
          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

           

         PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

         DEPARTAMENTO DE ED. FÍSICA     

         Curso 2021/22 



          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

       DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

       O departamento (unipersoal) está formado por Margarita Vizoso, profesora     
           xefa do departamento e por Olga López Vigo e Patricia Perira González.                   
         
                           
           A distribución dos curso é a seguinte:

                        

PROFESOR MATERIA NIVEL CURSO

 Margarita Vizoso    
                  Pérez

Ed. Física ESO
           
    2º A      2º B      2º C
    2º D
    3º A      3º B 
    4º A      4º B  
     

 Bacharelato
   
    1º A    
    1º B

     
   OlgaLópez Vigo
   Patraicia Pereira

  Ed. Física ESO
  
    1º A       
    1º B       
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2. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

  A materia de Educación Física ten como finalidade principal que os alumnos alcancen a
competencia  motriz,  entendida  como  un  conxunto  de  coñecementos,  procedementos,
actitudes e emocións que interveñen nas múltiples interaccións que realiza unha persoa no
seu medio e coas demais, que permite que o alumnado supere os problemas motores
propostos tanto nas sesión de Educación Física como na súa vida cotiá; sempre actuando
de  forma  coherente  e  en  concordancia  co  nivel  de  desenvolvemento  psicomotor,  e
outorgándolle  especial  sensibilidade  á  atención  á  diversidade  nas  aulas,  utilizando
estratexias inclusivas e procurando a integración dos coñecementos, os procedementos,
as actitudes e as emocións que se vinculan á conduta motriz.

O corpo e o movemento son os eixes básicos nos que se debe centra-la acción 
educativa da área. Neste sentido, resáltase a importancia do coñecemento corporal 
vivenciado e do movemento, non só  polo  seu  valor  funcional,  senón tamén pólo carácter
integrador que ten. Trátase, da educación  do  corpo e do movemento  polo valor intrínseco
que ten esta formación e tamén de educación a través do corpo e do movemento para 
lograr outros obxectivos igualmente importantes no modo de vida actual: saúde, ocio, 
redución do estres, saída profesional e relacións sociais.

O programa de educación  física que se propón integra-las  distintas  correntes  o 
distintas funcións asignadas á educación física: función de coñecemento anatómico 
funcional;  estética e expresiva;  comunicativa e de relación;  hixiénica;  agonista; catártica 
e pracenteira e de comprensión. 

Os contidos preséntanse distribuídos en catro grandes bloques
                                           Bloque 1. Contidos común.

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas. 
Bloque 3. Actividade física e saúde.
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas.

 As características do IES, Terra de Trasancos, condiciona a elección das actividades. O
instituto comparte o pavillón de deportes do concello co IES As Telleiras o que obriga a
ter que impartir as clases dous profesores o mesmo tempo, tendo clase na pista de de-
portes, algunhas horas, máis de cincuenta alumnos. O pavillón é idóneo para impartir cer-
tos contidos pero non é suficiente para algúns deportes de equipo o ter só un cesto ou
unha soa portería. A pista do instituto non drena ben e tarda moito tempo en secar  polo
que hai que ir a forza ao pavillón.
O ximnasio ten a altura dunha aula polo que moitos contidos non poden levarse a
 cabo. Tamén ten nas paredes radiadores.
No entorno do centro non se pode desenrolar ningún contido.

► Ao atoparnos nunha pandemia vemos que non se poden impartir certos estándares de 
aprendizaxe e outros hai que desenrolalos dun xeito incompleto ou limitado.
 Non poderán realizarse moitas actividades e consecuentemente tampouco as probas 
físico-deportivas.
► Se aplicarán os protocolos correspondentes.
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLASVE

1º de ESO

Educación Física. 1º de ESO

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física

        b 
m
g

B1.1. Fases de activación e recupera-
ción,  e  o  seu  significado  como
hábito  saudable  na  práctica  da
actividade física.

B1.2.  Execución  de  xogos  e  exerci-
cios apropiados para cada parte
da sesión.

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

B1.1.  Recoñecer  e  aplicar  activida-
des  propias  de  cada  fase  da
sesión de actividade física.

B1.1.3.ter en conta  as recomenda-
cións de aseo persoal necesa-
rias para esta.

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a
ESTRUTURA  DUNHA  SESIÓN
de actividade física coa intensi-
dade dos esforzos realizados.

CSC 
CMCCT

EFB1.1.2.  Prepara  e  realiza  QUEN-
TAMENTOS e FASES FINAIS da se-
sión  de  acordo cos  contidos  que se
vaian realizar e cos contidos imparti-
dos, 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

B1.4.  Respecto e aceptación das re-
gras das actividades,  os xogos e os
deportes practicados.

     B1.5. Papeis e estereotipos nas
actividades  físicas  e  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 físicas e deportivas
e  artístico-expresivas  como  formas
de inclusión social, e a participación
doutras persoas independentemente
das súas características, colaboran-
do  con  elas  e  aceptando  as  súas
achegas.

EFB1.2.1. Amosa TOLERANCIA
e  deportividade  tanto  no  papel
de participante como no de es-
pectador/a.

     CSC

EFB1.2.2. COLABORA nas acti-
vidades  de  grupo,  respectando
as achegas das demais persoas
e  as  normas  establecidas,  e
asumindo as súas responsabili-
dades  para  a  consecución  dos
obxectivos. 

    CSC

EFB1.2.3.  RESPECTA  as  de-
mais persoas dentro do labor de
equipo e en traballos individuais
con independencia do seu nivel
de destreza.

CSC

m
a
c
d
g
l
ñ

B1.7.  Posibilidades do contorno
próximo como lugar de práctica
de actividades  físico  deportivas
e  recreativas  e  desenrolo  da
condición física.

B1.8.  Aceptación  e  respecto
das normas para a conserva-
ción do medio urbano e natu-
ral.

B1.3. Recoñecer as posibilida-
des que ofrecen as actividades
físico-deportivas  como  formas
de lecer activo e de utilización
responsable do contorno próxi-
mo.

EFB1.3.1. Coñece e identifica as
posibilidades  que  ofrece  o  seu
contorno próximo para a realiza-
ción de actividades físico-depor-
tivas.

CSC
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Educación Física. 1º de ESO

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

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.

EFB1.3.2. Respecta o seu con-
torno e a valora como un lugar
común para a realización de ac-
tividades físicas e 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  físicas  e  deportivas
e artístico-expresivas
B1.12.  Protocolo  básico  de  ac-
tuación (PAS) nos primeiros au-
xilios.
B1.13. Emprego responsable do
material  e  do  equipamento  de-
portivo.

B1.4.  Controlar  as  dificultades
e os riscos durante a súa parti-
cipación en actividades  físicas
e deportivas e artístico-expresi-
vas,  adoptando  medidas  pre-
ventivas  e  de  seguridade  no
seu desenvolvemento.

EFB1.4.1.  Identifica  as  carac-
terísticas das actividades físicas
e deportivas e artístico-expresi-
vas propostas que poidan supor
un elemento de RISCO relevan-
te para si mesmo/a ou para as
demais persoas.

CSC
CSIEE

EFB1.4.2.  Describe  e  pon  en
práctica os protocolos para acti-
var  os  servizos  de  EMERXEN-
CIA e de protección no seu con-
torno.

CSIEE

h
i

        g
e
b
m
ñ
o

B1.14.  Tecnoloxías  da  informa-
ción  e  da  comunicación  para
procurar  e  seleccionar  informa-
ción relacionada coa actividade
física e a saúde.

Traballo  de  ximnasia  artística
deportiva.

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación
no  proceso  de
aprendizaxe,procurar,  analizar
e  seleccionar  información  sa-
lientable, elaborando un traba-
llo de ximnasia artística deporti-
va,  ximnasia  rítmica,  facendo
exposicións  e  argumentacións
deste.

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías
da información  e  da  comunica-
ción  para  elaborar  traballos,
como de Ximnasia Art. Deportiva
,  Ximnasia  rítmica,  etc.  docu-
mentos  dixitais  (texto,presenta-
ción,imaxe)  como  resultado  do
proceso  de  procura,  análise  e
selección de información salien-
table.

CD
        CCL

EFB1.5.2. Expón e defende tra-
ballos  sinxelos  sobre  temas  vi-
xentes no contexto social,  rela-
cionados  coa  actividade  física
ou a corporalidade, utilizando re-
cursos tecnolóxicos.

CD
CCL

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
Bailes: Muiñeira

n
m
b
g
l
d
ñ

B2.1. Experimentación de activi-
dades  artístico-expresivas  utili-
zando  técnicas  básicas  de  ex-
presión  corporal,  combinando
espazo, tempo e intensidade.
B2.2. Realización de representa-
cións mediante linguaxe corporal

B2.1.  Interpretar  e  reproducir
accións  motoras,  con  finalida-
des  artístico-expresivas,  utili-
zando técnicas sinxelas de ex-
presión corporal.

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corpo-
rais básicas,  combinando espa-
zo, tempo e intensidade.

CCEC

EFB2.1.2. Pon en práctica unha
secuencia  de  movementos  cor-
porais axustados a un ritmo.

CCEC
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Educación Física. 1º de ESO

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

EFB2.1.3.  Colabora  na  realiza-
ción de actividades de expresión
corporal.

          

CCEC

CCEC

Bloque 3. Actividade física e saúde

m
f
b
g

B3.1.  Condición  física.  Desen-
volvemento das capacidades fí-
sicas básicas incidindo principal-
mente  nas  relacionadas  coa
saúde.

B3.2.  Introdución  aos principios
sobre unha alimentación sauda-
ble.

B3.3.  Identificación  da  frecuen-
cia cardíaca de traballo.

B3.2.  Recoñecer  e  aplicar  os
principios de alimentación e da
actividade física saudable.

B3.3.1. Recoñecer os mecanis-
mos básicos de control  da in-
tensidade  da  actividade  física
para a mellora da súa saúde.

EFB3.2.1. Distingue de xeito bá-
sico  o  impacto  que  pode ter  a
alimentación  nun estilo  de vida
saudable.

    CMCCT

EFB3.3.1. Adapta a intensidade
do  esforzo  controlando  a  fre-
cuencia cardíaca corresponden-
te ás marxes de mellora da con-
dición física.

     CMCCT 
CAA

       EFB3.1. 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 capaci-
dades  físicas desde un enfo-
que 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 apli-
cación na práctica de activida-
des físicas e na vida cotiá..

B3.2.  Desenvolver  as  capaci-
dades físicas básicas: resisten-
cia aeróbica,  forza,  velocidade
e  flexibilidade   desde  a  pers-
pectiva da súa saúde de acor-
do coas posibilidades persoais
e dentro das marxes da saúde,
amosando unha actitude de au-
toesixencia no seu esforzo.

B3.  3.2.2.  Alcanzar  niveis  de
condición  física  acordes  cas
súas características persoais.
B3.2.2.1.
B3.2.2.2.
B3.2.2.3.
B3.2.2.4.
Alcanzar niveis,  nas capacida-
des física básicas, acordes ao
seo desenvolvemento  motor  e
as súas capacidades.

EFB3.2.1.  Iníciase na participa-
ción activa das actividades para
a mellora  das capacidades físi-
cas  básicas  desde  un  enfoque
saudable, utilizando os métodos
básicos para o seu desenvolve-
mento.

CAA

EFB3.2.2.  Alcanza  niveis  de
condición  física  saudable  acor-
des ao seu momento de desen-
volvemento motor e ás súas po-
sibilidades. 
EFB3.2.2.1.Alcanza niveis de re-
sistencia aeróbica acordes a seu
desenvolvemento  motor  e  a
súas capacidades. 
EFB3.2.2.2.  Alcanza  niveis  de
forza acordes ao seu momento
de desenvolvemento  motor  e a
súas capacidades. 
EFB3.2.2.3.  Alcanza  niveis  de
velocidade  acordes  ao  seu de-
senvolvemento  motor  e  a  súas
capacidades.
EFB3.2.2.4.  Alcanza  niveis  de
flexibilidade acordes ao seu de-
senvolvemento  motor  e  a  súas
capacidades. 

_______________________

EFB3.2.3.Mellora  os  niveis  de
condición física respecto o nivel
de partida acadado nas probas

CAA
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Educación Física. 1º de ESO

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

B3. 2.3. Melloar os niveis de condi-
ción física respecto o nivel de partida
nas probas de  avaliación inicial.

de avaliación inicial. 

EFB3.2.3.  Aplica  os  fundamen-
tos  de  hixiene  POSTURAL  na
práctica  das  actividades  físicas
como  medio  de  prevención  de
lesións. 

CMCCT
CSIEE

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

a
b
g
m

EFB4.1.  Execución de habilida-
des motrices vinculadas  ás ac-
cións deportivas do xogo de   ra-
quetas,  respectando  os  regula-
mentos específicos.

EFB4.2. Práctica de exercicios,activi-
dades  e  xogos  para  a  aprendizaxe
dos  xogos  con  raqueta:  palas  e  ra-
quetas de tela.

_______________________

EFB4.3.  Execución de habilida-
des motrices vinculadas  a xim-
nasia artística deportiva..

EFB4.1.  Resolver  situacións
motoras  sinxelas aplicando os
fundamentos  técnicos  e  tácti-
cos as habilidades específicas,
das actividades físicas e depor-
tivas.

B4.1.3. Mellorar o seu nivel de
execución.

_____________________________
EFB4.2.Reproducir  situacións  moto-

ras  aplicando  os  fundamentos
técnicos  da  ximnasia  artística
deportiva.

EFB4.3.1. Recoñecer as habilidades
motrices específicas de ximna-
sia artística deportiva e ximna-
sia rítmica

EFB4.1.1.  Aplica  os  aspectos
básicos das técnicas e das habi-
lidades  específicas  no   XOGO
DE  RAQUETAS  máis  sinxelas,
respectando as regras e as nor-
mas establecidas.

CAA
CSIEE

EFB4.1.2.  Describe  a forma de
realizar os movementos implica-
dos nos modelos técnicos adap-
tados máis sinxelos dos XOGOS
con RAQUETAS.

CAA
CSIEE

EFB4.1.3.  MELLORA o  seu nivel  na
execución  e  aplicación  das  accións
técnicas respecto a práctica realizada 
nas  clases,  amosando  actitudes  de
esforzo e superación, adecuado á súa
idade no xogo cas raquetas de madei-
ra.   

      CAA
  CSIEE

EFB4.1.4.  Coñece e aplica  as técni-
cas básicas de XOGOS DE RAQUE-
TAS.    
_____________________________
EFB4.2.1. Mellora o seu nivel de exe-

cución.
       
______________________________

EFB4.2.2.Reproduce  as  habilidades
motrices  específicas  da  ximna-
sia  artística  deportiva:  volteo
adiante, volteo atrás e volteo la-
teral.

         

CAA
CSIEE

a
b
d
g
m

EFB4.4.  Execución de habilida-
des  motrices  técnico/tácticas
sinxelas  vinculadas  aos  depor-
tes colectivos:
Manipulación  de  diferentes
móbiles.

EFB4.4. Resolver situacións motoras
sinxelas  de  oposición,  colabo-
ración ou colaboración e oposi-
ción en baloncesto,  utilizando
as  estratexias  máis  axeitadas
en función dos estímulos rele-
vantes no deporte de balonces-
to e hóckey sala.

EFB4.5.1.  Adapta  os  fundamentos
TÉCNICOS  e  tácticos  básicos
para  obter  vantaxe  na  práctica
das actividades físicas e deporti-
vas de oposición ou de colabo-
ración  e  oposición  respectando
o regulamento.

       

CAA 
CSIEE
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Educación Física. 1º de ESO

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

a
        b

d
g
m

EFB4.5. Práctica de actividades
e xogos para a aprendizaxe dos
deportes colectivos, conducións,
lanzamentos e recepción de di-
ferentes móbiles e en especial:
Baloncesto, hóckey sala.

______________________________
EFB4.6..1.  Execución  de  habilidades

motrices  específicas  vinculadas
ao      Atletismo

______________________________
B4.7.Execución das habilidades motri-
ces vinculadas  aos xogos populares

_____________________________

B4.8.Execución  das  habilidades
motrices vinculadas o deporte
alternativo da Indiaka.

EFB4.5.  Realizar  correctamente  os
fundamentos  técnicos  nos  de-
porte  de  baloncesto  e  hóckey
sala.

B4.2.2.Poñer en práctica aspectos
de  organización  dos  deportes  de
colaboración-oposición:  Sistemas
de ataque. Contraataque.

   Sistemas defensivos                       

B4.6.1.  Coñece  e  aplica  os  funda-
mentos técnicos do  atletismo.

EFB4.7.1. Coñece e aplica os funda-
mentos técnico/tácticos dos xo-
gos populares tradicionais.

____________________________

B4.8.Coñece os fundamentos técni-
cos e tácticos da Indiaka, o disco bo-
ador e o diábolo.

EFB4.5.2.  Pon  en  práctica  aspectos
de organización no ataque e de-
fensa en deportes de  colabora-
ción/oposición.

         

CAA 
CSIEE

EFB4.5.3.  Discrimina  os  estímulos
que  cómpre  ter  en  conta  na
toma  de  decisións  nas  situa-
cións  facilitadas  de  colabora-
ción,  oposición  e  colaboración-
oposición, para obter vantaxe ou
cumprir o obxectivos da acción.  

EFB4.4.1.Resolve  os  fundamentos
técnicos no manexo de diferen-
tes móbiles.  

 _____________________________
EFB4.6.1. Aplica os elementos técni-
cos e tácticos na modalidade de atle-
tismo: carreiras e carreiras de relevos.

EFB4.6.2. Coñece os aspectos regu-
lamentarios do atletismo.

       
EFB4.7.1. Aplica os elementos técni-

co e tácticos vinculados os xo-
gos populares:  Brilé,  Chapa/pe-
dra  A corda, O pano, As cadei-
ras, A goma. 

