrar a atención nos estándares de 
aprendizaxe do curso actual e reforzar os logros e a adquisición das habilidades incluídas nos criterios 
de avaliación ao final do curso. curso, así como a consecución de competencias clave. 

Procurarase traballar cos contidos básicos dos diferentes bloques de contido (actividades 
físicas e saúde, xogos e actividades deportivas, etc.) que garantan a adquisición e mellora dos criterios 
de avaliación propostos para o curso. 

Por todo isto pódense modificar: os materiais, as formas de organización, as actividades de 
ensino-aprendizaxe, os momentos e instrumentos empregados para a avaliación, etc. 

Por exemplo, traballar en pequenos grupos, con niveis de competencia similares, a avaliación 
será levada a cabo, fundamentalmente, mediante avaliación formativa, empregando como 
instrumentos: listas de verificación ou escalas de estimación ou apreciación, rúbricas, exames orais 
con preguntas cortas de comprensión de conceptos, etc. favorecerán a consecución dos estándares de 
aprendizaxe avaliables fundamentais ou básicos. 

 
Polo tanto, cada profesor do departamento será o encargado de supervisar os logros dos 

alumnos pendentes aos que imparte clase. Para aprobar a materia pendente, será suficiente con 
aprobar os trimestres do curso actual ou polo menos se alcanzan os estándares de aprendizaxe 
avaliables fundamentais ou básicos nun grao mínimo do cincuenta por cento. 
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13.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 
A avaliación inicial e necesaria para coñecer o estado no que se atopa o alumnado. 

Valoraremos o estado das diferentes capacidades motrices, tanto as condicionais como as 
coordinativas, as súas habilidades sociais así como  as habilidades de cooperación-oposición e as 
estratéxicas. O obxectivo e detectar posibles carencias no seu desenrolo e contar cunha referencia 
para poder ver o seu progreso. O ideal será empregar a primeira unidade do curso para facer a 
valoración inicial. Podemos adicar as sesións a diferentes aspectos: 

Ø Valorar o estado das capacidades motrices con actividades globais e os hábitos saudables cun 
cuestionario: peso, estatura, idade, frecuencia cardíaca basal, actividade física diaria, hábitos 
alimentarios, horas de sono, problemas de saúde que debamos coñecer, etc. 

Ø Valorarar o estado das habilidades de cooperación-oposición e das sociais con situacións 
xogadas para ver si son capaces de resolver as situacións propostas. Podemos usar xogos 
como: os dez pases, o balón torre, situacións de 3x3, etc. 

Ø Ver de forma específica as capacidades condicionais con probas da batería DAFIS ou da 
EUROFIT. 

Ø Ver de forma específica as capacidades coordinativas con probas da batería DAFIS ou da 
EUROFIT. Tamén poden valer circuítos de axilidade, saltos coa corda, paso de valados, 
actividades ximnásticas ...). 

 
Segundo os resultados obtidos plantexaremos as unidades e as sesións para adaptarnos ás 

características dos grupos e lograr os mellores resultados posibles (variantes nos exercicios, redución 
das demandas técnicas, grupos pequenos para aumentar a participación ...). 

Nos casos que requiran unha atención especifica maior plantexaremos reforzos ou incluso 
adaptacións curriculares para poder atender á diversidade. 
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15.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, RELACIÓN COS SEUS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES E CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 
 

1º. Temporalización. 
Ao longo do curso, nas diferentes unidades didácticas. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
Para os resaltados en amarelo o seu grao de consecución será do 100 por cento ao constituir os 
mínimos básicos. Nos demais o grao mínimo de consecución será do 50 por cento. 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
Empregaranse procedementos de observación fundamentalmente e algunhos de 
experimentación. Os instrumentos serán listas de control, escalas de observación e rúbricas, 
probas de execución e tests, exames escritos e traballos. 

 
 

15.1 NA  ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA DA ENSINANZA SECUNDARIA. 
 

15.1.1 - 1º de ESO 
 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

§ b  
§ m 
§ g 

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

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

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

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

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

§ CSC  
§ CMCCT 

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

§ CSC 
§ CAA 

§ 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 
§ g 

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

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

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

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

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

§ CSC 

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

§ CSC 

§ EFB1.2.3. Respecta as § CSC 
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 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

demais persoas dentro do 
labor de equipo, con 
independencia do seu nivel 
de destreza. 