______________________________

EFB4.8.Coñece e aplica os elementos
técnicos e tácticos vinculados os
deportes  alternativos  da  IN-
DIAKA e DIÁBOLO.

        

       CAA
CSIEE

CAA

CSIEE

CAA
CSIEE
CAA

CSIEE

2º de ESO

Educación Física. 2º de ESO

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
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b 
m
g

B1.1.  Fases de activación e recu-
peración na práctica da actividade
física de carácter xeral e específi-
ca, en función da actividade que se
realice realizar.
B1.2. Selección e execución de xo-
gos  e  exercicios  apropiados  para
cada fase da sesión.

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

B1.1.2.Realizar  quecementos  e
fase finais  de xeito autónomo.

EFB1.1.1.Recoñece  a  estrutura
dunha sesión  de  actividade  física
coa intensidade dos esforzos reali-
zados. 

CSC
CMCCT

EFB1.1.2. Prepara e realiza quece-
mentos 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 prácti-
ca actividades para a mellora das
habilidades motoras en función das
propias dificultades, baixo a direc-
ción 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  ar-
tístico-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 artísti-
co-expresivas como formas de inclu-
sión  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 de-
portividade tanto no papel de parti-
cipante como no de espectador/a.

CSC

EFB1.2.2.  Colabora  nas  activida-
des grupais, respectando as ache-
gas das demais persoas e as nor-
mas 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 des-
treza. 

CSC

m
a
c
d
g
l
ñ

B1.6.  Posibilidades  do  contorno
próximo como lugar de práctica de
actividades  físico  deportivas e re-
creativas.
B1.7.  Aceptación  e  respecto  das
normas  para  a  conservación  do
medio urbano e natural.
B1.8.  Actividade  física  como  ele-
mento  base  dos  estilos  de  vida
saudable.
B1.9. Estereotipos corporais na so-
ciedade 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 reali-
zación de actividades físico-depor-
tivas 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 rela-
cionados co tratamento do  corpo,
as actividades de lecer, a activida-
de física e o deporte no contexto
social actual. 

  CSC

m
n
g

B1.10.  Prevención  de  riscos  nas
actividades  físico/deportivas  e  ar-
tístico-expresivas,  baseada  na
análise  previa  das  características
destas.
B1.11.  Protocolo  básico  de actua-
ción (PAS) nos primeiros auxilios.
B1.12.  Emprego  responsable  do
material e do equipamento deporti-
vo.

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 interac-
cións motoras que levan consigo, e
adoptando medidas  preventivas  e
de seguridade no seu desenvolve-
mento.

EFB1.4.1. Identifica as característi-
cas  das  actividades  físico/deporti-
vas  e  artístico-expresivas  propos-
tas 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 prác-
tica os protocolos para activar  os
servizos de emerxencia e de pro-
tección do contorno.

CSIEE

EFB1.4.3. Adopta as medidas pre-
ventivas  e  de  seguridade  propias
das  actividades  desenvolvidas  du-

CSIEE
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rante o ciclo, tendo especial coida-
do con aquelas que se realizan nun
contorno non estable. 

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 in-
formación  e  da  comunicación  no
proceso de aprendizaxe, para pro-
curar, analizar e seleccionar infor-
mación salientable, elaborando do-
cumentos propios, e facendo expo-
sicións  e  argumentacións  destes
sobre  as  modalidades  de
HÓCKEY.

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 pro-
ceso de procura,  análise  e selec-
ción de información salientable.

CD
CCL

EFB1.5.2.  Expón e defende traba-
llos  elaborados  sinxelos  sobre  te-
mas vixentes no contexto social, re-
lacionados 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 activida-
des  artístico-expresivas  utilizando
técnicas  de  expresión  corporal,
combinando  espazo,  tempo  e  in-
tensidade.
B2.2. Creatividade e improvisación
nas  actividades  artístico-expresi-
vas de xeito individual.
B2.3. Realización de bailes e dan-
zas sinxelas de carácter recreativo
e popular.

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

EFB2.1.1.  Utiliza  técnicas  corpo-
rais  básicas,  de  forma  creativa,
combinando  espazo,  tempo  e  in-
tensidade.

CCEC

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

CCEC

EFB2.1.3.  Colabora  no  deseño  e
na realización  de bailes e danzas
sinxelas,  adaptando a súa execu-
ción 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.  Capacida-
des físicas e coordinativas nas ac-
tividades físico/deportivas e artísti-
co-expresivas, e a súa vinculación
cos sistemas do organismo.
B3.2. Efectos sobre a saúde da ac-
tividade física e a alimentación.
B3.3.  Capacidade  de  adaptación
do organismo ante a actividade fí-
sica e a práctica deportiva.
B3.4. Control da intensidade do es-
forzo a través da frecuencia cardía-
ca.

   B3.5. Procedementos para a avalia-
  ción dos factores da condición física
  relacionados coa saúde.

B3.6.  A  actividade  física  e  o  seu

B3.1. Recoñecer os factores básicos
que interveñen na acción motora e os
mecanismos de control da intensida-
de 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 físi-
cas e as coordinativas nas activi-
dades físico-deportivas e artístico-
expresivas traballadas no ciclo.

CMCCT

EFB3.1.2.  Relaciona  diferentes  ti-
pos de actividade física e alimenta-
ción co seu impacto na súa saúde.

CMCCT

EFB3.1.3.  Relaciona  as  adapta-
cións orgánicas principais coa acti-
vidade física sistemática, así como
coa saúde e  os  riscos  e  as  con-
traindicacións  da  práctica  deporti-
va. 

CMCCT
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efecto sobre a saúde. Criterios de
selección de actividades para a re-
alización  dun  plan  de  mellora  da
saúde.

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do
esforzo  controlando  a  frecuencia
cardíaca  correspondente  ás  mar-
xes de mellora dos principais facto-
res da condición física. 

CMCCT

EFB3.1.5. Aplica con axuda proce-
dementos para autoavaliar os fac-
tores da condición física. 

CMCCT

EFB3.1.6. Identifica as característi-
cas que deben ter  as actividades
físicas para ser consideradas sau-
dables,  adoptando  unha  actitude
crítica  fronte  ás  prácticas  que
teñen  efectos  negativos  para  a
saúde. 

CMCCT
CSC

m
g
f
b

B3.7. Métodos básicos de adestra-
mento para a mellora das capaci-
dades físicas básicas relacionadas
coa saúde.
B3.8. Avaliación da condición física
saudable e realización de activida-
des para a mellora desta, tendo en
conta as súas características indi-
viduais.
B3.9. Ergonomía e hixiene postural
na práctica de actividades físicas.
B3.10. Actividade física habitual  e
outros hábitos de vida saudables, e
o seu efecto sobre a calidade  de
vida.

B3.2. Desenvolver as capacidades
físicas  máis  salientables  desde  a
perspectiva da súa saúde de acor-
do  coas  posibilidades  persoais  e
dentro das marxes da saúde, amo-
sando  unha  actitude  de  autoesi-
xencia no seu esforzo.
E mellorando o nivel inicial.

B3.2.2.Alcanzar niveis acordes cas
característica persoais e súas posi-
bilidades  nas  cípacidades  fisicas
básicas.

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

CAA

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

CAA

EFB3.2.3. Coñece e aplica os fun-
damentos  de  hixiene  postural  na
práctica  das  actividades  físicas
como medio de prevención de le-
sións. 

CAA
CSIEE

EFB3.2.4. Analiza a importancia da
práctica habitual de actividade físi-
ca para a mellora da propia condi-
ción  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 xo-
gos para a aprendizaxe dos depor-
tes individuais.
B4.3.  Adquisición  de  técnicas  de
progresión e orientación no medio
natural,  a  súa  aplicación  en  dife-
rentes contornos.

B4.1.  Resolver situacións motoras
individuais aplicando os fundamen-
tos técnicos e as habilidades espe-
cíficas,  das  actividades  físico/de-
portivas  propostas,  en  condicións
adaptadas.

EFB4.1.1. Aplica os aspectos bási-
cos das técnicas e habilidades es-
pecíficas  adaptadas,  respectando
as  regras  e  as  normas estableci-
das. 

CAA
CSIEE

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execu-
ción  de  xeito básico  con respecto
ao modelo técnico formulado.

CAA
CSIEE

EFB4.1.3. Describe a forma de re-
alizar  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

CAA
CSIEE
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partida, amosando actitudes de es-
forzo e superación. 

EFB4.1.5. Explica e pon en prácti-
ca técnicas de progresión nos con-
tornos non estables e técnicas bá-
sicas  de  orientación,  regulando  o
esforzo en función das súas posibi-
lidades.

CAA
CSIEE

a
b
d
g
m

B4.4.  Execución  de  habilidades
motrices técnico/tácticas facilitadas
vinculadas aos deportes colectivos
en distintas  situacións,  respectan-
do os regulamentos específicos.
B4.5. Práctica de actividades e xo-
gos para a aprendizaxe dos depor-
tes colectivos.

B4.2.  Resolver situacións motoras
de oposición, colaboración ou cola-
boración/oposición  utilizando  as
estratexias máis axeitadas en fun-
ción  dos  estímulos  máis  relevan-
tes.

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos
técnicos e tácticos para obter van-
taxe na práctica das actividades fí-
sico-deportivas de oposición ou de
colaboración-oposición.

CAA
CSIEE

EFB4.2.2. Describe  e pon en prác-
tica de xeito autónomo aspectos de
organización de ataque e de defen-
sa  nas  actividades  físico-deporti-
vas de oposición ou de colabora-
ción-oposición.

CAA
CSIEE

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos
que cómpre ter en conta na toma
de decisións nas situacións de co-
laboración,  oposición  e  colabora-
ción/oposición  para  obter  vantaxe
ou cumprir o obxectivo da acción. 

CAA
CSIEE

EFB4.2.4.  Reflexiona sobre as si-
tuacións  facilitadas  resoltas  valo-
rando  a  oportunidade  das  solu-
cións achegadas e a súa aplicabili-
dade a situacións similares. 

CAA
CSIEE

3º de ESO

Educación Física. 3º de ESO

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física

b 
m
g

EFB1.1. Control da intensida-
de  do  esforzo  adaptado  a
cada fase da sesión de activi-
dade física. 
EFB1.2.  Deseño  e  execu-
ciónde  forma  autónoma  de
xogos  e  exercicios  apropia-
dos  para  cada  fase  da  se-
sión, tendo en conta o seu ni-
vel de partida.

EFB1.1. Desenvolver activida-
des propias  de  cada fase  da
sesión de actividade física, en
relación coas súas caracterís-
ticas.

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

CSC
CMCC

EFB1.1.2.  Prepara e realiza  quenta-
mentos  e  fases  finais  de  sesión  de
acordo co contido que se vaia reali-
zar, de forma autónoma e habitual.

 CSC

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica
actividades para a mellora das habili-
dades  motoras  en  función  das  pro-
pias dificultades.

CSC
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m
n
a
b
c
d

         l
g

B1.3. Respecto e aceptación
das  regras  das  actividades,
os xogos e os deportes prac-
ticados.
B1.4.  Papeis  e  estereotipos
nas actividades físico/deporti-
vas  e  artístico-expresivas,
como fenómeno social e cul-
tural.
B1.5.  Aceptación  do  propio
nivel  de  execución  e  o  das
demais  persoas,  e  disposi-
ción positiva cara á súa me-
llora.

B1.2. Recoñecer as posibilida-
des das actividades físico/-de-
portivas  e  artístico-expresivas
(do  wave,do  baloncesto  e  do
fútbol sala) como formas de in-
clusión social, facilitando a eli-
minación de obstáculos á par-
ticipación  doutras  persoas  in-
dependentemente  das  súas
características,  colaborando
con elas e aceptando as súas
achegas.

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e depor-
tividade tanto no papel de participan-
te como no de espectador/a.

CSC

EFB1.2.2.  Colabora  nas  actividades
en parella,  en grupo, respectando as
achegas  das  demais  persoas  e  as
normas establecidas, e asumindo as
súas responsabilidades para a conse-
cución dos obxectivos.

CSC

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

CSC

m
         a

c
d
g

         l
ñ

B1.6.  Posibilidades  do  con-
torno próximo como lugar de
práctica de actividades físico
deportivas e recreativas.
B1.7.  Aceptación  e  respecto
das normas para a conserva-
ción do medio urbano e natu-
ral.
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 posibilida-
des  que  ofrecen  as  activida-
des físico-deportivas como for-
mas de lecer activo e de utili-
zación responsable do contor-
no.

EFB1.3.1.  Coñece  as  posibilidades
que ofrece o seu contorno para a rea-
lización de actividades físico-deporti-
vas.

CSC

EFB1.3.2. Respecta o contorno e va-
lora como un lugar común para a rea-
lización de actividades físico-deporti-
vas.

CSC

EFB1.3.3. Analiza criticamente as ac-
titudes e os estilos de vida relaciona-
dos co tratamento do corpo, as activi-
dades de lecer, a actividade física e o
deporte no contexto social actual.

CSC

m
n
g

B1.10.  Prevención  de  riscos
nas actividades físico-deporti-
vas  e  artístico-expresivas,
baseada  na  análise  previa
das características destas.
B1.11.  Protocolo  básico  de
actuación  (PAS)  nos  primei-
ros auxilios: feridas, escorda-
duras, fracturas,

estirón muscular, queimaduras.
B1.12. Emprego responsable
do material e do equipamento
deportivo.

B1.4. Controlar as dificultades
e os riscos durante a súa parti-
cipación en actividades físico/
deportivas  e  artístico-expresi-
vas, analizando as caracterís-
ticas destas e as interaccións
motoras que levan consigo, e
adoptando  medidas  preventi-
vas  e  de  seguridade  no  seu
desenvolvemento.

EFB1.4.1. Identifica as características
das actividades físico/deportivas e ar-
tístico-expresivas propostas que poi-
dan  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 emerxen-
cia e de protección do contorno.

CSIEE

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

CSIEE

h
i
g
e
b
m
ñ
o

B1.13.  Tecnoloxías  da  infor-
mación  e  da  comunicación
para procurar, analizar e se-
leccionar información relacio-
nada coa actividade física da
2ª avaliación: wave.
B1.14. Elaboración e exposi-
ción  argumentada  de  docu-
mentos no soporte máis axei-
tado.

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da
información  e  da  comunica-
ción no proceso de aprendiza-
xe,  para  procurar,  analizar  e
seleccionar información salien-
table, 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 in-
formación salientable. 

CD
CCL

EFB1.5.2. Expón e defende traballos
elaborados sobre temas vixentes no
contexto social, relacionados coa ac-
tividade física ou a corporalidade, uti-
lizando recursos tecnolóxicos. 

CD
CCL

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
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Wave

n
m
b
g
l
d
ñ

B2.1. Experimentación de ac-
tividades  artístico-expresivas
utilizando técnicas de expre-
sión  corporal,  combinando
espazo, tempo e intensidade.
B2.2. Creatividade  nas acti-
vidades  artístico-expresivas
no wave de xeito individual e
colectivo.
B2.3. Realización de figuras:
roda interior  e exterior,  pon-
tes,

e  composicións  a  realizar  polo
grupo. 
 

B2.1.  Producir  accións  moto-
ras  con  finalidades  artístico-
expresivas utilizando o wave.

EFB2.1.1.  Utiliza  técnicas  creativas,
combinando espazo, tempo e intensi-
dade. 

CCEC

EFB2.1.2. Crean e poñen en práctica
unha  secuencia  de  movementos  co
WAVE axustados a un ritmo e espazo
prefixados. 

CCEC

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na
realización  de  figuras   adaptando  a
súa execución á dos seus compañei-
ros e das súas compañeiras.

CCEC

EFB2.1.4. Realiza figuras  en parellas
e en grupo pequeno e en grupo cla-
se. 

CCEC

Bloque 3. Actividade física e saúde

m
f
b
g

B3.1. Condición física. Capa-
cidades  físicas  e  coordinati-
vas nas actividades físico/de-
portivas  e  artístico-expresi-
vas, e a súa vinculación cos
sistemas do organismo.
B3.2. Efectos sobre a saúde
da  actividade  física  e  a  ali-
mentación.
B3.3. Capacidade de adapta-
ción do organismo ante a ac-
tividade física e a práctica de-
portiva. 
B3.4.  Adestramento:  intensi-
dade, 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: 

Resistencia aeróbica, forza, ve-
locidades e flexibilidade.

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 mo-
tora e os mecanismos de con-
trol da intensidade da activida-
de física, aplicándoos á propia
práctica,  en  relación  coa
saúde e a alimentación.

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

CMCCT

EFB3.1.2.  Asocia os sistemas meta-
bólicos de obtención de enerxía cos
tipos de actividade física, a alimenta-
ción e a saúde. 

CMCCT

EFB3.1.3.  Relaciona  as  adaptacións
orgánicas coa actividade física siste-
mática, así como coa saúde e os ris-
cos  e  contraindicacións  da  práctica
deportiva. 

CMCCT

EFB3.1.4.  Adapta  a  intensidade  do
esforzo controlando a frecuencia car-
díaca correspondente ás  marxes de
mellora de diferentes factores da con-
dición 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 nega-
tivos para a saúde.

CMCCT
CSC

m
g
f
b

B3.8.  Métodos  básicos  de
adestramento para a mellora
das capacidades físicas bási-
cas relacionadas  coa saúde:
resistencia, forza, velocidade
e flexibilidade.
B3.9. Avaliación da condición

B3.2.  Desenvolver  as  capaci-
dades físicas de acordo coas
posibilidades  persoais  e  den-
tro  das  marxes  da  saúde,
amosando  unha  actitude  de
autoesixencia no seu esforzo.
B3.2.2 Alcanzar os niveis indi-

EFB3.2.1.  Participa  activamente  na
mellora das capacidades físicas bási-
cas desde un enfoque saudable, utili-
zando os métodos básicos para o seu
desenvolvemento.

CAA

EFB3.2.2.  Alcanza  niveis  de  condi- CAA
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física  saudable e  realización
de actividades para a mellora
desta,  tendo  en  conta  as
súas  características  indivi-
duais.
B3.10.  Ergonomía  e  hixiene
postural na práctica de activi-
dades físicas.
B3.11.  Técnicas  básicas  de
respiración e relaxación.
B3.12. Actividade física habi-
tual e outros hábitos de vida
saudables, e o seu efecto so-
bre a calidade de vida.

cados para súa idade e sexo
nas capacidades  físicas bási-
cas  de  resistencia  areróbica,
flexibilidade,  forza e  velocida-
des.

ción física acordes ao seu momento
de desenvolvemento motor e ás súas
posibilidades.
EFB3.2.2.1  Alcanza  niveis  de  resis-
tencia aeróbica acordes coa súas ca-
racterísticas.
EFB3.2.2.2.  Alcanza  niveis  de  forza
acordes  ao  seu  desenvolvemento
motor e as súas posibilidades.
EFB3.2.2.3. Alcanza niveis de flexibi-
lidade  acordes  co  seu  desenvolve-
mento motor e as súas posibilidades.
EFB3.2.2.4. Alcanza niveis de veloci-
dade  acordes  co  seu  desenvolve-
mento motor e as súas posibilidades.

EFB3.2.3. Coñece e Aplica os funda-
mentos de hixiene postural na prácti-
ca das actividades físicas como me-
dio de prevención de lesións. 

CAA
CSIEE

EFB3.2.4.  Analiza  a  importancia  da
práctic  habitual  de  actividade  física
para a mellora da propia condición fí-
sica,  relacionando  o  efecto  desta
práctica  coa mellora  da calidade  de
vida. 

CAA

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

Deportes alternativos: 
wave, fútbol tenis   e  ultimare

Deportes de cooperación-oposición:
Baloncesto

a
b
g
m

B4.1. Execución e avaliación
de  habilidades  motrices  de
xeito  combinado  vinculadas
ás  accións  deportivas,  res-
pectando os regulamentos do
baloncesto e do fútbol sala.
B4.2. Práctica de actividades
e xogos para a aprendizaxe
dos deporte alternativo:wave.
B4.3. Adquisición de técnicas
de  progresión  e  orientación
no medio natural, a súa apli-
cación en diferentes ámbitos.

B4.1. Resolver situacións mo-
toras individuais  aplicando  os
fundamentos técnicos e habili-
dades específicas do wave, en
condicións  reais  ou  adapta-
das.

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos
das  técnicas  e  habilidades  específi-
cas,  do  WAVE,  respectando  as  re-
gras e normas establecidas.

CAA
CSIEE

EFB4.1.2.  Autoavalía  a  súa  execu-
ción con respecto ao modelo técnico
formulado. 

CAA
CSIEE

EFB4.1.3.   Realiza  os  movementos
implicados  nos  modelos  técnicos:
WAVE 

CAA
CSIEE

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na exe-
cución e aplicación das accións técni-
cas respecto ao seu nivel de partida,
amosando  actitudes  de  ESFORZO,
autoesixencia e superación.

        CAA
CSIEE

 
EFB4.1.5.  Explica e pon en práctica
técnicas de progresión en contornos
non  estables  e  técnicas  básicas  de

CAA
CSIEE
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orientación,  adaptándose  ás  varia-
cións que se producen, e regulando o
esforzo en función das súas posibili-
dades.

a
b
d
g
m

B4.4. Execución de habilida-
des  motrices técnico/tácticas
vinculadas  aos  deportes  co-
lectivos:  baloncesto  e  fútbol
sala,  en  distintas  situacións,
respectando os regulamentos
específicos.
B4.5. Práctica de actividades
e xogos para a aprendizaxe
dos  deportes  colectivos:  ba-
loncesto e fútbol tenis e ulti-
mate.
B4.6. Regulamento do balon-
cesto.

_____________________ -______
B4.7.Deportes acuáticos

B4.2. Resolver situacións mo-
toras  de  oposición,  colabora-
ción  ou  colaboración/oposi-
ción,  utilizando  as estratexias
máis axeitadas en función dos
estímulos relevantes no balon-
cesto e no fútbol tenis e o ulti-
mate.

______________________________
EFB4.7.1.  Coñecer  os  aspectos  fun-

damentais  dos  deportes  acuáti-
cos.

EFB4.2.1.  Adapta  os  fundamentos
técnicos e tácticos para obter vantaxe
na práctica das actividades físico/de-
portivas de oposición ou de colabora-
ción/oposición:  BALÓNCESTO,
FÚTBOL TENIS E ULTUMATE   

CAA
CSIEE

EFB4.2.2. Describe e pon en práctica
de  xeito  autónomo  aspectos  de  or-
ganización  de  ataque  e  de  defensa
nas  actividades  físico-deportivas  de
oposición  ou  de  colaboración/oposi-
ción: BALÓNCESTO E FÚTBOL TE-
NIS   

CAA
CSIEE

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

CAA
        CSIEE

EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situa-
cións  resoltas  valorando  a  oportuni-
dade  das  solucións  achegadas  e  a
súa aplicabilidade a situacións simila-
res.  
_____________________________
B4.7.1.  Coñece  os  aspectos  funda-
mentais dos deportes acuáticos. 

CAA
CSIEE

4º de ESO

Educación Física. 4º de ESO

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
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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 recu-
peración  como  medio  de  preven-
ción de lesións.

B1.1.  Deseñar e realizar  as fases
de  activación  e  recuperación  na
práctica de actividade física consi-
derando  a  intensidade  dos  esfor-
zos.

EFB1.1.1. Analiza a actividade físi-
ca principal da sesión para estable-
cer  as  características  que  deben
ter as fases de activación e de vol-
ta á calma. 

CSC

EFB1.1.2. Selecciona os exercicios
ou as  tarefas  de  activación  e  de
volta á calma dunha sesión, aten-
dendo á intensidade ou á dificulta-
de das tarefas da parte principal. 

CSC

EFB1.1.3.  Realiza  exercicios  ou
actividades nas fases inicial e final
de algunha sesión, de xeito autó-
nomo, acorde co seu nivel de com-
petencia 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 respec-
to das normas,  asumindo diferen-
tes papeis e funcións.

B1.2.  Colaborar na planificación  e
na organización de eventos,  cam-
pionatos  ou  torneos  deportivos,
previndo  os  medios  e  as  actua-
cións necesarias para a súa cele-
bración  e  relacionando  as  súas
funcións coas do resto de implica-
dos/as.

EFB1.2.1.  Asume as funcións en-
comendadas  na  organización  de
actividades de grupo. 

CSC

EFB1.2.2. Verifica que a súa cola-
boración  na  planificación  e  posta
en práctica de actividades grupais
fose  coordinada  coas  accións  do
resto das persoas implicadas. 

CSC

EFB1.2.3. Presenta propostas cre-
ativas 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 fí-
sicas, 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 discrimina-
ción ou a competitividade mal en-
tendida.

EFB1.3.1.  Valora  as actuacións  e
as intervencións das persoas parti-
cipantes  nas  actividades,  recoñe-
cendo os méritos e respectando os
niveis de competencia motriz, e ou-
tras diferenzas. 

CSC

EFB1.3.2. Valora as actividades fí-
sicas 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 antide-
portivos,  tanto  desde  o  papel  de
participante como desde o de es-
pectador/a. 

CSC

a
b
g
m

B1.5. Primeiras actuacións ante as
lesións  máis  comúns  que  poden
manifestarse na práctica deportiva.
B1.6. Protocolos básicos de primei-
ros auxilios. 
B1.7.  Medidas  preventivas  sobre
os riscos ou as lesións na realiza-

B1.4.  Asumir  a  responsabilidade
da  propia  seguridade  na  práctica
de actividade física, tendo en conta
os factores inherentes á actividade
e previndo as  consecuencias  que
poidan ter as actuacións pouco coi-
dadosas  sobre  a  seguridade  das

EFB1.4.1.  Verifica  as  condicións
de práctica segura usando conve-
nientemente o equipamento perso-
al, e os materiais e os espazos de
práctica. 

CSIEE

EFB1.4.2.  Identifica  as  lesións
máis frecuentes derivadas da prác-

CSIEE
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ción  de  actividades  físico-deporti-
vas.
B1.8. Manexo e utilización do ma-
terial e do equipamento deportivo.

persoas participantes. tica de actividade física. 

EFB1.4.3.  Describe  os  protocolos
que  deben  seguirse  ante  as  le-
sións,  os  accidentes  ou  as  situa-
cións de emerxencia máis frecuen-
tes  producidas  durante  a  práctica
de actividades físico-deportivas.

CSIEE

a
b
c
d
g
m

B1.9.  Aceptación  das  normas  so-
ciais e democráticas que rexen nun
traballo en equipo.
B1.10.  Técnicas  de  traballo  en
equipo.
B1.11. Técnicas de traballo colabo-
rativo.
B1.12.  Xogo  limpo  como  actitude
social responsable.

B1.5. Demostrar actitudes persoais
inherentes  ao  traballo  en  equipo,
superando as inseguridades e apo-
iando as demais persoas ante a re-
solución  de  situacións  descoñeci-
das.

EFB1.5.1.  Fundamenta  os  seus
puntos de vista ou as súas ache-
gas nos traballos de grupo, e admi-
te a posibilidade de cambio fronte
a outros argumentos válidos. 

CSC

EFB1.5.2.  Valora  e  reforza  as
achegas enriquecedoras dos com-
pañeiros  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,  selec-
cionar e valorar informacións rela-
cionadas  coas  actividades  físico-
deportivas  e  as  relacionas  coa
saúde.

B1.6. Utilizar eficazmente as tecno-
loxías da información e da comuni-
cación no proceso de aprendizaxe,
para procurar,  seleccionar  e valo-
rar  informacións  relacionadas  cos
contidos do curso, comunicando os
resultados e as conclusións no so-
porte máis adecuado.

EFB1.6.1. Procura, procesa e ana-
liza  criticamente  informacións  ac-
tuais 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 críti-
cas e argumentando as súas con-
clusións.

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

Abecedario dactilolóxico
Acrosport

b
d
g
l
m
n
ñ

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

B2.1.  Compor  e presentar  monta-
xes  individuais  ou  colectivas,  se-
leccionando  e  axustando  os  ele-
mentos da motricidade expresiva.

EFB2.1.1.  Elabora  composicións
de carácter artístico-expresivo, se-
leccionando os elementos de exe-
cución e as técnicas máis apropia-
das para o obxectivo previsto, inci-
dindo especialmente na creativida-
de e na desinhibición.

CCEC

EFB2.1.2. Axusta as súas accións
á  intencionalidade  das  montaxes
artístico-expresivas,  combinando
os compoñentes espaciais, tempo-
rais  e,  de ser o caso,  de interac-
ción coas demais persoas.

CCEC

EFB2.1.3.  Colabora  no  deseño  e
na realización das montaxes artísti-
co-expresivas, achegando e acep-
tando propostas.

CCEC
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Bloque 3. Actividade física e saúde

b
f
g
h
m

B3.1. Efectos negativos que deter-
minados hábitos de vida e consu-
mo 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 efec-
tos  sobre  a  condición  física,  apli-
cando os coñecementos sobre ac-
tividade física e saúde.
B3.4. Coñecer as necesidades nu-
tricionais e de hidratación e a sua
relación  coa  actividade  física  e  a
saúde.

EFB3.1.1.  Demostra  coñecemen-
tos  sobre  as  características  que
deben cumprir  as actividades físi-
cas cun enfoque saudable e os be-
neficios que proporcionan á saúde
individual e colectiva. 

CMCCT

EFB3.1.2. Relaciona exercicios de
tonificación  e  flexibilización  coa
compensación  dos  efectos  provo-
cados  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 físi-
ca 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  con-
ciencia da propia condición física e
da predisposición a mellorala.
B3.6. Elaboración e posta en prác-
tica dun plano de traballo que inte-
gre as capacidades físicas relacio-
nadas coa saúde. 
B3.7.  Valoración  e  aplicación  de
técnicas e métodos de relaxación e
respiración de xeito autónomo, co
fin  de  mellorar  as  condicións  de
saúde e calidade de vida.
B3.8.  Métodos  de  avaliación  da
condición  física  en  relación  coa
saúde.

B3.2. Mellorar ou manter os facto-
res da condición física, practicando
actividades  físico-deportivas  ade-
cuadas ao seu nivel e identificando
as adaptacións orgánicas e a súa
relación coa saúde.
B3.2.Acadar nos factores de condi-
ción física os niveis indicados para
suas  características  individuais,
idade e sexo.

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

CMCCT

EFB3.2.2. Practica de forma regu-
lar, sistemática e autónoma activi-
dades físicas co fin de mellorar as
condicións de saúde e calidade de
vida. 

CMCCT

EFB3.2.3.  Aplica  os  procedemen-
tos para integrar nos programas de
actividade física a mellora das ca-
pacidades  físicas  básicas,  cunha
orientación  saudable  e  nun  nivel
adecuado ás súas posibilidades. 

CMCCT

EFB3.2.4. Valora a súa aptitude fí-
sica nas súas dimensións anatómi-
ca, fisiolóxica e motriz, relacionán-
doas coa saúde. 

CMCCT

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas
Deportes individuais: acrosport

Deportes de raqueta: bádminton
Deportes de equipo:

Fútbol sala
Voleibol

a
b
g
m

B4.1.  Traballo  dos  fundamentos
técnicos das actividades físico-de-
portivas propostas, tendo en consi-
deración  diversos  condicionantes
xerados  polos  compañeiros  e  as

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 requisi-
tos  técnicos  nas  situacións  motri-
ces individuais,  preservando a súa
seguridade  e  tendo  en  conta  as

CAA
CSIEE
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compañeiras, as  persoas adversa-
rias, os regulamentos e o contorno
da práctica.
B4.1.  Actividades  físico-deportivas
propostas:  deportes  de  raqueta
bádminton,  deportes  de  coopera-
ción-oposición:fútbol  sala  e  volei-
bol.

súas propias características. 

EFB4.1.2. Axusta a realización das
habilidades específicas aos condi-
cionantes xerados polos compañei-
ros e as compañeiras, e as perso-
as adversarias, nas situacións co-
lectivas. 

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 motri-
ces de oposición, colaboración ou
colaboración-oposición  propostas,
tendo  en  consideración  diversos
condicionantes xerados polos com-
pañeiros e as compañeiras, as per-
soas adversarias, os regulamentos
e o contorno da práctica.
B4.3.  Coñecemento  e práctica  de
xogos  e  de  deportes  tradicionais
de  Galicia  e  da  propia  zona,  así
como do seu regulamento. Procura
de información sobre variacións lo-
cais.

B4.2. Resolver situacións motrices
de oposición, colaboración ou cola-
boración-oposición nas actividades
físico deportivas propostas, toman-
do a decisión  máis eficaz en fun-
ción dos obxectivos.
B4.2.Aplicar  de  xeito  oportuno  e
eficaz as habilidades motrices es-
pecíficas dos deportes de bádmin-
ton, voleibol e fútbol sala. 

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno
e eficaz as estratexias específicas
das actividades de oposición, con-
trarrestando  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  interven-
cións do resto de participantes. 

CAA
CSIEE

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

CAA
CSIEE

EFB4.2.4.  Aplica  solucións  varia-
das ante as situacións formuladas
e valorar as súas posibilidades de
éxito, en relación con outras situa-
cións. 

CAA
CSIEE

EFB4.2.5. Xustifica as decisións to-
madas 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 contor-
no. 

CAA
CSIEE

f
g
m

B4.4.  Relación  entre  a  actividade
física, a saúde e o medio natural.
B4.5.  Toma de conciencia  do im-
pacto que teñen algunhas activida-
des físico-deportivas no medio na-
tural.
B4.6.  Realización  de  actividades
deportivas e/ou recreativas,  prefe-
rentemente  desenvolvidas  no  me-

B4.3.  Recoñecer  o  impacto  am-
biental, económico e social das ac-
tividades físicas e deportivas, refle-
xionando 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  activida-
des físicas na natureza coa saúde
e a calidade de vida.

CSC
CMCCT

EFB4.3.3. Demostra hábitos e acti- CSC
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dio natural. tudes de conservación e protección
ambiental. CMCCT

    b
d
e

    f
g
l
m
ñ

B1.8.  Emprego  das  tecnoloxías
axeitadas para a obtención e o tra-
tamento de datos, para a procura,
a selección e a crítica de informa-
ción sobre a materia, e para a co-
municación  de  proxectos,  resulta-
dos e conclusións de traballos.

B1.4. Utilizar as tecnoloxías da in-
formación e da comunicación para
mellorar o seu proceso de aprendi-
zaxe, aplicando criterios de fiabili-
dade  e  eficacia  na  utilización  de
fontes de información e participan-
do en ámbitos colaborativos con in-
tereses comúns.

EFB1.4.1. Aplica criterios de procu-
ra de información que garantan o
acceso a fontes actualizadas e ri-
gorosas na materia. 

CD
CCL

CONTIDOS- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE - 
COMPETENCIAS CLAVE

1º BACHARELATO

Educación Física. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

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 recur-
so de lecer activo: efectos sobre a
saúde e como fenómeno sociocul-
tural. 
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, adop-
tando  actitudes  de  interese,  res-
pecto,  esforzo  e  cooperación  na
práctica da actividade física

EFB1.1.1. Deseña, organiza e par-
ticipa en actividades físicas, como
recurso de lecer activo, valorando
os aspectos sociais e culturais que
levan asociadas e as súas posibili-
dades profesionais futuras, e iden-
tificando os aspectos organizativos
e os materiais necesarios. 