§ m 
§ a 
§ c 
§ d 
§ g 
§ l 
§ ñ 

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

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

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

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

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

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

§ CSC 

§ 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 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 

§ B1.11. 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 
§ g 
§ e 
§ b 
§ m 
§ ñ 
§ o 

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

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

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

§ CD 
§ CCL 

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

§ CD 
§ CCL 
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 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

§ n 
§ m 
§ b 
§ g 
§ l 
§ d 
§ ñ 

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

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

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

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

§ CCEC 

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

§ CCEC 

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

§ CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

§ m 
§ f 
§ b 
§ g 

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

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

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

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

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

§ CMCCT 

§ 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 actividades 
físicas para ser 
consideradas saudables, e 
lévaas á práctica. 

§ CMCCT 

§ m 
§ g 
§ f 
§ b 

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

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

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

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

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

§ CAA 

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

§ CAA 

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

§ CMCCT 
§ CSIEE 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  



 
Programación docente do IES A SARDIÑEIRA-Extracto CURSO: 2021-2022 
 

10 

 Educación Física. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ a 
§ b 
§ g 
§ m 

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

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

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

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

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

§ CAA 
§ CSIEE 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

§ a 
§ b 
§ d 
§ g 
§ m 

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

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

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

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

§ CAA  
§ CSIEE 

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

§ CAA  
§ CSIEE 

§ 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 



 
Programación docente do IES A SARDIÑEIRA-Extracto CURSO: 2021-2022 
 

11 

15.1.2 - 2º de ESO 
 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

§ b  
§ m 
§ g 

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

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

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

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

§ CSC 
§ CMCCT 

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

§ CSC 
§ CAA 

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

§ CSC 

§ m 
§ n 
§ a 
§ b 
§ c 
§ d 
§ l 
§ g 

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

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

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

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

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

§ CSC 

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

§ CSC 

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

§ CSC 

§ m 
§ a 
§ c 
§ d 
§ g 
§ l 
§ ñ 

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

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

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

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

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

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

§ CSC 

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

§ CSC 

§ EFB1.3.3. Analiza 
criticamente as actitudes e 
os estilos de vida 
relacionados co tratamento 
do corpo, as actividades de 

§ CSC 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

lecer, a actividade física e o 
deporte no contexto social 
actual. 

§ m 
§ n 
§ g 

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

§ B1.11. 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 
§ e 
§ b 
§ m 
§ ñ 
§ o 

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

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

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

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

§ CD 
§ CCL 

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

§ CAA 
§ CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

§ n 
§ m 
§ b 
§ g 
§ l 
§ d 
§ ñ 

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

§ B2.2. Creatividade e 
improvisación nas 
actividades artístico-

§ 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 

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

§ CCEC 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 
§ f 
§ b 
§ g 

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

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

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

§ B3.4. Control da 
intensidade do esforzo a 
través da frecuencia 
cardíaca. 

§ B3.5. Procedementos para 
a avaliación dos factores da 
condición física 
relacionados coa saúde. 

§ B3.6. A actividade física e o 
seu efecto sobre a saúde. 
Criterios de selección de 
actividades para a 
realización dun plan de 
mellora da saúde. 

§ B3.1. Recoñecer os 
factores básicos que 
interveñen na acción 
motora e os mecanismos 
de control da intensidade 
da actividade física, e 
aplicalos á propia 
práctica, en relación coa 
saúde e a alimentación. 

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

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

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

§ B3.2. Desenvolver as 
capacidades físicas máis 

§ EFB3.2.1. Participa 
activamente na mellora das 

§ CAA 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ g 
§ f 
§ b 

mellora das capacidades 
físicas básicas 
relacionadas coa saúde. 

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

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

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

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. 

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 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 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

§ a 
§ b 
§ g 
§ m 

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

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

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

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

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

§ CAA 
§ CSIEE 

§ 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 e técnicas 
básicas de orientación, 
regulando o esforzo en 
función das súas 

§ CAA 
§ CSIEE 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

posibilidades. 

§ a 
§ b 
§ d 
§ g 
§ m 

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

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

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

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

§ CAA 
§ CSIEE 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

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

§ CAA 
§ CSIEE 
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15.1.3 - 3º de ESO 

 Educación Física. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 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 partida. 

§ 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, 
de forma autónoma e 
habitual. 

§ CSC 

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

§ CSC 

§ m 
§ n 
§ a 
§ b 
§ c 
§ d 
§ l 
§ g 

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

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

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

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

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

§ CSC 

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

§ CSC 

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

§ CSC 

§ m 
§ a 
§ c 
§ d 
§ g 
§ l 
§ ñ 

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

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

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

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

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

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

§ CSC 

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

§ CSC 

§ 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 

§ CSC 
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 Educación Física. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

actual. 

§ 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 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 
§ e 
§ b 
§ m 
§ ñ 
§ o 

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

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

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

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

§ CD 
§ CCL 
§  

§ 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 
§ m 
§ b 
§ g 
§ l 
§ d 
§ ñ 

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

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

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

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

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

§ CCEC 

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

§ CCEC 

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

§ CCEC 
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 Educación Física. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

compañeiras. 

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

§ CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

§ m 
§ f 
§ b 
§ g 

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

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

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

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

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

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

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

§ B3.1. Recoñecer os 
factores que interveñen 
na acción motora e os 
mecanismos de control 
da intensidade da 
actividade física, 
aplicándoos á propia 
práctica, en relación coa 
saúde e a alimentación. 

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

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

§ 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 
§ g 
§ f 
§ b 

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

§ B3.9. Avaliación da 
condición física saudable e 
realización de actividades 
para a mellora desta, tendo 

§ 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 

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

§ CAA 
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 Educación Física. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

en conta as súas 
características individuais. 

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

§ B3.11. Técnicas básicas de 
respiración e relaxación. 

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

seu momento de 
desenvolvemento motor e ás 
súas posibilidades. 

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

§ CAA 
§ 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, 
respectando os 
regulamentos específicos. 

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

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

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

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

§ CAA 
§ CSIEE 

§ 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 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

§ a 
§ b 
§ d 
§ g 

§ B4.4. Execución de 
habilidades motrices 
técnico-tácticas vinculadas 
aos deportes colectivos en 
distintas situacións, 

§ B4.2. Resolver situacións 
motoras de oposición, 
colaboración ou 
colaboración-oposición, 
utilizando as estratexias 

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

§ CAA 
§ CSIEE 
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§ m respectando os 
regulamentos específicos. 

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

máis axeitadas en 
función dos estímulos 
relevantes. 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

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

§ CAA 
§ CSIEE 
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15.1.4 - 4º de 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 recuperación como 
medio de prevención de 
lesións. 

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

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

§ CSC 

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

§ CSC 

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

§ CSC 

§ a 
§ b 
§ c 
§ d 
§ g 
§ m 

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

§ 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 

§ 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 

§ 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 
§ e 
§ g 
§ m 
§ ñ 

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

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

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

§ CSC 

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

§ CSC 
§ CCEC 

§ EFB1.3.3. Mantén unha 
actitude crítica cos 
comportamentos 

§ CSC 
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antideportivos, tanto desde o 
papel de participante como 
desde o de espectador/a. 

§ a 
§ b 
§ g 
§ m 

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

§ B1.6. Protocolos básicos 
de primeiros auxilios.  

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

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

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

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

§ CSIEE 

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

§ CSIEE 

§ 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 en equipo. 

§ B1.11. Técnicas de 
traballo colaborativo. 

§ B1.12. Xogo limpo como 
actitude social 
responsable. 

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

§ EFB1.5.1. 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 

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

§ CSC 

§ b 
§ e 
§ g 
§ h 
§ i 
§ m 
§ ñ 
§ o 

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

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

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

§ CD 
§ CCL 

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

§ CD 
§ CCL 

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

§ CD 
§ CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

§ b § B2.1. Creación de 
composicións artístico-

§ B2.1. Compor e 
presentar montaxes 

§ EFB2.1.1. Elabora 
composicións de carácter 

§ CCEC 
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§ d 
§ g 
§ l 
§ m 
§ n 
§ ñ 

expresivas individuais ou 
colectivas, con ou sen 
apoio dunha estrutura 
musical, incluíndo os 
elementos para a súa 
sistematización: espazo, 
tempo e intensidade. 

individuais ou colectivas, 
seleccionando e 
axustando os elementos 
da motricidade 
expresiva. 

artístico-expresivo, 
seleccionando os elementos 
de execución e as técnicas 
máis apropiadas para o 
obxectivo previsto, incidindo 
especialmente na creatividade 
e na desinhibición. 