CSC

EFB1.1.2.  Adopta  unha  actitude
crítica ante as prácticas de activi-
dade física que teñen efectos ne-
gativos para a saúde individual ou
colectiva, e ante os fenómenos so-
cioculturais  relacionados  coa  cor-
poralidade  e  os  derivados  das
manifestacións deportivas. 

CSC

a
b
c

    h
m

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

B1.2. Controlar os riscos que pode
xerar a utilización dos equipamen-
tos, o contorno e as propias actua-
cións  na  realización  das  activida-
des físico-deportivas e artístico-ex-
presivas,  actuando  de  forma  res-

EFB1.2.1. Prevé os riscos asocia-
dos ás actividades e os derivados
da propia actuación e da do grupo.

CSIEE

EFB1.2.2.  Usa  os  materiais  e  os CSIEE
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n
ñ
o

ponsable no seu desenvolvemento,
tanto individualmente como en gru-
po.

equipamentos  atendendo ás  súas
especificacións técnicas. 

EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de
cansazo como un elemento de ris-
co  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 activi-
dades físico-deportivas.
B1.6. Desenvolvemento da capaci-
dade de traballo en equipo e de co-
operación.
B1.7.  Xogo  limpo  como  actitude
social responsable.

B1.3.  Amosar  un  comportamento
persoal  e  social  responsable  res-
pectándose a si  mesmo/a, ás ou-
tras persoas e o contorno, no mar-
co da actividade física.

EFB1.3.1. Respecta as regras so-
ciais e o contorno en que se reali-
zan  as  actividades  físico-deporti-
vas. 

CSC

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

CSC

b
d
e
f
g

l
m
ñ

B1.8.  Emprego  das  tecnoloxías
axeitadas para a obtención e o tra-
tamento de datos, para a procura,
a selección e a crítica de informa-
ción sobre a materia, e para a co-
municación  de  proxectos,  resulta-
dos e conclusións de traballos.

B1.4. Utilizar as tecnoloxías da in-
formación e da comunicación para
mellorar o seu proceso de aprendi-
zaxe, aplicando criterios de fiabili-
dade  e  eficacia  na  utilización  de
fontes de información e participan-
do en ámbitos colaborativos con in-
tereses comúns.

EFB1.4.1. Aplica criterios de procu-
ra de información que garantan o
acceso a fontes actualizadas e ri-
gorosas na materia. 

CD
CCL

EFB1.4.2. Comunica e comparte a
información coa ferramenta tecno-
lóxica axeitada, para a súa discu-
sión 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 composi-
cións  corporais  individuais  ou  co-
lectivas con orixinalidade e expre-
sividade,  aplicando  as  técnicas
máis apropiadas á intencionalidade
da composición.

EFB2.1.1. Colabora no proceso de
creación  e  desenvolvemento  das
composicións  ou montaxes artísti-
cas expresivas. 

CCEC

EFB2.1.2.  Representa  composi-
cións  ou  montaxes  de  expresión
corporal  individuais  e  colectivas,
axustándose  a  unha  intencionali-
dade de carácter estética ou expre-
siva. 

CCEC

EFB2.1.3. Adapta as súas accións
motoras ao sentido do proxecto ar-
tístico expresivas.

CCEC

Bloque 3. Actividade física e saúde

b
d
l
m
ñ

B3.1. Beneficios da práctica regu-
lar de actividade física e valoración
da súa incidencia sobre a saúde.
B3.2. Hixiene postural na activida-
de física e en distintos campos pro-
fesionais.
B3.3. Alimentación e actividade fí-
sica.
B3.4. Metodoloxías específicas de
recuperación tras o exercicio físico.

B3.1. Mellorar ou manter os facto-
res da condición física e as habili-
dades motoras cun enfoque cara á
saúde, considerando o propio nivel
e orientándoos cara ás súas moti-
vacións  e  cara  a  posteriores  es-
tudos ou ocupacións.

EFB3.1.1.  Integra  os  coñecemen-
tos  sobre  NUTRICIÓN  e  balance
enerxético nos programas de acti-
vidade  física  para  a  mellora  da
condición física e saúde. 

CMCCT

EFB3.1.2. Incorpora na súa prácti-
ca os fundamentos POSTURAIS e
funcionais que promoven a saúde.

CMCCT

EFB3.1.3. Utiliza de forma autóno-
ma as técnicas de ACTIVACIÓN E
RECUPERACIÓN na actividade fí-

CMCCT
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sica. 

EFB3.1.4. Alcanza os seus obxec-
tivos  de  nivel  de  condición  física
dentro das marxes saudables, asu-
mindo a responsabilidade da posta
en  práctica  do  seu  programa  de
actividades. 
EFB3.1.5. Alcanza niveis de condi-
ción física acordes o seu desenvol-
vemento motor, acadando a media
para súa idade e sexo nos tests de
condición física. 

CMCCT

b
d
i
l
m
ñ

B3.5.  Aceptación  da  responsabili-
dade no mantemento e na mellora
da condición física.
B3.6.  Criterios  fundamentais  e
métodos  básicos para a planifica-
ción e o desenvolvemento da acti-
vidade física para a saúde.
B3.7.  Manexo e  control  dos com-
poñentes  fundamentais  da  carga
na práctica da actividade física:  o
volume, a intensidade e a densida-
de do esforzo.
B3.8. Probas de avaliación das ca-
pacidades  físicas  e  coordinativas
orientadas á saúde.
B3.9. Plan persoal de acondiciona-
mento 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 me-
llora e no  mantemento da saúde,
aplicando  os  sistemas  de  desen-
volvemento  das  capacidades  físi-
cas implicadas, tendo en conta as
súas características e nivel inicial,
e  avaliando  as  melloras  obtidas
achegándose  aos  resultados  indi-
cados para sus idade e sexo.

EFB3.2.1.  Aplica  os  conceptos
aprendidos  sobre  as  característi-
cas que deben cumprir as activida-
des físicas cun enfoque saudable á
elaboración de deseños de prácti-
cas en función das súas caracterís-
ticas e dos seus intereses perso-
ais. 

CMCCT

EFB3.2.2.  Avalía  as  súas  capaci-
dades físicas e coordinativas con-
siderando as súas necesidades  e
motivacións, e como requisito pre-
vio para a planificación da súa me-
llora. 

CMCCT

EFB3.2.3.  Concreta  as  melloras
que pretende alcanzar co seu pro-
grama de actividade.

CMCCT

EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica
o seu programa persoal de activi-
dade física,  conxugando as varia-
bles de frecuencia, volume, intensi-
dade e tipo de actividade. 

CMCCT

EFB3.2.5. Comproba o nivel de lo-
gro dos obxectivos do seu progra-
ma de actividade física, reorientan-
do  as  actividades  nos  aspectos
que non chegan ao esperado.

CMCCT

EFB3.2.6. Formula e pon en prácti-
ca 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 acti-
vidades físicas no medio natural.
B4.2.  Perfeccionamento  técnico  e
aplicación de normas tácticas fun-
damentais  para  a  realización  de
xogos, actividades deportivas indi-
viduais e de adversario/a: bádmin-
ton, e deporte alternativo: ultimate,
e indiaka,  deportes de equipo: ba-
loncesto,  hóckey  sala,  voleibol  e

B4.1.  Resolver situacións motoras
en diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motoras es-
pecíficas  individuais  ou  de  adver-
sario/a con fluidez, precisión e con-
trol, perfeccionando a adaptación e
a execución dos  elementos técni-
cos desenvolvidos no curso anteri-
or.

EFB4.1.1. Perfecciona as habilida-
des específicas das actividades do
bádminton: saque e golpeo, globo,
revés, clear, smash e deixada. 

CAA
CSIEE

EFB4.1.2. Adapta a realización das
habilidades específicas aos condi-
cionantes xerados polos compañei-
ros e as compañeiras, e polas per-
soas  adversarias,  nas  situacións
colectivas  do  deporte  :  voleibol,
fútbol sala, hóckey sala, balonces-

   CAA
  CSIEE

CSC
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fútbol sala, practicadas nas etapas
anteriores.

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

to. 

EFB4.1.3. Resolve con eficacia si-
tuacións  motoras  nun  contexto
competitivo. 

CAA
CSIEE

EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas
específicas das actividades en ám-
bitos non estables,  analizando os
aspectos organizativos necesarios.

CAA
CSIEE

    a
b
c
m
p

a
 b
 c
 m
  p

a
b
c
m
p

B4.4.  Aplicación  do  coñecemento
dos fundamentos básicos técnicos,
tácticos e regulamentarios dos de-
portes  alternativos:   ultimate  e
diábolo.

B4.. Solucionar de xeito efectivo as
situacións de oposición,  colabora-
ción ou colaboración-oposición en
contextos  deportivos  ou  recreati-
vos,  adaptando  as  estratexias  ás
condicións cambiantes que se pro-
ducen na práctica do deporte alter-
nativo ultimate.

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 participan-
tes  nas  actividades  físico-deporti-
vas nas que se produce colabora-
ción  ou  colaboración-oposición,  e
explica a achega de cadaquén. 

CAA
CSIEE
CSC

EFB4.2.3. Desempeña as funcións
que lle corresponden, nos procede-
mentos ou nos sistemas postos en
práctica para conseguir os obxecti-
vos do equipo. 

CAA
CSIEE
CSC

EFB4.2.4. Valora a oportunidade e
o risco das súas accións nas activi-
dades físico-deportivas desenvolvi-
das. 

CAA
CSIEE

EFB4.2.5. Formula estratexias ante
as  situacións  de  oposición  ou  de
colaboración-oposición,  adaptán-
doas ás características das perso-
as participantes. 

CAA
CSIEE

B4.5.Aplicación  dos  fundamentos
técnicos,  tácticos  e  regulamenta-
rios dos deportes de equipo: balon-
cesto, voleibol, hóckey sala e fútbol
sala.

B4.5.Solucionar  de  xeito  efectivo
as situacións de oposición, de co-
laboración  ou  de  colaboración  e
oposición  na  práctica  deportiva,
adaptando as estratexias as situa-
cións cambiantes que se producen

B4.5.1.  Desenvolve accións que con-
duzan  a  situacións  de  ventase  con
respecto  á  persoas  adversarias  nos
deportes  de  oposición:  baloncesto.
hóckey sala, fútbol sala e voleibol. 
_____________________________
B4.5.2.Formula estratexias ante as si-
tuacións  de  oposición  de  colabora-

CAA
CSIEE

CAA
CSIEE
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Educación Física. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

na practica   dos  deportes de equi-
po, baloncesto, fútbol sala, hóckey
sala e voleibol.

ción-oposición,  adaptándoas  as  ca-
racterísticas  das  persoas  participan-
tes. 
 

B4.5.3.Desempeña  as  funcións  que
lle  corresponde  nos  procedementos
ou nas situacións postas en práctica
para conseguir os obxectivos do equi-
po en baloncesto, fútbol sala, hóckey
sala e voleibol.

 CAA
CSIEE
CSC

B4.5.4. Colabora cos participantes
nos  deportes:  baloncesto,  fútbol
sala, hóckey sala e voleibol na si-
tuacións que se produce colabora-
ción  e  colaboración-oposición,  e
explica a achega de cadaquén.

CAA
      CSIEE

CSC

B4.6.Aplicación  dos  fundamentos
técnicos,  tácticos  e  regulamenta-
rios   do  deporte  de  raqueta:
bádminton.

B4.6.Solucionar situacións de cola-
boración, oposición ou de colabo-
ración oposición, adaptando as es-
tratexias as situacións cambiantes
que  se  producen  na  práctica  do
bádminton.

B4.6.1.Formula  estratexias  ante  a
oposición  ou  oposición-colabo-
ración  adaptándoas  as  carac-
terísticas  das  persoas  partici-
pantes.

       

CAA
CSIEE

B4.7.Aplicación  do  coñecemento
dos  elementos  técnicos  e  tácticos
dos xogos populares: carreiras, cor-
da, as cadeiras,  a chapa e outros
do lugar.

B4.7.Adapta  as  estratexias  as  si-
tuación cambiantes do xogo.

B4.7.1  Colabora  cos  participantes
nos xogos realizados. 

______________________________

B4.7.2 Desenvolve accións que con-
ducen  a  situacións  de  ventase  con
respecto á persoa adversaria no xogo
practicado.

CAA
CSIEE
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        4.  OBXECTIVOS

                OBXECTIVOS XERAIS
a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e cia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando 
os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática.

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 
en equipo, como    condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das   
tarefas  da   aprendizaxe e   como medio de    desenvolvemento  persoal.

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e  
oportunidades.   Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 
calquera outra condición ou  circunstancia  persoal  ou social.  Rexeitar  os  
estereotipos  que  supoñan   discriminación entre  homes e mulleres,   así como 
calquera manifestación de violencia contra a muller.

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas  súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo e   os     comportamentos sexistas, e 
resolver pacificamente os conflitos.

f. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 
básica    no   campo das   tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación.

g. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 
en   materias,   así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

h. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 
participación, o sentido    crítico,       a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións     e    a  asumir 
responsabilidades.

i. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
galega e na lingua castelá, textos   e   mensaxes   complexas,   e iniciarse  no 
coñecemento,  na lectura e   no   estudo   da   literatura.

j. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada.
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k. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 
propias e  das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

l. Coñecer  mulleres   e homes que  realizaran  achegas   importantes á  cultura  
e á  sociedade  galega,    ou a outras culturas do mundo.

M .Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a  práctica  do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social.

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

o. Valorar   criticamente os  hábitos  sociais  relacionados  coa  saúde,  o 
consumo,  o coidado  dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 
conservación e á súa mellora.

p. Apreciar a  creación  artística e comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

q. Coñecer e valorar   os aspectos  básicos  do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e  artístico de Galicia, participar na  súa conservación e  na súa mellora,
e  respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo   actitudes de  interese e respecto cara ao  exercicio 
deste dereito.

r. Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que
permite a comunicación con outras linguas.

              OBXECTIVOS  POR CURSO

          ESO     CURSO  1º

     1.   Coñecer  e  recompilar e saber  facer  exercicios,  xogos e  actividades para  
quentar.

     2.   Saber levar a cabo a volta a calma ou fase final da sesión.
     3.   Valorar a necesidade de realizar un quentamento antes de facer actividades

deportivas.
     4.   Mellorar o grao inicial de resistencia aeróbica, de forza, de velocidade e de    
           flexibilidade
     5.   Ser capaz de manterse correndo durante seis minutos. 
     6.   Lograr, nos baremos dos tests de condición física una mellora nos resultados    
           correspondentes a súa idade e sexo.
     7.   Controlar a intensidade do esforzo pola  frecuencia cardíaca.
     8.    Levar a cabo algunha norma de hixiene persoal despois de facer  exercicio físico.
     9.   Recoñecer, aprender e saber executar os xestos técnicos do xogo de raquetas.
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    10.  Coñecer e saber utilizar de xeito básico os elementos técnicos elementais dos
           deportes de cooperación-oposición practicados.
    11.  Coñecer os aspectos técnicos comúns ós deportes de cooperación-oposición e
           saber aplicalos.
    12.  Saber situarse no terreo de xogo en relación cos compañeiros e a estratexia do
           xogo. 
    13.  Empregar as  habilidades  físicas específicas aprendidas, en  situacións reais de
           xogo  prestando atención ós elementos de percepción, decisión  e execución:   
           deportes e xogos  con raquetas e nos  xogos de equipo.  
    14.  Aceptar e respectar as normas dos xogos e deportes.
    15.  Coñecer e  practicar os xogos  tradicionais  galegos practicados.
    16.  Aprender as habilidades específicas dos xogos populares galegos.
    17.  Mellorar a comunicación no verbal.
    18.  Desinhibirse.
    19.  Participar nas actividades de clase independentemente do nivel acadado.
    20.  Mellorar a habilidade nó manexo de diferentes móbiles.
    21.  Coidar, respectar  e recoller o material utilizado.
    22.  Mellorar a coordinación. 
    23.  Coñecer as diferentes modalidades de atletismo, súa historia, as regras básicas e
           as competicións máis importantes. 
    24.  Adaptar as habilidades motrices ás probas de atletismo. Executar de forma

    correcta a técnica básica de carreira: impulsión, elevación de xeonllos,      
    movementos compensatorias de brazos e pernas. 

    25.  Coñecer as aplicación que debemos tomar para manter unha postura correcta. 
    26.  Coñecer as precaucións que debemos tomar para evitar lesións.
    27.  Mellorar a capacidade expresiva do corpo.
    28.  Coñecer os aspectos fundamentais da ximnasia artística deportiva e da  
           ximnasia rítmica.
    29.  Coñecer os beneficios da práctica de actividades físicas. Ter conciencia da
           relación da práctica de  actividade física e saúde.
    30.  Saber controlar a intensidade do esforzo pola frecuencia cardíaca.
    31.  Coñecer os distintos tipos de respiración.

 32.  Saber seleccionar a información salientable e elaborar traballos escritos utilizando
           as tecnoloxías da información e comunicación.

 

      ESO    CURSO  2º

1.   Recompilar  e  coñecer   exercicios,   xogos  e  actividades para quentar.
2.   Saber realizar autonomamente o quentamento xeral e a volta a calma ou fase final da
       sesión.
3.   Coñecer e adestrar as capacidades físicas básicas: resistencia aeróbica, forza,
     velocidade e flexibilidade.