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

§ CCEC 

§ 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 
§ f 
§ g 
§ h 
§ m 

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

§ B3.2. Actividade física e 
saúde. 

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

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

§ B3.1. Argumentar a 
relación entre os hábitos 
de vida e os seus 
efectos sobre a 
condición física, 
aplicando os 
coñecementos sobre 
actividade física e 
saúde. 

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

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

§ 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 

§ 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 

§ 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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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. 

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 condicionantes 
xerados polos 
compañeiros e as 
compañeiras, as  persoas 
adversarias, os 
regulamentos e o 
contorno da práctica. 

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

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

§ CAA 
§ CSIEE 

§ 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 diversos 
condicionantes xerados 
polos compañeiros e as 
compañeiras, as persoas 
adversarias, os 
regulamentos e o 
contorno da práctica. 

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

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

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

§ CAA 
§ CSIEE 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

§ EFB4.2.3. Aplica de xeito § CAA 
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información sobre 
variacións locais. 

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. 

§ CSIEE 

§ EFB4.2.4. Aplica solucións 
variadas ante as situacións 
formuladas e valora 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. 

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

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

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

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

§ CSC 
§ CMCCT 

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

§ CSC 
§ CMCCT 

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

§ CSC 
§ CMCCT 
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15.2 NA ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN DE PROMOCIÓN DE ESTILOS 
DE VIDA SAUDABLE DE 1º DA ESO. 

 
 Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de ESO  

Obxe
ctivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete
ncias 
clave 

 Bloque 1. Actividade física e saúde  

c 
m 

B1.1. Actividade 
física como hábito 
de vida saudable: 
como, cando, onde, 
canta e por que.  

B1.1. Coñecer a relación 
entre a práctica regular de 
actividade física e a 
saúde. 

PEVSB1.1.1. Coñece os beneficios para a 
saúde da práctica regular de actividade física, 
así como os efectos adversos da inactividade. 

CMCCT 

PEVSB1.1.2. Identifica os principais parámetros 
de saúde axeitados para a súa idade, e 
relaciona a actividade física idónea para a súa 
mellora. 

CMCCT 

a 
c 
e 
m 

B1.2. Avaliación e 
análise da postura, 
da composición 
corporal e da 
actividade física 
saudable realizada. 

B1.2. Avaliar a postura, a 
composición corporal, a 
actividade física 
desenvolvida e a 
inactividade, aplicando 
sistemas sinxelos e as 
novas tecnoloxías. 

PEVSB1.2.1. Coñece e avalía a súa postura, a 
composición corporal (talla, peso, IMC, etc.), a 
actividade e inactividade física diaria, a tensión 
arterial, etc., aplicando sistemas sinxelos e as 
novas tecnoloxías. 

CMCCT  
CAA 

PEVSB1.2.2. Elabora, analiza e avalía un diario 
da súa actividade física desenvolvida durante un 
período de tempo acordado. 

CMCCT 

g 
l 
m 

B1.3. Plans e 
estratexias para o 
incremento da 
actividade física 
diaria e para a 
redución dos 
períodos de 
inactividade. 

B1.3. Aplicar un plan para 
o incremento da 
actividade física saudable 
ao longo do día, utilizando 
os recursos dispoñibles 
no contorno. 

PEVSB1.3.1. Elabora un plan para o incremento 
da súa actividade física diaria, reducindo os 
tempos de inactividade (televisión, teléfono 
móbil, etc.) e os desprazamentos con motor, e 
comprométese a pólo en práctica durante un 
período de tempo acordado de xeito individual 
ou en grupo. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

PEVSB1.3.2. Localiza e utiliza os recursos 
dispoñibles no seu contorno para a realización 
de actividade física saudable. 

CMCCT  
CD 
CAA 

PEVSB1.3.3. Adquire e utiliza estratexias 
socioemocionais para evitar os hábitos tóxicos 
relacionados coa actividade física 
(sedentarismo, vigorexia, dopaxe, etc.). 