4.   Mellorar: a resistencia aeróbica, a flexibilidade, a velocidade e a forza.
5.   Superar a proba de carreira continua de oito minutos.
6.   Empregar a  frecuencia  cardíaca para controlar a intensidade do esforzo.
7.   Coñecer os diferentes tipos de respiración.
8.   Coñecer as accións principais  dos primeiros auxilios.
9.   Traballar e mellorar a coordinación dinámica especial: ollo-man, ollo-pé.
10.  Aprender e saber executar os golpes básicos de bádminton. 
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11.  Coñecer , practicar e saber executar os elementos técnicos e tácticos dos deportes de
       cooperación-oposición impartidos.
12.  Coñecer os aspectos básicos dos deportes de cooperación-oposición impartidos.      
13.  Participar  de  forma   activa  na   realización   dos   exercicios  e  das   actividades 
       feitas  na "clase".
14.  Practicar e aprender os xestos técnicos e tácticos de xogos impartidos.  
15.  Coñecer e recompilar unha serie de xogos populares galegos.
16.  Cooperar cós compañeiros nos xogos e deportes para lograr a consecución de metas  
       comúns. 
17.  Respectar ós compañeiros, su nivel de condición física, e seus fallos nos xogos e 
        deportes practicados.
18.  Non facer discriminacións.
19.  Trasladar, coidar, respectar e recoller o material utilizado.
20.  Saber seleccionar a información salientable e elaborar traballos escritos utilizando as
       tecnoloxías da información e comunicación.
                       
   

  ESO     CURSO  3º

1.   Coñecer,  elaborar  e  realizar  de xeito autónomo  quentamentos xerais e  específicos.
2.   Coñecer os estiramentos dos músculos principais do corpo, fase final da sesión.
3.   Incrementar as capacidades físicas de   resistencia aeróbica,  forza resistencia,

      velocidade  e  flexibilidade. 
4.   Acadar valores próximos ao aprobado nos baremos correspondentes a súa idade e
      sexo.
5.   Saber controlar a intensidade do esforzo pola frecuencia cardíaca.

6.   Coñecer os efectos beneficiosos  da práctica de exercicio físico no organismo, as
      relacións entre exercicio físico e saúde.

7.   Coñecer os métodos para o desenrolo da condición física: resistencia   aeróbica  e
      anaeróbica,   forza,  velocidade e flexibilidade.   

8.   Respectar o traballo dós compañeiros.

9.   Coñecer,   aprender  e   saber executar  os elementos técnicos e tácticos dos  deportes
      alternativos impartidos. 

10.  Desenrolar  e mellorar o equilibrio

11.  Desenrolar  e mellorar a coordinación.

12.  Desenrolar  a creatividade.

13.  Aprender  os  xestos  técnicos e tácticos  dos deportes de cooperación-oposición
        impartidos. 

14.  Aprender e saber aplicar os regulamentos dos deportes practicados.

15.  Situarse correctamente no terreo de xogo en acción de ataque e defensa.

16.  Aceptar as normas dos xogos.

17.  Coordinar as accións individuais cas do equipo nos xogos deportivos para conseguir    
   metas comúns.

18.  Xogar aos deportes de cooperación oposición,  mostrando  unha  actitude de   

   tolerancia e respecto cos  compañeiros de  equipo e cos adversarios,  renunciando   
   ao  lucimento persoal e  cooperando   cos membros  do equipo respectando súas 
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   limitacións.

19.  Respectar e aceptar o noso propio nivel de condición física e o do compañeiros.

20.  Mellorar no grado de autonomía a hora de facer actividades físicas e deportivas.

21.  Coidar, respectar e recoller o material utilizado.

22.  Saber seleccionar la información e elaborar traballos escritos utilizando as novas

   tecnoloxías da información e comunicación.

                
        ESO   CURSO  4º

1.   Coñecer, elaborar e realizar quentamentos xerais e específico de xeito autónomo.  
2.   Coñecer os exercicios para levar a cabo a volta a calma despois da actividade física.
3.   Desenrolar as capacidades físicas básicas: resistencia aeróbica, forza, resistencia
      anaeróbica, velocidade e flexibilidade.
4.   Coñecer e aplicar os  métodos de adestramento das capacidades físicas básicas.
5.   Mellorar as calidades físicas básicas: forza, flexibilidade, velocidade, resistencia
      aeróbica.
6.   Elaborar e levar a práctica, sesións de adestramento para o desenrolo da forza e da
      flexibilidade  seguindo ó feito nó pavillón e a información dada pola profesora ou 
      recollida en internet.
7.   Coñecer os efectos da práctica do exercicio físico sobre o organismo, e a relación que
      hai entre as capacidades físicas e a saúde.
8.   Coñecer as capacidades físicas: forza, resistencia, flexibilidade e velocidade, un
       repertorio de exercicios para o desenrolo delas e os sistemas de adestramento.
9.    Controlar o esforzo pola frecuencia cardíaca.
10.  Coñecer e utilizar técnicas de relaxación.
11.  Coñecer o abecedario dactilolóxico.
12.  Coñecer o regulamento do bádminton e aprender a executar os xestos técnico e   
       tácticos deste deporte. 
13.  Coñecer os aspectos básicos doutros deportes de raqueta:
       tenis, padel, tenis de mesa e squash.
14.  Coñecer os regulamentos dos deportes practicados e saber xogar aplicando as regras.
15.  Aprender e saber executar os elementos técnicos e tácticos de ataque e defensa dos
       deportes practicados.   
16.  Xogar cooperando cos compañeiros de equipo para lograr metas comúns.
17.  Aceptar as diferenzas motrices e de condición física dos compañeiros  e non
       discrimina-los no xogo.
18.  Trasladar, coidar, respectar e recoller o material utilizado. 
19.  Coñecer os aspectos básicos sobre nutrición e actividade física.
20.  Coñecer a historia dos Xogos Olímpicos.
21.  Mellorar a coordinación.
22.  Saber seleccionar a información salientable e elaborar traballos escritos utilizando as 
       tecnoloxías da información e comunicación.

               
              OBXECTIVOS XERAIS DE BACHARELATO

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 fomen-
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te a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favo-
reza a sustentabilidade.

b) Desenvolver e considerar hábitos de disciplina, estudo e traballo necesarios para o 
aprendizaxe e desenvolvemento persoal.

c)  Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma respon-
sable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

d) 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 discrimina-
ción das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con 
atención especial ás persoas con discapacidade.

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

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

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

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

i) 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.

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

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

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

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio  estético,  como 
fonte de información e enriquecemento cultural.

  n)   Utilizar a educación física e o deporte para favorecer   desenvolvemento persoal e   
        social, e  impulsar condutas e hábitos  saudables.
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ñ)   Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

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

          OBXECTIVOS DE BACHARELATO 

1. Coñecer, valorar e utilizar as habilidades e destrezas motrices en diferentes situacións, 
así como a práctica habitual e sistemática de actividades físicas en xeral e súa repercusión
no   desenrolo persoal  e na mellora da calidade de vida e de saúde.

2. Utilizar os indicadores fisiolóxicos como medida para controlar o rendemento na 
actividade  física.

3. Incrementar as capacidades físicas.

4. Acadar  o aprobado nos resultados  correspondentes a súa etapa de desenrolo,  
segundo indican os baremos para súa idade e sexo.

5. Dar unha resposta motriz a problemas que fagan referencia á estratéxicas nos deportes 
de cooperación e oposición. 

6. Acadar o nivel motriz nas habilidades específicas das técnicas deportivas que fixan as 
escalas de valoración. 

7. Saber organizar e levar a cabo campionatos deportivos. 

8.  Aceptar e respectar o nivel de condición física e motriz dos compañeiros.

9.  Cooperar cos demais compañeiros para conseguir metas comúns. 

10. Respectar as regras e os resultados nos xogos e deportes. 

11. Usar as instalacións con responsabilidade.

12. Desenrolar unha actitude de superación.

13. Aceptar as propias posibilidades e as dos compañeiros na práctica das diferentes  
tarefas e actividades.

14. Valorar e utilizar hábitos hixiénicos despois da práctica de actividades físicas.

15. Coidar, respectar e recoller o material utilizado. 

16. Saber seleccionar a información salientable e elaborar traballos escritos utilizando as 
tecnoloxías da información e comunicación.
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       6.  CONCRECIÓNS PARA  OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE   
      AVALIABLES 

         

 
 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
 TEMPORALIZACIÓN
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - EX: estándares básicos
                                                             

                                                                                                      
1º ESO                                                                           

Educación Física. 1º de ESO

          Temporalización  e valoración Instrumentos  de avaliación
Procedemento 

 Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física

 Av. 1ª, 2ª e 3ª
   

 Control na 1ª av. 
 Mínimo para o aprobado:
- saber facer un quentamen-

to xeral de xeito autónomo.
Ter unha nota mínima de

-  3 no traballo escrito

 Traballo escrito: 
10 % 

______________________________
  Non repercute na nota.

Preguntas  orais  o  longo
das sesións.

_____________________________

 Cada  sesión  farán  o
quentamento dous ou tres
alumnos. Teñen que facer
quentamento  xeral,  non
específico.

 Traballo  escrito  de quen-
tamento. 

 Non se avalía.
Infórmase  das  medidas  de  hixiene
corporal pero non se realiza ningún
control.

EFB1.1.1.  Recoñece e  aplica  de  xeito básico  a  ES-
TRUTURA DUNHA SESIÓN de actividade física coa
intensidade dos esforzos realizados.
                

EFB1.1.2. Recoñece e aplica QUENTAMENTOS  XE-
RAIS, con súas diferentes fases, levando a cabo esti-
ramentos dos músculos máis importantes do corpo da-
cordo coa actividade que se vaian realizar seguindo as
orientacións dadas e chegando a facelo de xeito autó-
nomo. EX  
EFB1.1.3.  Prepara e realiza  FASES FINAIS da sesión
de acordo cos contidos  realizados, seguindo as orien-
tacións dadas e chagando a facelo de xeito autónomo.
EX   
EFB1.1.4. Coñece a información sobre os exercicios:
posición inicial  e execución do MOVEMENTO, articu-
lacións e músculos que interveñen e tipos de move-
mentos. EX  

EFB1..3. Respecta os hábitos de ASEO PERSOAL en
relación  á  saúde  e  a  actividade  física.  Os  alumnos
poden ducharse despois da clase de Ed. Física. Coñe-
ce as normas de HIXIENE persoal  relacionadas  coa
saúde. 

 Avaliación: 1ª, 2ª e 3ª
 T/Actitude:  40 %

 Apartado 8

 Lista de control.
Observación  do comportamen-
to sobre todo nos xogos e prác-
tica  deportiva  e  na  expresión
corporal.

_____________________________

 Control  na  formación  de
grupos.

 Escala de observación:

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

EFB1.2.2. Colabora nas actividades de grupo, respec-
tando as achegas das demais persoas.
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Procedemento 

 Estándares de aprendizaxe avaliables

EFB1.2.3.Nos xogos e deportes respecta  as normas
establecidas, e asume as súas responsabilidades para
a consecución dos obxectivos. 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do la-
bor  de  equipo,  con   independencia  do  seu nivel  de
destreza.

 1ª AV. 
 2ª AV. 
 3ª AV. 

         Non repercute na nota.
        

 Lista de control

 Debate na aula.

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

EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como
un lugar común para a realización de actividades físi-
co-deportivas.

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

 Avaliación: 1ª, 2ª ,3ª.

 T/Actitude:  40  %  da
nota:

 Valoración negativa:
- Non  cumprir  as  medidas

de seguridade.

 Valoración apartado 8

  
 Escala  de  Observa-

ción.

  Preguntas orais 

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

EFB1.4.2. Leva a cabo as medidas necesarias para re-
alizar as actividades físico-deportivas de xeito máis se-
guro, máis saudable e máis eficaz. 

EFB1.4.5. Levará a cabo as medidas de seguridade in-
dicadas na realización das actividades.

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

 Avaliacións: 1ª, 2ª e 3ª

 Valoración: apartado 8
Traballo escrito: 10%  
Nota mínima: 0´3

 Traballos escritos

Quentamento  e  fase  final  das  se-
sións: 1ª av.

2ª AV. – Atletismo. Ximnasia artística
deportiva e ximnasia rítmica. 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxía da información e 
da  comunicación  para  elaborar  documentos  dixitais
(texto, presentación, imaxe) como resultado do proce-
so de procura, análise e selección de información sa-
lientable.

 - O corpo humano, quentamento, fase final da
sesión,  atletismo,  ximnasia  artística  deportiva  e
ximnasia  rítmica. 
-  Hóckey. Modalidades: sala, xeo, herba e
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          Temporalización  e valoración Instrumentos  de avaliación
Procedemento 

 Estándares de aprendizaxe avaliables

3ª AV. – Hóckey: hóckey sala, xeo,
herba e patíns. 
-  Regulamento básico dos deportes
practicados.

            patíns. 
EX         

EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre te-
mas vixentes no contexto social, relacionados coa acti-
vidade  física  ou  a  corporalidade,  utilizando  recursos
tecnolóxicos:”  Deporte na sociedade actual”.

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
Actividades de dramatización: xogos dramáticos- mimo 

actividades de ritmo: muiñeira

 2ª AV.

 Valoración: 10 % da nota

 Mínimo  para  o  aprobado:
facer as actividades.

O negarse a facer algunha actividade
supón suspender a avaliación.

Apartado 8

 Escala  de  valoración.
Control  de  todas  e  cada
unha das actividades  fei-
tas na clase.

 Observación.

 Escala de valoración.

EFB2.1.1.  Utiliza  técnicas  corporais  básicas,  combi-
nando espazo, tempo e intensidade. EX

EFB2.1.3. Xogos de expresión e comunicacións corpo-
ral. EX

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de move-
mentos corporais axustados a un ritmo.
 De xeito individual e en grupo.. EX
 

EFB2.1.3.  Colabora na realización  de actividades  de
expresión corporal.

Bloque 3. Actividade física e saúde

 2ª - 3ª AV.

______________________________

 1ª  AV.
 Valoración dentro do apar-

tado  do  traballo/esforzo/
actitude:40 %

______________________________
 1ª avaliación.

  
  

 Control escrito dos con-
ceptos teóricos

 impartidos na aula o xunto coa
práctica.

_____________________________

Control do pulso na clase: si o leva a
cabo  ou  non  mediante  a  ob-
servación

Cálculo  da  súa frecuencia cardíaca
máxima controla na aula.

_____________________________
Preguntas orais.
Escala  de  observación:  desenrolo
do traballo en clase.

EFB3.1.1.  Distingue  de  xeito  básico  o  impacto  que
pode ter a alimentación nun estilo  de vida saudable:
alimentación variada e completa,  coñece os tipos de
nutrientes. EX

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlan-
do a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de
mellora  da  condición  física,  sobre  todo,  no  adestra-
mento  da resistencia  aeróbica,  adapta a  intensidade
do esforzo ao tempo ou distancia que imos correr ou
percorrer.
EFB3.1. 3.Sabe calcular a frecuencia cardíaca máxima
que lle corresponde a súa idade  

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características
que deben ter as actividades físicas para ser conside-
radas saudables, e lévaas á práctica. EX
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 Estándares de aprendizaxe avaliables

 AV. 1ª

 Valoración 40% o es-
forzo/actitude.

 Probas  de  condición  físi-
ca: 50 %

 Calcúlase  a  media  arit-
mética dos resultados das
probas.
 Mínimo  para  o  apro-

bado:
- Superar a proba da carrei-

ra continua. 
- Acadar  os porcentaxes in-

dicados: tests nota mínima,
un un

Baremos no apartado 8

 Carreira  continua  5
minutos:  a  proba  é
superada  ou  non.
Pódese  aprobar
cunha mala nota nos
mil  metros  pero  non
se  pode  aprobar  se
non se supera a pro-
ba  de  carreira  conti-
nua. 

 Tests ou probas de condi-
ción  física:  50  %  da  nota
da aval.

______________________________

 1ª, 2ª e 3ª AV. 

      
    
      Non se avalia.

 

 Lista de control.
 Escala de valoración.

Control diario do ritmo da carreira.
Control diario do esforzo.
Control  diario  da  participación  nas

actividades propostas.

 Tests  de  condición  física
aplicando  o  baremo  co-
rrespondente.
Adaptación  dos  baremos
en función do número de
sesións  prácticas  que  se
poidan  impartir  en  ópti-
mas condicións.

_____________________________

▪ Observación de posicións correctas
facendo os exercicios.
 Se corrixen as posicións incorrectas.

EFB3.2.1. Iníciase na participación activa das activida-
des  para  a  mellora  das  capacidades  físicas  básicas
desde un enfoque saudable, utilizando os métodos bá-
sicos para o seu desenvolvemento. EX

EFB3.2.2.Leva a cabo os tempos de actividade reco-
mendados para a mellora da resistencia aeróbica. EX

EFB3.2.3.Acada  niveis  de  condición  física  saudable
acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e
ás súas posibilidades EX

EFB3.2.4.Prodúcese unha mellora respecto os niveis
da avaliación inicial. 
           EX         
EFB3.2.2.1. Realiza as actividades para mellorar a re-
sistencia acadando niveis de resistencia aeróbica acor-
des a seu desenvolvemento motor e a súas capacida-
des. EX C

EFB3.2.2.2.  Alcanza niveis  de forza acordes ao seu
momento de desenvolvemento motor e a súas capaci-
dades, mellora polo esforzo no traballo diario.
             EX         
EFB3.2.2.3. Alcanza niveis de velocidade acordes ao
seu desenvolvemento motor e a súas capacidades re-
alizando os exercicios e as actividades en clase. Reali-
za os exercicios propostos e esfórzase para súa mello-
ra. Mellora os resultados da proba da avaliación inicial.
            EX               
EFB3.2.2.4. Alcanza niveis de flexibilidade acordes ao
seu  desenvolvemento  motor  e  a  súas  capacidades.
Mellora  ó realizar  os exercicios  para o desenrolo da
elasticidade muscular.  EX    

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

EFB3.2.4.Coñece as  POSICIÓNS CORRECTAS que
hai  que ter  ao longo do dia,  nas actividades cotiáns
para ter unha boa saúde.
EX  

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

Iniciación aos deportes de cooperación-oposición  
Deportes de cooperación-oposición: baloncesto , hóckey-sala , touch 

Deportes alternativos: indiaka, diábolo e disco voador 
Xogos e Deportes de oposición: xogo de raquetas. 