CSC 

g 
l 
m 

B1.4. Organización 
e promoción da 
práctica de 
actividade física 
diaria. 

B1.4. Deseñar, organizar 
e difundir actividades para 
fomentar o incremento da 
práctica de actividade 
física diaria. 

PEVSB1.4.1. Deseña, utiliza e difunde un plan 
de mobilidade peonil e/ou en bicicleta no seu 
contorno e/ou a súa localidade. 

CD  
CAA 

PEVSB1.4.2. Deseña, utiliza e difunde unha 
guía para o incremento da actividade física na 
vida cotiá. 

CD  
CAA 

PEVSB1.4.3. Organiza, nun medio tanto natural 
como urbano, actividades para a difusión, o 
fomento e a práctica de actividade física 
saudable en grupo (familia, grupo clase, centro, 
amizades, etc.). 

CMCCT 
CAA 
CSC  
CSIEE 
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Obxe
ctivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Compete
ncias 
clave 

 Bloque 2. Alimentación para a saúde  

l 
m 

B2.1. Alimentación 
como hábito de vida 
saudable. 
Beneficios e riscos 
para a saúde 
derivados da dieta. 
Modelos de dieta 
atlántica e 
mediterránea como 
patróns 
alimentarios 
saudables. 

B2.1. Valorar a 
alimentación como un 
hábito de vida saudable e 
as recomendacións 
dietéticas e de hidratación 
adaptadas á idade, o 
sexo e a actividade física 
diaria. 

PEVSB2.1.1. Coñece as recomendacións 
dietéticas e de hidratación, a importancia para a 
saúde dunha alimentación sa e equilibrada 
(variada, suficiente, etc.), e os riscos para a 
saúde da inxestión desmesurada de produtos 
azucrados, salgados, etc. 

CMCCT 

PEVSB2.1.2. Identifica os alimentos e as 
recomendacións que propoñen os modelos de 
dieta atlántica e mediterránea, e os seus 
beneficios. 

CMCCT  
CAA 

e 
m 

B2.2. Inxestión 
alimentaria e 
hidratación 
segundo as 
recomendacións 
saudables máis 
adecuadas á súa 
idade, o seu sexo e 
a súa actividade 
física diaria.  

B2.2. Analizar e avaliar de 
xeito sinxelo a inxestión 
habitual e a hidratación, e 
coñecer as 
recomendacións de 
inxestión máis adecuadas 
á súa idade, ao seu sexo 
e á súa actividade física 
diaria.  

PEVSB2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa 
propia inxestión durante un período de tempo 
acordado, tendo en conta as recomendacións 
para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade 
física diaria. 

CMCCT  
CAA 

PEVSB2.2.2. Coñece as recomendacións de 
inxestión alimentaria e hidratación adecuadas á 
súa idade, ao seu sexo e ao seu nivel de 
actividade física diaria. 

CMCCT 

PEVSB2.2.3. Adquire e utiliza estratexias 
socioemocionais para evitar hábitos tóxicos 
relacionados coa alimentación (anorexia, 
drogas, alcohol, tabaco, etc.). 

CSC 

g 
l 
m 

B2.3. Deseño de 
propostas dietéticas 
sinxelas. 
Estratexias para a 
incorporación das 
recomendacións de 
alimentación e 
hidratación como 
hábito de vida 
saudable. 

B2.3. Deseñar, utilizar e 
difundir estratexias para a 
adquisición de hábitos de 
alimentación e hidratación 
saudables. 

PEVSB2.3.1. Deseña, utiliza e difunde unha 
guía para aplicar as recomendacións dietéticas 
e de hidratación adaptadas á idade, ao sexo e á 
actividade física diaria, e comprométese a 
aplicala durante un período de tempo acordado. 

CMCCT  
CD 
CAA 

B2.4. Deseñar dietas 
sinxelas, aplicando as 
recomendacións segundo 
idade, sexo e actividade 
física diaria durante un 
período de tempo 
acordado. 