Xogos populares : corda e brilé.
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 Avaliación 2ª
 Exame de raquetas: 30 % 

Valórase a mellora respec-
to ó nivel de partida no 
apartado de traballo/acti-
tude.

 Esforzo/actitude: 40%
As porcentaxes dependen 
do número de probas feita 
en cada avaliación.

A porcentaxe do traballo e 
actitude é do 40 %

Apartado 8

Realízase un exame en  parellas.
Tres intentos. 
Aplícase o baremo.

Os  alumnos  consultan  os  baremos
antes e despois de facer a pro-
ba.

 Escala  de  observa-
ción.

 Lista de control

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e
das habilidades específicas no  DEPORTE ALTERNA-
TIVO /DE RAQUETAS: raquetas de tela, raquetas de
 madeira,  de  plástico  e  raquetas  de  iniciación  ao
bádminton,  respectando as regras e as normas esta-
blecidas.

    Ex

EFB4.1.2.  Realizar  os  movementos  implicados  nos
modelos  técnicos  adaptados  máis  sinxelos  dos  DE-
PORTES ALTERNATIVOS DE   RAQUETAS: raquetas
de tela, palas de madeira e plástico e raquetas de ini-
ciación ao bádminton.  EX         

EFB4.1.3. Alcanza os niveis axeitados para súas ca-
racterísticas. EX

EFB4.1.3. MELLORA o seu nivel na execución e apli-
cación das accións técnicas respecto ao seu nivel de
partida, amosando actitudes de esforzo e superación,
adecuado á súa idade. 

EFB4.1.5. Realiza os movementos implicados nos mo-
delos técnicos e tácticos do xogo da INDIAKA, DIÁBO-
LO, DISCO VOADOR. Ex 

EFB4.1.6. Mellora o seu nivel de execución  amosando
actitudes  e  esforzo  e  superación  no  DEPORTE  AL-
TERNATIVO: INDIAKA     

EFB4.1.7. Mellora o seu  nivel de execución nos xogos
populares: comba e brilé.   

 
 Avaliación 3ª

Exame dun sodeporte: 50 %  nota 
Exame de dous deportes: baloncesto
e de hóckey sala: 
20 % hóckey sala  e 30 % baloncesto.
Valoración  e  mínimo  para  aprobar:
Ver apartado 8.

- Actitude e o esforzo : 40 % da nota

     Exames: probas en situación de 
                    partido.

 Escala de valoración para
o exame de baloncesto e

                 o exame de hóckey sala.
     
       Non se realiza exame de touch

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos TÉCNICOS e TÁC-
TICOS básicos para obter vantaxe na práctica das ac-
tividades  físico/deportivas  de  colaboración/oposición
no BALONCESTO, respectando o regulamento. EX

EFB4.2.2.Adapta os fundamentos  técnicos e tácticos
básicos para obter vantaxe na práctica do deporte de
cooperación/oposición: HÓCKEY SALA, respectando o
regulamento. EX    
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______________________________

 Actitude e esforzo: 40 % da
nota.

 Mínimo para aprobar: facer
as actividades propostas.

 Traballo dos contidos con-
ceptuais mínima nota:   0´3

▪Escala de observación.
EFB4.2.2.  Pon en práctica aspectos de organización
de ATAQUE E DEFENSA nas actividades físico/depor-
tivas  de  colaboración/oposición  en  BALONCESTO,
HÓCKEY SALA. EX

        

EFB4.2.3. Discrimina os ESTÍMULOS que cómpre ter
en conta na toma de DECISIÓNS nas situacións facili-
tadas de colaboración, oposición e colaboración/oposi-
ción,  para obter vantaxe ou cumprir  o obxectivos da
acción en baloncesto, hóckey sala e touch.
 
____________________________________________

      EFB4.7.1. Aplica os elementos técnicos e tácticos  
     na modalidade de atletismo: carreiras e carreiras de
      relevos. 

___________________________________________
   
      EFB4.7.1. Autoavaliación.

EFB4.8.1.  Aplica  os elementos  técnicos e tácti-
cos dos Xogos tradicionais de Galicia: Corda, Bri-
lé, O pano, As cadeiras e A chapa. Os propostos
por os alumnos. 

EF4.7.2  Deportes  alternativos:  O  diso  voador.
EX

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES ------  Ex estándares básicos

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

TEMPORALIZACIÓN E VALORACIÓN



          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

2º ESO
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Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física

Avaliación 1ª, 2ª e 3ª
Control práctico na 1ª av.

 Mínimo  para  o  aproba-
do: 

-saber facer un quentamento xeral.

Exame práctico: realización
 autónoma de quentamentos xerais 
mediante a observación na clase ou control indivi-
dual. 

   Traballo de quentamento na aula, teoría, e a 
   práctica no pavillón.
   Traballo  de “Control da volta a calma” ó fi 
   nal  das actividades físico/deportivas  no  
   pavillón e traballo escrito.

EFB1.1.1.Recoñece a estrutura dunha sesión de
actividade física coa intensidade dos esforzos re-
alizados.

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos  xerais
de xeito básico, tendo en conta os contidos que
se vaian realizar.  Sabe facer  estiramentos dos
músculos máis importantes do corpo. EX 

EFB1.1.3. Coñece os obxectivos do quentamen-
to e da volta a calma e as diferentes partes no
que se divide o quentamento. EX

EFB1.1.4.Prepara  e  realiza  fases  finais  da  se-
sión facendo exercicios de  estiramentos muscu-
lares. EX   

EFB1.1.5. Prepara e pon en práctica actividades
para a mellora das habilidades motoras en fun-
ción das propias dificultades,  baixo a dirección
do/da docente. EX   

Avaliación: 1ª, 2ª e 3ª.
Valoración:
Actitude: 40 % da nota.

 Escala de observación.
 Rexistro anecdótico.
 Lista de control.
 Escala de valoración.

EFB1.2.1. Amosa TOLERANCIA e deportividade
tanto no papel de participante como no de es-
pectador/a.

EFB1.2.2.  Colabora  nas actividades  GRUPAIS,
respectando as ACHEGAS das demais persoas
e as NORMAS establecidas, e asumindo as súas
RESPONSABILIDADES para a consecución dos
obxectivos.

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

Avaliación: todas.

40 % actitude/traballo 
Lectura na aula. Plan Lector.
Debate na aula.

EFB1.3.1. Coñece as POSIBILIDADES que ofre-
ce o contorno para a realización de actividades
físico/deportivas axeitadas a súa idade.

EFB1.3.2. RESPECTA o contorno e valórao como
un lugar común para a realización de actividades fí-
sico-deportivas.

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

EX

EFB1.4.1. Identifica as características das activi-
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Valoración:
 actitude 40 %

Traballo escrito 2ª av.: 10 %      
   Mínima nota para aprobar a 
un avaliación: 3

- Non  adoptar  as  medi-
das  de  seguridade  re-
percute  na  nota  do
apartado de actitude:
40 %

O alumno  que  ante  situa-
ción de risco de lesión no
acata as medidas de 

             seguridade, non fará esa 
             actividade

Avaliación 1ª,2ª,3ª
-Non  se  poderá  aprobar  sen  re-
poñer o material rachado ou inutili-
zado.

 Escala de observación.
 Rexistro anecdótico.
 Escala de valoración.

 Traballo escrito ou exame:
                 Primeiros Auxilios.

__________________________________________

 Escala  de  observación.  Control  diario  o
longo do curso.

 

dades  físico-deportivas  e  artístico-expresivas
propostas que poidan supor un elemento de ris-
co para si mesmo/a ou para as demais persoas.

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os proto-
colos para activar os servizos de emerxencia e
de protección do contorno. EX

EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de se-
guridade propias das actividades desenvolvidas du-
rante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas
que se realizan nun contorno non estable. O alum-
no  seguirá as medidas de seguridade indicadas.

EFB1.4.4.O alumno adoptará a medida de seguri-
dade de quitar as xoias e o reloxo.

EFB1.4.5. Recollerá o pelo cando sexa necesario
para a mellor realización das actividades físico/de-
portivas evitando certos movementos de cabeza.

EFB1.4.6.Respectará  as  DISTANCIAS que fixa  a
profesora para facer  determinados exercicios e ac-
tividades 

EFB1.4.7. O alumno non realizará exercicios pola
súa conta. Non fará  exercicios que non estean in-
dicados nas actividades propostas. 

EFB1.4.8.  Ante  certas  emerxencias,  os  alumnos
coñecerán os primeiros auxilios que hai que levar a
cabo. EX        
_________________________________________

EFB1.4.9. Utilización responsable do material e das
instalacións  deportivas.

 Avaliación: 1ª,2ª ou 3ª
 A  presentación  do  tra-

ballo  é  necesaria  para
poder aprobar.

 Valoración:
en escala de cualificación/ru-
brica dos traballos escritos no
apartado 8

 Realización  de  traballos  recollendo  e
seleccionando a información sobre al-
gún dos estándares de teoría.

 Presentación en papel.
 Caso de clases non presenciais a pre-

sentación será na aula virtual.
 Casos particulares preséntase por co-

rreo electrónico.
   

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e
da comunicación para elaborar documentos dixi-
tais propios adecuados á súa idade (texto, pre-
sentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resulta-
do do proceso de procura, análise e selección de
información salientable. 
EX          

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

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
Bailes tradicionais. Muiñeira

Avaliación: 2ª EFB2.1.1. Utiliza TÉCNICAS CORPORAIS bási-
cas,  de  forma  creativa,  combinando  espazo,
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Valoración:

Actitude/esforzo: 40%
muiñeira: 10 %

 Valoración  e  mínimos
no apartado 8

 Escala de valoración. tempo e intensidade.

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuen-
cia de movementos corporais axustados a un rit-
mo prefixado de baixa dificultade.

EFB2.1.3. Producir accións motoras con finalida-
des artístico-expresivas. 

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

EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito indivi-
dual como medio de comunicación espontánea.

   EX
_________________________________________

EFB2.1.5.  Coñece os bailes tradicionais  típicos
das diferentes zonas de España.   EX

Bloque 3. Actividade física e saúde

 Avaliación: 1ª 
 Traballo escrito: 10 %
 Nota  mínima  para  o

aprobado, 0´3
____________________________

 Avaliacións: 1,2,3ª
 Traballo de teoría

 nutrición 3ª aval.: 10 %
         Mínima nota: 0´3
____________________________

 Apartado  de  actitude  e
esforzo: 40 %

____________________________

 1ª Av 
 Tests de Condición físi-

ca.
Carreira Continua: 8 minutos
 Apartado 8

____________________________

 1ª, 2ª, 3ª

- Os contidos:
 -Condición física.
- Capacidades Físicas Básicas.
Impártense na aula ou coa práctica.

 Traballo escrito:
  Nutrición 

__________________________________
  Estándares das  “adaptacións do organis-
mo  ao  exercicio  físico”:  na  aula  ou  coa
práctica.

Lista  de  control.  Se  os  alumnos  fan  o
control da frecuencia cardíaca no ades-
tramento da resistencia aeróbica
 Control  da  intensidade  do  esforzo  en
probas de resistencia.

___________________________________
- Instrumentos: baremos.

Autoavaliación: os tests de condición física,
fanse conxuntamente, entre a profesora e
máis os alumnos. 

- Miran os baremos entes e despois de
facer a proba.
- Baremos no apartado 8

__________________________________

    Instrumentos: preguntas orais.

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capa-
cidades físicas e as coordinativas nas actividades físico/
deportivas e artístico-expresivas traballadas.

EX

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

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.
EX

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do ESFORZO controlando a
frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora
dos principais factores da condición física. Regulando o es-
forzo dependendo  da intensidade e duración da actividade.
    EX

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

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. 
EX       
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Temporalización e Valoración Procedementos e 
Instrumentos  de avaliación  

Estándares de aprendizaxe avaliables

 Avaliación 1ª  

 Esforzo/actitude: 40 %

Mínimo para o aprobado:

 Superar a proba de Ca-
rreira Continua: 8 minu-
tos

 Aínda  suspendendo  os
tests de condición física
pódese aprobar:
tendo  ben   no  traballo
de  teoría  e  non  tendo
negativos  na  actitude/
esforzo.

▪  Nota  mínima  nos  exames  de
condicións física : 1.
Cun cero non se pode aprobar.

Valoración das probas de flexibili-
dade: faise a media das dúas.

____________________________

 Avaliacións: todas

 Test de resistencia aeróbica:

- mil  metros -  su realización dependerá
das clases que poidan impartirse en ópti-
mas condicións.

 Test de forza:
Salto ao fronte pés xuntos.

 Test de velocidade:
Carreira de 19 metros.

                Dous intentos e conta o mellor.

 Test de flexibilidade:
 - Flexión de tronco
- Mobilidade do ombreiro.

_________________________________

 Apostura.  Se  corrixe  e  non
avalíase

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacida-
des físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando
os MÉTODOS básicos para o seu desenvolvemento. EX

EFB3.2.2.Leva a cabo os tempos de actividade recomenda-
dos par a mellora da resistencia aeróbica: Carreira continua:
8 minutos.  

EFB3.2.1.Acada niveis de condición física saudable acordes
ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posi-
bilidades EX         

EFB3.2.3.Prodúcese  unha  mellora  respecto  os  niveis  da
avaliación inicial.             

EFB3.2.2.1. Realiza as actividades para mellorar a resisten-
cia acadando niveis de resistencia aeróbica  acordes a seu
desenvolvemento motor e a súa idade.  

EFB3.2.2.2. Alcanza niveis de forza acordes ao sue momen-
to de desenvolvemento motor e a súas capacidades, mellora
polo esforzo no traballo diario na técnica de salto. EX

EFB3.2.2.3.  Alcanza niveis  de velocidade acordes ao seu
desenvolvemento motor e a súas capacidades realizando os
exercicios e as actividades en clase. Realiza os exercicios
propostos e esfórzase para súa mellora. Mellora os resulta-
dos da proba da avaliación inicial. EX

EFB3.2.2.4. Alcanza niveis de flexibilidade acordes ao seu
desenvolvemento motor e a súas capacidades. EX
EFB3.2.2,5. Mellora da elasticidade muscular e a amplitude
articular.
 

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

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de acti-
vidade física para a mellora da propia condición física sau-
dable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da
calidade de vida.  EX

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

Deportes  de cooperación-oposición: voleibol, hóckey sala e balónmano.
Deporte colectivo: acrosport 

Deportes de oposición: bádminton 

 Avaliación 2ª
 Valoración  dos  exa-

  Escala de  valoración:  figura
no apartado 8: rúbrica dos es-
tándares de teoría.

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e ha-
bilidades  específicas do BÁDMINTON,   respectando as
regras e as normas establecidas.  EX     
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Temporalización e Valoración Procedementos e 
Instrumentos  de avaliación  

Estándares de aprendizaxe avaliables

mes do Bloque 4: 
40 %

 Mínimo para o apro-
bado: 

            sinalados nas escalas de
valoración no apartado 8.

              ▪      Traballo escrito de 2ª
aval.: 10 %     

 

.
Traballo escrito en papel.

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

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

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

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progre-
sión nos contornos non estables  e técnicas básicas de
orientación, regulando o esforzo en función das súas po-
sibilidades.

Avaliación 3ª 

 -  Mínimo para o aprobado e
 -   Escala de valoración,
    no apartado 8

Probas prácticas: 50 %

Teoría: 10 %
Mínima  nota  no  traballo
para poder aprobar a ava-
liación, un 0´3.

 

 Escala de valoración.
Exame dos elementos técnico/táctico
e regulamentarios de voleibol. 
Varias probas. En cada proba aplíca-
se unha escala de cualificación.

     Apartado 8

 Traballo escrito: deporte/s practi-
cado/s

 Exame de un ou dous depor-
tes impartidos:  escala de va-
loración/rúbrica.

EFB4.2.1. Coñece e Adapta os fundamentos TÉCNICOS E
TÁCTICOS para obter vantaxe na práctica das actividades
físico/deportivas  de  colaboración/oposición  de  VOLEIBOL.
E de BALONMANO.  EX 

EFB4.2.2. Coñece e Adapta os fundamentos TÉCNICOS E
TÁCTICOS para obter vantaxe na práctica da actividade físi-
co/deportiva  de  colaboración/oposición  do  hóckey  sala  e
touch. 
EX   

EFB4.2.3. Describe  e pon en práctica de xeito autónomo
aspectos  de  ORGANIZACIÓN de ataque e  de defensa
nas  actividades   de  colaboración/oposiciónf:
VOLEIBOL ,HÓCKEY SALA. TOUCH . BALONMANO. EX

EFB4.2.4.  Discrimina  os  estímulos  que  cómpre  ter  en
conta na toma de decisións nas situacións de colabora-
ción, oposición e colaboración/oposición facilitadas: volei-
bol e hóckey sala, para obter vantaxe ou cumprir o obxec-
tivo da acción. EX 

EFB4.2.5. Reflexiona sobre as situacións facilitadas resol-
tas valorando a oportunidade das solucións achegadas e
a súa aplicabilidade a situacións similares. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES  ----   Ex: estándares básicos

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
TEMPORALIZACIÓN E VALORACIÓN

3º ESO



          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

Educación Física. 3º de ESO

    Temporalización   e   Valoración Instrumentos  de avaliación
e Procedementos 

  Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física

 Todas as avaliacións.
Control faise só na  1ª  Av.

 Mínimo para aprobar: 
saber realizar un quentamento e 
  estiramentos musculares. 
______________________________

 1ª av.
 Mínimo para o aprobado:

Presentar o traballo  na data fixada.

 Escala de valoración.
Control diario.
Control individual.

Cada sesión  o fai  un  ou dous alum-
nos.
Facer  os estiramentos corresponden-
tes ao rematar as actividades.