PEVSB2.4.1. Deseña e elabora unha proposta 
de almorzos e merendas saudables, 
respectando as recomendacións dietéticas para 
a súa idade, o seu sexo e o seu nivel de 
actividade física, e comprométese a 
desenvolvela durante un período de tempo 
acordado. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

l 
m 

B2.4. Estratexias 
para a selección de 
alimentos e 
bebidas, que 
permitan o 
cumprimento das 
recomendacións. 
Etiquetaxe 
nutricional dos 
alimentos e das 
bebidas. 

B2.5. Facer unha escolla 
axeitada de alimentos e 
de bebidas á súa idade, 
ao seu sexo e á súa 
actividade física diaria, 
valorando criticamente as 
indicacións da etiquetaxe 
dos produtos. 

PEVSB2.5.1. Elabora unha lista da compra 
semanal, respectando as recomendacións 
dietéticas segundo a idade, o sexo e a 
actividade física diaria. 

CMCCT  
CAA 

PEVSB2.5.2. Interpreta correctamente e de xeito 
básico a etiquetaxe nutricional dos produtos 
alimenticios, identificando os valores 
recomendados para a súa saúde. 

CMCCT  
CAA 
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15.3 NA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA NO 1º CURSO DO BACHARELATO. 
 

1º de bacharelato 
 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 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 profesionais. 

§ B1.1. Valorar a actividade 
física desde a 
perspectiva da saúde, a 
satisfacción, a 
autosuperación e as 
posibilidades de 
interacción social e de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de 
interese, respecto, 
esforzo e cooperación na 
práctica da actividade 
física 

§ EFB1.1.1. Deseña, organiza 
e participa en actividades 
físicas, como recurso de 
lecer activo, valorando os 
aspectos sociais e culturais 
que levan asociadas e as 
súas posibilidades 
profesionais futuras, e 
identificando os aspectos 
organizativos e os materiais 
necesarios. 

§ CSC 

§ 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 
§ b 
§ c 
§ h 
§ m 
§ n 
§ ñ 
§ o 

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

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

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

§ CSIEE 

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

§ CSIEE 

§ 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 

§ a 
§ b 
§ c 
§ h 
§ m 
§ ñ 
§ o 

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

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

§ B1.6. Desenvolvemento da 
capacidade de traballo en 
equipo e de cooperación. 

§ B1.7. Xogo limpo como 
actitude social 
responsable. 

§ B1.3. Amosar un 
comportamento persoal e 
social responsable 
respectándose a si 
mesmo/a, ás outras 
persoas e o contorno, no 
marco da actividade 
física. 

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

§ CSC 

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

§ CSC 



 
Programación docente do IES A SARDIÑEIRA-Extracto CURSO: 2021-2022 
 

29 

 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ b 
§ d 
§ e 
§ f 
§ g 
§ l 
§ m 
§ ñ 

§ B1.8. Emprego das 
tecnoloxías axeitadas para 
a obtención e o tratamento 
de datos, para a procura, a 
selección e a crítica de 
información sobre a 
materia, e para a 
comunicación de 
proxectos, resultados e 
conclusións de traballos. 

§ B1.4. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, aplicando 
criterios de fiabilidade e 
eficacia na utilización de 
fontes de información e 
participando en ámbitos 
colaborativos con 
intereses comúns. 

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

§ CD 
§ CCL 

§ EFB1.4.2. Comunica e 
comparte a información coa 
ferramenta tecnolóxica 
axeitada, para a súa 
discusión ou a súa difusión. 

§ CD  
§ CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

§ b 
§ d 
§ m 
§ n 
§ ñ 
§ p 

§ B2.1. Composicións 
individuais e colectivas nas 
actividades físicas 
artístico-expresivas. 

§ B2.1. Crear e representar 
composicións corporais 
individuais ou colectivas 
con orixinalidade e 
expresividade, aplicando 
as técnicas máis 
apropiadas á 
intencionalidade da 
composición. 

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

§ CCEC 

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

§ CCEC 

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

§ CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

§ b 
§ d 
§ l 
§ m 
§ ñ 

§ B3.1. Beneficios da 
práctica regular de 
actividade física e 
valoración da súa 
incidencia sobre a saúde. 

§ B3.2. Hixiene postural na 
actividade física e en 
distintos campos 
profesionais. 

§ B3.3. Alimentación e 
actividade física. 

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

§ B3.1. Mellorar ou manter 
os factores da condición 
física e as habilidades 
motoras cun enfoque 
cara á saúde, 
considerando o propio 
nivel e orientándoos cara 
ás súas motivacións e 
cara a posteriores 
estudos ou ocupacións. 

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

§ CMCCT 

§ 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 recuperación 
na actividade física. 

§ CMCCT 

§ 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 

§ CMCCT 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

de actividades. 

§ b 
§ d 
§ i 
§ l 
§ m 
§ ñ 

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

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

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

§ B3.8. Probas de avaliación 
das capacidades físicas e 
coordinativas orientadas á 
saúde. 

§ B3.9. Plan persoal de 
acondicionamento físico 
orientado á saúde.  

§ B3.10. Análise da 
influencia dos hábitos 
sociais cara a un estilo de 
vida activo. 

§ B3.2. Planificar, elaborar 
e pór en práctica un 
programa persoal de 
actividade física que 
incida na mellora e no 
mantemento da saúde, 
aplicando os sistemas de 
desenvolvemento das 
capacidades físicas 
implicadas, tendo en 
conta as súas 
características e nivel 
inicial, e avaliando as 
melloras obtidas. 

§ EFB3.2.1. Aplica os 
conceptos aprendidos sobre 
as características que deben 
cumprir as actividades 
físicas cun enfoque saudable 
á elaboración de deseños de 
prácticas en función das 
súas características e dos 
seus intereses persoais. 

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

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

§ CMCCT 

§ 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 
práctica iniciativas para 
fomentar o estilo de vida 
activo e para cubrir as súas 
expectativas. 

§ CMCCT 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

§ b 
§ d 
§ m 
§ ñ 
§ p 

§ B4.1. Xogo, actividades 
deportivas individuais e de 
adversario, e actividades 
físicas no medio natural. 

§ B4.2. Perfeccionamento 
técnico e aplicación de 
normas tácticas 
fundamentais para a 
realización de xogos, 
actividades deportivas 
individuais e de 
adversario/a, e deporte 

§ 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 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

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

§ CAA 
§ CSIEE 
§ CSC 
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 Educación Física. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

alternativo practicadas nas 
etapas anteriores. 

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

anterior. situacións colectivas. 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

§ a 
§ b 
§ c 
§ m 
§ p 

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

§ B4.2. Solucionar de xeito 
creativo situacións de 
oposición, colaboración 
ou colaboración-
oposición en contextos 
deportivos ou 
recreativos, adaptando 
as estratexias ás 
condicións cambiantes 
que se producen na 
práctica. 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

§ 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 
corresponden, nos 
procedementos ou nos 
sistemas postos en práctica 
para conseguir os obxectivos 
do equipo. 

§ CAA 
§ CSIEE 
§ CSC 

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

§ CAA 
§ CSIEE 

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

§ CAA 
§ CSIEE 
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15.4 NA ASIGNATURA OPTATIVA DE ACTIVIDADE FÍSICA PROFESIONAL NO 
CURSO DE 2º BACHARELATO. 

 
ACTIVIDADE FÍSICA PROFESIONAL. 

 
Unha das preocupacións do proxecto educativo do centro é atender ás demandas e necesidades 

do noso contorno. 
A saúde e a calidade de vida son aspectos nos que podemos e pretendemos influír de xeito 

positivo. Somos conscientes de que os modelos de vida actuais abusan do sedentarismo, formas 
incorrectas de comer, falta de descanso, altos niveis de estrés, etc. Ao mesmo tempo, a dificultade 
para atopar un traballo a pesar de ter unha boa formación tampouco axudará a acadar esta calidade 
de vida. 
  É unha realidade que as profesións relacionadas coa actividade física ou que requiren un certo 
nivel de aptitude física van en aumento. Moitas destas posibilidades educativas son descoñecidas 
polos estudantes que van rematar o bacharelato. Atopamos ciclos formativos de nivel superior e 
medio para a familia profesional de actividades físicas e deportivas; Oposicións a corpos de 
seguridade do Estado (garda civil, policía, axentes aduaneiros, bombeiros, exército, etc; Licenciado 
en ciencias da actividade física e dos deportes, etc.) 