 Traballo
Realización dun traballo  que levará a
práctica.
 Compróbase no pavillón que os alum-
nos teñen o traballo feito.

EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de acti-
vidade física coa intensidade dos esforzos realizados.

EFB1.1.2. Prepara e realiza QUENTAMENTOS E FA-
SES FINAIS de sesión de acordo co contido que se
vaia realizar, de forma autónoma e habitual.   EX

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

 Avaliación: 1ª, 2ª e 3ª

 Valoración  da  actitude:
40 % da nota.

 Escala de observación.
 Atención  a  actitude  dis-

criminatoria  ante  com-
pañeiros  cunha  baixa
condición  física  ou   do-
minio das técnicas e tác-
ticas deportivas.

 Atención especial as for-
macións de grupos.

 Control das faltas de res-
pecto.

EFB1.2.1. Amosa TOLERANCIA e deportivida-
de tanto no papel de participante como no de
espectador/a.

EFB1.2.2. COLABORA nas actividades en pa-
rella,  en grupo, respectando as achegas das
demais  persoas  e  as  normas establecidas,  e
asumindo  as  súas  responsabilidades  para  a
consecución dos obxectivos.

EFB1.2.3. RESPECTA as demais persoas den-
tro do labor de equipo, con independencia do
nivel de destreza.

 1ª, 2ª,  3ª  Avaliación.
  
 Actitude: 40 %

  

 Lectura e debate na
          aula: deporte actual,
 competicións, propaganda.

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece
o seu CONTORNO para a realización de activi-
dades físico-deportivas.

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valora como
un lugar común para a realización de activida-
des físico/deportivas.

 EFB1.3.3. Analiza CRITICAMENTE as actitudes e os
estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as
actividades de lecer, a actividade física e o deporte no
contexto social actual.  EX
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    Temporalización   e   Valoración Instrumentos  de avaliación
e Procedementos 

  Estándares de aprendizaxe avaliables 

 Todas as avaliacións.

 Actitude: 40 % 

 Lista de control.
 Rexistro anecdótico.
 Escala de observación.

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

- Seguir as indicacións que faga a profesora
para a realizacións das actividades de cla-
se. 

        Avaliación: 2ª

Actitude/interese: 40 %

  Procedemento: impártese xunto coa
práctica.
  Preguntas orais sobre a información
dada.

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

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

 Traballos  escritos  -
avaliacións: 10 %

Mínimo para poder aprobar:  
       no apartado 8

 Presentación de traballo/s escri-
tos  recollendo  e  seleccionando
información on line seguindo as
indicacións dadas polo profesor.

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 sa-
lientable. 
Temas: Capacidades físicas básicas  e Méto-
dos de adestramento,Transformacións que se
producen no organismo como consecuencia da
práctica continuada de exercicio físico, Depor-
tes na natureza, Deportes acuáticos, Deportes
alternativos. Regulamento básico de balonces-
to, balonmano.
 EX

             

EFB1.5.2. Expón e defende traballos elabora-
dos sobre temas vixentes no contexto social,
relacionados coa actividade física ou a corpora-
lidade, utilizando recursos tecnolóxicos. Ex

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
Baile

   
 2ª Avaliación

 Valoración:
10  % da nota:

 Sin  exame.  Se  valora  o
traballo en clase.

 Proba en grupo

  Proba individual

EFB2.1.1. Utiliza técnicas creativas,  combinan-
do espazo, tempo e intensidade. 

EFB2.1.2. Crean e poñen en práctica unha se-
cuencia de movementos axustados a un ritmo
e espazo prefixados.
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  Estándares de aprendizaxe avaliables 

 Proba en parellas

Elixe o profesor a avaliación.  Avisará
ao comezar o estandar de apren-
dizaxe.

EX

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización
de  pasos adaptando a súa execución á dos
seus compañeiros e das súas compañeiras. EX

EFB2.1.4.  Realiza  figuras,  pasos,  despraza-
mentos   en parellas e en grupo e en grupo cla-
se. EX

Bloque 3. Actividade física e saúde

AV. 1ª e 3ª
 

        Av. 1ª e 3ª
      
       Actitude/traballo: 40 %

______________________________

Traballo-esforzo:40 %

 1ª AV.

      
  Aspectos teóricos impártense xunto
coa práctica ou na aula.
- nutrición e actividade físico-deportiva
- adaptación orgánicas e actividade fí-
sica sistemática..
Instrumento: preguntas orais ou traba-
llo na aula.

_______________________________

 Lista de control:
se o alumno controla a frecuencia car-
díaca nos controis que se fan no pavi-
llón.

▪ Probas de avaliación:
               test de resistencia. Se reali-
zará en función das clases que se poi-
dan impartir en condicións normais.
- A adaptación a intensidade do esfor-
zo pódese controlar  na  proba de mil
metros  e na carreira continua.

 Baremos.
Os  exames/test   de  condición  física,
fanse  conxuntamente,  a  profesora  e
máis  os  alumnos.  Algunhas  probas
poden facelas eles só.

 Miran os baremos entes e
despois da proba.

 Son os propios alumnos os
que  miden  as  distancias
nos saltos.

 Tamén  fan  a  medición  na
proba de flexibilidade.

EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacida-
des físicas e as coordinativas nas actividades
físico/deportivas e artístico/expresivas traballa-
das no ciclo. EX     

EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de
obtención de enerxía cos tipos de actividade fí-
sica, a ALIMENTACIÓN e a saúde. EX 

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

EFB3.1.4.  Adapta  a  intensidade  do  esforzo
controlando  a  FRECUENCIA  CARDÍACA  co-
rrespondente ás marxes de mellora de diferen-
tes factores da condición física.
  

        EF.3.1.5. Coñece os tests para medir o noso nivel
de condición física. EX

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procede-
mentos  para  AUTOAVALIAR  os  factores  da
CONDICIÓN FÍSICA.

  EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter
as  actividades  físicas  para  ser  consideradas  sauda-
bles, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácti-
cas que teñen efectos negativos para a saúde.
 

 1ª AV.
Valoración.

 Participación,  esfor-

 Lista de control.
 Tests de condición física.

EFB3.2.1. PARTICIPA activamente na MELLO-
RA das capacidades físicas básicas desde un
enfoque saudable, utilizando os MÉTODOS bá-
sicos para o seu desenvolvemento.  
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zo, actitude: 40 %
 Tests: 50 %

Media aritmética das probas.
 Mínimo para aprobar:

-  aínda suspendendo as probas
de condición física, pódese apro-
bar, tendo ben no traballo de te-
oría.
- Non poderá aprobar se ten al-
gún negativo en actitude e traba-
llo en clase.
- Deberá superar a proba de ca-
rreira continua.
- Nota mínima nos tests: 1
 cun cero non se aproba.

______________________________
 AV.: 1ª, 2ª e 3ª

Non repercute na nota 

Test de velocidade: carreira 19 m.
 Baremo 20 metros.

 Test de forza:  salto pes xuntos e lan-
zamento de BM  
 Baremo de salto.
 Baremo de lanzamento

Test de flexibilidade.
Aplícase o baremo

Baremos no apartado 8

   
 Observación en todas as actividades .

EFB3.2.2.  Acada  NIVEIS  de  condición  física
acordes ao seu momento de desenvolvemento
motor e ás súas posibilidades.  EX   
EFB3.2.2.1.Acada niveis de resistencia aerobia
acorde ao seu momento de desenvolvemento
motor e a súas posibilidades.  EX    
EFB3.2.2,2,  Acada niveis  de  forza acorde  ao
seu desenvolvemento motor e a súas posibili-
dades.  EX  
EFB3.2.2.3.Acada niveis de velocidade acorde
ao seu desenvolvemento motor e a súas posi-
bilidades.  EX   
EFB3.2.2.4. Acada niveis de flexibilidade acor-
des ao seu desenvolvemento motor e a súas 
posibilidades.  EX   

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

              

EFB3.2.4. Analiza a importancia da PRÁCTICA
HABITUAL de actividade física para a mellora
da  propia  condición  física,  relacionando  o
EFECTO desta práctica coa mellora da calida-
de de vida.          

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

- Deportes de cooperación-oposición: baloncesto, balonmano, hóckey sala e touch
                                     - Deportes alternativos:  wave,

- Ademais: aspectos teóricos: deportes acuáticos, deportes alternativos e deportes na natureza.

 AV. 2 ª

Proba individual: 40 %

Proba en grupo 

 Mínimo para o apro-
bado:

-  facer o percorrido sen ter
en conta o tempo empre-
gado nen facer  zigzag, ida
e volta. 

- Non caer do wave.

Probas
 Individual:  percorrido  en

zig zag con conos.
 Aplicase o baremo.
 Proba en grupo

     

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das téc-
nicas e habilidades específicas, do WAVE, res-
pectando as regras e normas establecidas. EX

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con res-
pecto ao modelo técnico formulado.  

EFB4.1.3.  Realiza os movementos implicados
nos modelos técnicos: WAVE  EX

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

 EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de pro-
gresión en contornos non estables e técnicas básicas
de orientación, adaptándose ás variacións que se pro-
ducen, e regulando o esforzo en función das súas posi-
bilidades.

 Traballo escrito
EFB4.2.1.  Adapta os fundamentos  técnicos  e
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 3ª AV.
 Proba  un so deporte (ba-

loncesto:) 50 % 
 Pras  de  dous  deportes:

baloncesto 40 % 
 Mínimo para o aprobado:

     
     -Os indicados na escala de valora-

ción:
     apartado 8
______________________________

  

 Traballo de teoría: 10 %
Nota mínima para poder aprobar: 0´3

______________________________

 Escala de valoración. Exa-
me de baloncesto:

    
         Táboa de cualificación dos
      elementos técnico e tácticos apar-
tado 8

______________________________

 Teoría: Traballo escri-
to

 Práctica:  Exame  en
grupos de catro xoga-
dores/alumnos

tácticos para obter vantaxe na práctica das ac-
tividades  físico/deportivas de  oposición  ou de
colaboración/oposición: BALONCESTO.  EX
B4.2.1.2. Executa a habilidade motriz específi-
ca do bote en baloncesto:  bote de avance e
bote de protección. 
B4.2.1.3. Executa a habilidade motriz específi-
ca   do  pase   en  baloncesto:  pase de  peito,
pase picado, pase lonxano e entrega.
B4.2.1.4.Executa a habilidade motriz específica
da  recepción  en  baloncesto:  unha  man  ou
dúas, alta e baixa.
B4.2.1.5.Executa a habilidade motriz específica
do lanzamento do balón de  baloncesto a cesto
en tiro libre.
B4.2.1.6.Executa a habilidade motriz específica
da entrada a cesto
B4.2.7. Executa a habilidade motriz específica
de lanzamento en suspensión.

____________________________________________
     
  EFB4.2.3. Executa as habilidades motrices específi-

cas  dos  deportes  de  cooperación-oposición  de
balonmano.

        EFB4.2.3.1 Executa as habilidades motrices
         específicas do hóckey sala.
        

  
        
       
    

EFB4.2.2. Describe e pon en práctica de xeito autóno-
mo aspectos de ORGANIZACIÓN DE ATAQUE e de
DEFENSA nas actividades físico/deportivas de oposi-
ción  ou  de  colaboración/oposición:  BALONCESTO,
BALONMANO, HÓCKEY SALA E TOUCH  EX

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en
conta na TOMA de DECISIÓNS nas situacións de co-
laboración,  oposición  e  colaboración/oposición,  para
obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción.  EX



          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

Educación Física. 3º de ESO

    Temporalización   e   Valoración Instrumentos  de avaliación
e Procedementos 

  Estándares de aprendizaxe avaliables 

______________________________
2ª AV. Deportes acuáticos.
3ª av. Deportes na Natureza.

 Valoración: 10 % .
 Nota mínima: 0´3

______________________________
  

 Exame ou traballo 
escrito.

FB4.2.4.  Reflexiona  sobre  as  SITUACIÓNS  resoltas
valorando a oportunidade das SOLUCIÓN achegadas
e a súa aplicabilidade a situacións similares.
____________________________________________
EFB4.3.1. Coñece os aspectos fundamentais dos DE-
PORTES ACUÁTICOS. EX

EFB4.3.2. Aspectos básicos dos DEPORTES NA NA-
TUREZA. EX

      

  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
  TEMPORALIZACIÓBN
  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES  EX: estándares básicos

4º ESO   

Educación Física. 4º de ESO

Temporalización e Valoración Instrumentos  de avaliación
Procedemento   

Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física

Avaliacións: todas.

Mínimo para o aprobado:
-  Saber realizar un quentamento específi
    co de xeito autónomo.

-  saber realizar estiramentos dos
   músculos principais. 

 Exame  práctico:  comproba-
ción  na  clase  se  o  alumno
sabe:

- realizar o quentamento espe-
cífico de xeito autónomo

- realizar  estiramentos  e
exercicios de relaxación (vol-
ta a calma).

- Aspectos teóricos no pavillón-
nou na aula.

EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión
para establecer as características que deben ter as fa-
ses de activación e de volta á calma.  EX

EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas de ac-
tivación e de volta á calma dunha sesión, atendendo á
intensidade ou á dificultade das tarefas da parte princi-
pal. EX

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. EX



          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

Educación Física. 4º de ESO

Temporalización e Valoración Instrumentos  de avaliación
Procedemento   

Estándares de aprendizaxe avaliables

Avaliación 1ª  Bloque 1.
Avaliación 2ª  Bloque 4.

   Observacións
   Rexistro anecdótico.

EFB1.2.1.  Asume  as  funcións  encomendadas  na  or-
ganización nas  actividades grupais. 
 

EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planifica-
ción e posta en práctica de actividades grupais fose co-
ordinada coas accións do resto das persoas implica-
das. 

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

 Avaliación: 1ª,2ª,3ª

          Valoración: 40 % da nota.

 Escala de observación. EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións das
persoas participantes nas actividades, recoñecendo os
méritos e respectando os NIVEIS de competencia mo-
triz, e outras diferenzas.

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

    EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos 
    comportamentos ANTIDEPORTIVOS, tanto desde o pa
    pel de  participante como desde o de espectador/a.

     Valoración: 40 % 
          Avaliacións: 1ª, 2ª e 3ª

Escala de observación:
- Control do manexo e a utilización do
  material da clase de Ed. Física.

- Control das medidas de seguridade que
  os alumnos deberán acatar para evitar

EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura usan-
do convenientemente o equipamento persoal, e os MATE-
RIAIS utilizados.

EFB1.4.2.  Utiliza  adecuadamente os espazos de prácti-
cas, respectando as distancias indicadas pola profesora e



          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

Educación Física. 4º de ESO

Temporalización e Valoración Instrumentos  de avaliación
Procedemento   

Estándares de aprendizaxe avaliables

__________________________________
 
   Avaliación 1ª , 2ª ou 3ª

 

 

 

lesións, contaxios e prever riscos:
- Respectar as distancias necesarias,etc.

 Rexistro anecdótico.

__________________________________

 Traballo escrito

outras MEDIDAS de SEGURIDADE 

EFB1.4.3.Mantén unha actitude contraria a VIOLENCIA,
a DISCRIMINACIÓN e a competitividade mal entendida

EFB1.4.2.  Identifica  as  lesións  máis  frecuentes  deri-
vadas da práctica de actividade física. EX

   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.  EX

 Avaliación: 1ª, 2ª e 3ª

 Valoración: 10 %

 Escala de observación.
 Rexistro anecdótico.

 
 

EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as
súas achegas nos traballos de GRUPO, e admite a po-
sibilidade  de cambio  fronte a outros argumentos váli-
dos. 

FB1.5.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras 
  dos compañeiros e das compañeiras nos traballos en   
  grupo. 



          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

Educación Física. 4º de ESO

Temporalización e Valoración Instrumentos  de avaliación
Procedemento   

Estándares de aprendizaxe avaliables

Traballo escrito: 10 % 

 Mínimo para o aprobado:
apartado 8

- Debate na aula.
- Elaboración de traballos buscando e
  seleccionando a información.
       

 EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente infor-
macións actuais sobre temáticas vinculadas á actividade
física “deporte e sociedade” e a corporalidade, utilizando
recursos tecnolóxicos.  EX

EFB1.6.2. Utiliza as TECNOLOXÍA da información e da
comunicación para afondar sobre contidos do curso, re-
alizando valoracións críticas e argumentando as súas
conclusións.  EX

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

   A B C

                                                                Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
                                                                                O abecedario dactilolóxico
                                                                                Baile/Danza moderna.

Avaliación: 2ª
Valoración: 10 %

Escala de valoración. 
 Exame  dos exercicios

 feitos na clase.

EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter artístico-
expresivo, seleccionando os elementos de execución e
as técnicas máis apropiadas para o obxectivo previsto,
incidindo especialmente na creatividade.
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          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

Educación Física. 4º de ESO

Temporalización e Valoración Instrumentos  de avaliación
Procedemento   

Estándares de aprendizaxe avaliables

     
    

__________________________________

   2ª avaliación
 Valoración: 10 %
 De non facerse exame valórase o traballo

en clase: 10 %
 

 Dúas opcións:

  Control diario na clase: observación.
  Exame do baile impartido.

EFB2.1.3.  Axusta as súas accións á intencionalidade
das  montaxes  artístico-expresivas,  combinando  os
compoñentes  espaciais,  temporais    de  interacción
coas demais persoas. EX

EFB2.1.3.  Colabora  no  deseño  e  na  realización  das
montaxes artístico-expresivas,  achegando e aceptando
propostas na creación de pasos e desprazamentos. EX

EFB2.1.2.Identifica e describe e sabe utilizar  a forma
de comunicación no verbal empregada polas persoas
sordas, o ALFABETO DACTILOLÓXICO. EX

Bloque 3. Actividade física e saúde

 Avaliación: 1ª
Teoría: 10 %

_
_________________________________

 Avaliación: 3ª
 Traballo escrito:

Valoración: 10 %
 Mínima nota 0´3 

 Procedemento:
Exame ou traballos escsrito.