Coa intención de ampliar a perspectiva dos nosos estudantes á hora de continuar a súa 
formación e permitirlles escoller unha profesión relacionada coa actividade física, baseada nun 
coñecemento teórico-práctico, xorde a proposta para o desenvolvemento desta materia. 
 
 

Currículo da materia conforme ao establecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño. 
 

Os contidos desta materia dividiranse en dous bloques. O primeiro deles, "a actividade física 
como campo de traballo", estará centrado en amosar todas as posibilidades que existen para adestrar 
en campos relacionados coa actividade física así como coñecer os seus plans de estudo e as súas 
probas de acceso físico para que as decisións tomadas sexan baseado nun adecuado coñecemento 
deste campo profesional. 
 

O segundo bloque, "adestramento e mellora da competencia motora", dedicarase a avaliar as 
posibilidades de cada unha das materias a nivel físico así como as demandas das distintas actividades 
profesionais. Neste traballo desenvolverase o traballo dos aspectos motores deficitarios, así como a 
superación das probas físicas de acceso. 
 
 

Actividade física profesional 
 

Obxe 
 Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

Bloque 1. A actividad física como campo laboral. 

g 
i 
 

B1.1. Los ámbitos 
profesionales 
relacionados con la 
actividad física. 

B1.1. Conocer ámbitos 
profesionales relacionados 
con la actividad física y 
localizar información sobre 
ellos. 

AFP1.1.1. Diferencia los distintos 
estudios relacionados con la actividad 
física. 

CMCCT 

AFP1.1.2. Conoce los requisitos de 
acceso de varios ámbitos 
profesionales. 

CMCCT 

AFP1.1.3. Localiza la información CD 
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necesaria para presentarse a una 
oposición que demanda la realización 
de pruebas físicas. 

CAA 
CSIEE 

g 
i 

B1.2. Requisitos 
formativos en 
diferentes ámbitos 
profesionales. 

B1.2. Analizar el currículo 
de las diferentes opciones 
profesionales. 

AFP1.2.1. Identifica los contenidos a 
trabajar en cada opción profesional. CMCCT 

AFP1.2.2. Relaciona sus 
competencias con los requisitos 
formativos de la profesión analizada. 

CAA 

d 
i 
ñ 

B1.3. Pruebas 
físicas necesarias 
para acceder a 
diferentes ámbitos 
profesionales. 

B1.3. Conocer y realizar 
pruebas físicas de 
exámenes de acceso a los 
diferentes ámbitos 
profesionales. 

AFP1.3.1. Realiza pruebas físicas de 
acceso a un ámbito profesional 
respetando el protocolo. 

CAA 
CMCCT 

AFP1.3.2. Supera alguna de las 
pruebas físicas prácticas de acceso a 
un ámbito profesional. 

CSIEE 

Bloque 2. Entrenamento e mellora da competencia motriz. 

g 
i 
ñ 

B2.1. Capacidades 
motrices a 
desarrollar para 
acceder a un ámbito 
profesional. 

B2.1. Valorar las demandas 
formativas necesarias para 
cada ámbito profesional 
relacionándolas con su 
situación actual. 

AFP2.1.1. Identifica capacidades 
motrices a desarrollar para poder 
acceder a un ámbito profesional. 

CMCCT 

AFP2.1.2. Evalúa su situación de 
partida a nivel motriz. CMCCT 

d 
i 
ñ 

B2.2. Mejora de las 
posibilidades 
motrices 
personales. 

B2.2. Desarrollar aspectos 
motrices deficitarios. 

AFP2.2.1. Entrena sus capacidades 
deficitarias de forma específica. 

CSIEE 
CAA 

AFP2.2.2. Mejora las capacidades 
necesarias para superar una prueba 
física de acceso a un ámbito 
profesional. 

CSIEE 
CAA 

d 
i 
ñ 

B2.3. Desarrollo de 
planes de 
entrenamiento 
específicos. 

B2.3. Realizar planes de 
trabajo para mejorar el 
rendimiento en las pruebas 
de acceso. 

AFP2.3.1. Practica entrenamientos 
propuestos para desarrollar diferentes 
capacidades. 

 
AFP2.3.2. Se esfuerza por mantener el 
volumen y la intensidad propuesta 
para cada entrenamiento. 

 
 
 