_________________________________

 Traballo escrito ou exame
 Control do traballo na aula

EFB3.1.1.  Demostra  coñecementos  sobre  as  carac-
terísticas que deben cumprir as actividades físicas cun
enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á
saúde individual e colectiva. EX  

EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibi-
lización coa compensación dos efectos provocados po-
las  actitudes  posturais  inadecuadas  máis  frecuentes.
Traballo escrito.  EX     

 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.  EX

EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de hidra-
tación para a realización de diferentes tipos de actividade
física.  EX

Avaliación: 1ª 
 Traballo escrito: 10 % 
 Non se pode aprobar sen facer

o traballo..

 Mínima nota, no apartado de
teoría: 0´3

 Probas ou tests: 50 %

 Traballo escrito:
-  Elaboración  dun  adestramento
para o desenrolo das capacidade
físicas básicas.

 
 Escala de observación.

▪ Tests de condición física. Aplícanse os  
   baremos
            Probas de Resistencia:

EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacida-
des físicas na realización dos tipos de actividade física.
EX                   

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e au-
tónoma actividades físicas co fin de mellorar as condi-
cións de saúde e calidade de vida.  EX



          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

Educación Física. 4º de ESO

Temporalización e Valoración Instrumentos  de avaliación
Procedemento   

Estándares de aprendizaxe avaliables

- Faise  a  media  aritmética  das
probas feitas.

 Mínimos para o aprobado: 
- Pódese aprobar aínda que non

se chegue ao cinco   nos bare-
mos, tendo ben no traballo de
teoría e NON tendo negativos
en actitude/esforzo.

- Nota mínima nas probas prácti-
cas: 1

- Non se pode aprobar cun cero.
- Superar  a  proba  de  Carreira

continua. 

Realizaranse so en caso de poder ter cla-
ses nas que se poida adestrar a resisten-
cia.
- carreira continua: 12 minutos.
- mil metros
- Ou test Cooper en lugar das dás anterio-
res.
---------  Probas de forza:

-salto ao fronte cos pés xuntos. Sen 
 carreira. Os pés non se moven.
-lanzamento de balón medicinal 3 kg.

 -----  Proba de velocidade: 19 metros.
     (baremo de 20 metros).

 ------ Proba de flexibilidade: flexión xeral  
         de tronco.

- As probas fanse entre a profesora e os
   alumnos ou polos propios alumnos.

- Baremos no apartado 8

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas
Deportes de cooperación e oposición: fútbol sala, hóckey sala, balonmano, baloncesto

Deportes colectivos: acrosport 
Xogos  tradicionais: corda

 Actitude: 40 %
 Valoración seguindo as esca-

las de cualificación do apar-
tado 8

 Escalade observación 
Atención especial coas medidas de se-
guridade. 

 Lista d control.
 Escala de valoración.
 Traballo escrito

EFB4.1.1. Axusta a REALIZACIÓN das habilidades espe-
cíficas aos requisitos técnicos nas situacións motrices in-
dividuais, exercicios  de acrosport e exercicios ca corda,
preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas
propias características.   EX  

EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades espe-
cíficas aos condicionantes xerados polos compañeiros
e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situa-
cións  colectivas  do  FÚTBOL SALA,  HÓCKEY  SALA,
BALONCESTO E BALONMANO.  EX

  

EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou despra-
zamento aos cambios do medio, priorizando a súa SE-
GURIDADE persoal e colectiva.

 Avaliación: 2ª
Traballo escrito: 10 %
Mínimo para aprobar: 0´3 de nota.

  Exames práctica: 50 %
__________________________________

 Av. 2ª e 3ª
 Traballo/exame escrito: 10 %
 Nota mínima no exame para

 Escala de cualificación e va-
loración no apartado 8

__________________________________

 Escala de valoración
das  probas/exames
no apartado 8 

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estrate-
xias específicas das actividades de oposición, contra-
rrestando ou anticipándose ás accións da persoa ad-
versaria.  EX

EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estrate-
xias específicas das actividades de cooperación, axus-
tando as accións motrices aos factores presentes e ás



          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

Educación Física. 4º de ESO

Temporalización e Valoración Instrumentos  de avaliación
Procedemento   

Estándares de aprendizaxe avaliables

aprobar:0´3

 Exames deportes: 50 %  Exames/probas en situación de partido:
  Un ou varios deportes:  baloncesto, ba-

lonmano, hóckey sala e fútbol sala.

 Acrosport:  control  diario  dos  exercicios
feitos  ne  sesión  ou  exame  dalgún
deles.

intervencións do resto de participantes no BALONCES-
TO,  NO  BALONMANO,  NO  HÓCKEY  SALA  e  no
FÚTBOL SALA.  EX  

EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estrate-
xias específicas das actividades de colaboración/oposi-
ción, intercambiando os papeis con continuidade e per-
seguindo o obxectivo colectivo de obter situacións van-
taxosas sobre o equipo contrario no  e no baloncesto,
no fútbol/sala, no balonmano e no hóckey sala. EX

    

EFB4.2.4.  Aplica  solucións  variadas  ante  as  situacións
formuladas e valorar as súas posibilidades de éxito, en re-
lación con outras situacións no baloncesto, no balonma-
no, no hóckey sala e no fútbol/sala.  EX     

EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das
actividades e recoñece os procesos que están implicados
nelas, no baloncesto, no balonmano, no hóckey sala e no
fútbol sala.  EX

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

Av. : 2ª 

Valoración:
Actitude: 40 %

 

__________________________________
 Avaliación :1ª 2ª e  3ª

 Traballo: 10 % 
 Mínimos para o aprobado:

nota para o aprobado: 0´3  no
traballo escrito.

          Debate na aula.

__________________________________

Traballos escritos.

_

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

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

EFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de conserva-
ción e protección ambiental.

EFB1.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da co-
municación para mellorar o seu proceso de aprendiza-
xe, aplicando criterios de fiabilidade e eficacia na utili-
zación de fontes de información e participando en ám-
bitos colaborativos con intereses comúns.
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Educación Física. 4º de ESO

Temporalización e Valoración Instrumentos  de avaliación
Procedemento   

Estándares de aprendizaxe avaliables

__________________________________
 Avaliación: 2ª

 Traballo escrito: 10 %
 Mínima nota para aprobar: 0´3

_________________________________

  Traballo escrito ou exame.

Tema dos traballos:  deportes de raqueta,  desenrolo
das capacidades físicas básicas, nutrición, fútbol e Xo-
gos Olímpicos, seleccionando a información relevante. 

     EX
______________________________________________
 
 EFB4.3.4.Analiza, identifica e relaciona o deporte actual
e seus orixes.  Xogos Olímpicos. EX  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  EX estándares básicos
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AV. 
TEMPORALIZACIÓN E VALORACIÓN

1º BACHARELATO

Educación Física. 1º de bacharelato

Temporalización e Valoración Instrumentos de avaliación
Procedemento

Estándares de aprendizaxe

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física

 1ª,2ª.3ª AV.
 Traballo escrito: 20 %
 Mínima nota para poder fa-

cer  media  ca  notas  da
práctica: 0´7

______________________________
 1ª, 2ª e 3ª AV.

 Traballo escrito: 20 % 
 Mínima nota para poder

aprobar: 0´7

 Traballo escrito.
 Escala de valoración.

_______________________________
 

 Exposición  e  debate  na
aula.

EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en activida-
des físicas, como recurso de lecer activo, valorando
os aspectos sociais e culturais que levan asociadas
e as súas posibilidades profesionais futuras, e iden-
tificando os aspectos organizativos e os materiais
necesarios.  EX

     

EFB1.1.2.  Coñece  e  adopta  unha  actitude  crítica
ante  as  prácticas  de  actividade  física  que  teñen
efectos negativos para a saúde individual ou colecti-
va, e ante os fenómenos socioculturais relacionados
coa  corporalidade  e  os  derivados  das  manifesta-
cións deportivas.  EX               

 1ª, 2ª e 3ª AV.

 Actitude/esforzo: 40 %

 Escala  de observación: EFB1.2.1. Prevé os RISCOS asociados ás activida-
des e os derivados da propia actuación e da do gru-
po.

EFB1.2.2.  Usa  os  materiais  e  os  equipamentos
atendendo ás súas especificacións técnicas.
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Educación Física. 1º de bacharelato

Temporalización e Valoración Instrumentos de avaliación
Procedemento

Estándares de aprendizaxe

 1ª AV.
Cooper: sube o baixa a nota do resul-
tado do test   0´5 puntos- control do
esforzo.

 Lista de control. 
 Regulación do esforzo

                nos circuítos e no test 
               Cooper.

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

 1ª, 2ª, 3ª AV.
Dentro da Actitude: 40 %

______________________________

 Actitude: 40 %

 Escala de observación.

 Escala  de observación.

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

    EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas nas
    

     actividades de grupo, animando á súa participación 
      e respectando as diferenzas.

       Avaliación: 1ª, 2ª e 3ª
 Traballo escrito: 20 %
 Nota  mínima  para  poder

aprobar un 3 sobre 10

 Traballo escrito.
1ª  e 2ª av.: elaboración dun 
adestramento para o desenrolo das 
capacidades físicas básicas.
2ªav.: transformacións que se produ-
cen no organismo como consecuen-
cia da práctica continuada de exerci-
cio físico.
3ª av.: Regras básicas dos deportes
practicados.

EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de información
que garantan o acceso a fontes actualizadas e rigo-
rosas na materia. 
Traballos:  Resistencia, Velocidade, Forza. Flexibili-
dade. Nutrición e deporte. Transformacións que se
producen  no  organismo  como  consecuencia  da
práctica continuada de exercicio físico. Deporte de
equipo practicados. EX

EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa
ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa discu-
sión  ou  a  súa  difusión.  Traballos  indicados   no
EFB1.4.2.  EX

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
Danzas 

 2ª AV.
        Valoración 10 %

 Mínimo  para  o  aprobado:
facer todas as actividades.

 Negarse  a  facer  algunha
actividade: cero no aparta-
do de actitude/traballo.

 Proba  atendendo  a  valora-
ción sinalada para ESO.

 Diferentes danzas.

EFB2.1.1.  Colabora no proceso de creación e de-
senvolvemento das composicións ou montaxes ar-
tísticas expresivas.

EFB2.1.2.  Representa  composicións  ou  montaxes
de expresión corporal individuais e colectivas, axus-
tándose a unha intencionalidade de carácter estéti-
ca e expresiva.

EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras ao   pro-
xecto artístico expresivo do grupo e leva a cabo os
movementos individuais seguindo o ritmo da músi-
ca.
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Educación Física. 1º de bacharelato

Temporalización e Valoración Instrumentos de avaliación
Procedemento

Estándares de aprendizaxe

Bloque 3. Actividade física e saúde

Avaliación: 2ª
Traballos escritos: 20 %

______________________________

Non repercute na nota

     
 Avaliación: 1 , 2ª, 3ª
 Mínimo  para  o  aprobado:

saber facer un quentamen-
to especifico.

 Control se realiza na 1ª 
aval.

_____________________

 Avaliación: 1ª e 2ª
▪ Traballo/esforzo: 40% 

▪ Probas físicas: 40 %

▪ Mínimo para o 
aprobado:
(suspendendo os tests)
--- Non ter negativos no 
apartado de 
actitude/esforzo.
--- Ter ben na parte 
teórica.
--- Cun cero nunha 
proba non se pode 
aprobar.

 Traballo escrito 
(Indicado no bloque 2)

_______________________________

 Lista de control.
Observase e corríxese.

_______________________________

 Escala  de observación.

Quentamento autónomo.
Estiramentos  musculares  ó
final  das  actividades  físico/
deportivas.

 Lista  de  control.  Se  o
alumnos  saben  quentar
xa non se fará exame

_______________________________
 Escala  de observación.

                   Traballo diario no pavillón.

  Test de condición física.
Aplícanse os baremos.

 Avaliación  inicial:  probas
que  se  repiten  ó  final  da
avaliación.

--- Media aritmética de todas as probas

▪Test Cooper: Baremo.
Os alumnos consultan o baremo ante e
despois de facer os tests.
--  Poden autoavaliarse.

▪Test  Burpee.  Baremo  do
test

Test de velocidade.
Carreira lanzada de 19 me-
tros. (Baremo 20 metros)

Test de flexibilidade. Baremo.
 Flexión profunda  do corpo.

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

EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamen-
tos posturais e funcionais que promoven a saúde.
 

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

   EX
    

 

 

EFB3.1.4. Alcanza os seus obxectivos de nivel de
condición física dentro das marxes saudables, asu-
mindo a responsabilidade da posta en práctica do
seu programa de actividades.
EX               
EFB3.1.5.  Alcanza niveis  de condición física acor-
des  ao  seu  desenvolvemento  motor,  acadando  a
media para súa idade e sexo nos tests de condición
física.              
EX    
B3.1.5.1.  Alcanza  niveis  de  resistencia  aeróbica
acordes o seu desenvolvemento motor e súas posi-
bilidades. EX       

B3.1.5.2.  Alcanza niveis  de resistencia anaeróbica
acordes o seu desenvolvemento motor e a súas po-
sibilidades. EX    

B3.1.5.3.Alcanza  niveis  de  velocidade  acordes  o
seu desenvolvemento motor e a súas posibilidades.

    EX                 

B3.1.5.4.Alcanza niveis de flexibilidade acordes ao
seu desenvolvemento  motor  e  as súas  posibilida-
des.             
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Educación Física. 1º de bacharelato

Temporalización e Valoración Instrumentos de avaliación
Procedemento

Estándares de aprendizaxe

Probas de forza:
Salto ao fronte, pes xuntos.
Dous intentos e conta o mellor.
Lanzamento de balón medicinal,  dous
intentos e conta o mellor. 

    EX

 1ª,2ª e 3ª AV. 

 Traballo escrito: 20 % 

_____________________________
 1ª,2ª,e 3ª AV.

Mínimo para aprobar :
 Presentación e posta en

práctica  dos  plans  de
adestramento.

 Negarse  a  facer  unha
proba  supón  suspender
a  avaliación.  Cun  cero
no se fai a media.

 Negarse  a  facer  unha
actividade  supón  levar
cero no apartado de tra-
ballo/actitude.

 Suspendendo  as  pro-
bas,  pódese  aprobar
tendo unha nota mínima
de 1 e sen negativos no
apartados de actitude e
esforzo e tendo ben no
traballo escrito.

Apartado 8

 Elaboración,  presenta-
ción  lleva  a  práctica,
adestramentos persoais
para o desenrolo das ca-
pacidades  físicas  bási-
cas.

.

______________________________

 Test: avaliación inicial. 
Cualificación:  Aplícanse
os baremos de condición
física.

 Traballo  escrito:  realiza-
ción de plans de traballo
persoal,  atendendo  a
súas posibilidades.

 Comprobar a mellora.
 Lista de control.
 Rexistro anecdótico.
 Escala de observación.

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

EX           

EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas e co-
ordinativas  considerando  as  súas  necesidades  e
motivacións, e como requisito previo para a planifi-
cación da súa mellora.

EFB3.2.3.  Concreta  as  melloras  que  pretende  al-
canzar co seu programa de actividade.

   

EFB3.2.4.  Elabora  e  leva  á  práctica  o  seu  PRO-
GRAMA PERSOAL de actividade física, conxugan-
do as variables de frecuencia, volume, intensidade e
tipo de actividade.
EX    

EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro dos obxecti-
vos do seu programa de actividade física, reorien-
tando as actividades nos aspectos que non chegan
ao esperado.   

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

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

Deportes de cooperación-oposición: fútbol sala, hóckey sala, baloncesto, balonmano e voleibol.

 AV.- 2ª e 3ª
  

 Escalas de valoración:
EFB4.1.1.  Perfecciona  as  habilidades  específicas
das  actividades  do  bádminton:  saque  e  golpeos:
globo. revés. clear, smash e deixada. EX
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Educación Física. 1º de bacharelato

Temporalización e Valoración Instrumentos de avaliación
Procedemento

Estándares de aprendizaxe

 Práctica: 40 %
  Teoría: 20 %
 Traballo/actitude: 40 %

   

no apartado 8

 Escala de observación acti-
tude no apartado 8

EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades es-
pecíficas  aos  condicionantes  xerados  polos  com-
pañeiros e as compañeiras, e polas persoas adver-
sarias, nas situacións colectivas do deporte: 
 fútbol sala,  hóckey sala,  baloncesto e balonmano.
EX

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

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

___________________________________________
EFB4.2.1..Resolve con eficacia situacións motoras
nun contexto competitivo nos xogos populares.

EFB.4.2.2.Adapta a realización das habilidades es-
pecíficas as situacións colectivas dos xogos popula-
res.

  3ª AV.
 Valoración: 40% da nota
 Mínimos para o aprobado:

- Baloncesto
            -        Balonmano

- Hóckey sala
- Fútbol sala

         no apartado 8

 

 Escala de valoración no:
                  exame de  baloncesto 

exame de  fútbol sala.
              exame de  balonmano.

exame de  hóckey sala
exame de voleibol.

▪ Exame de dous deportes   
  como mínimo.

 Escala de observación.
 

EFB4.2.1. Desenvolve accións que conduzan a si-
tuacións de vantaxe con respecto á persoa adversa-
ria, nas actividades de oposición: baloncesto, 
 fútbol sala,  hóckey sala, balonmano. 
 EX

EFB4.2.2. Colabora con participantes nas activida-
des físico/deportivas nas que se produce colabora-
ción ou colaboración/oposición, e explica a achega
de cadaquén:
 baloncesto,  
 fútbol sala, 
 balonmano

     hóckey sala
EX 

EFB4.2.3.  Desempeña as funcións que lle  corres-
ponden, nos procedementos ou nos sistemas pos-
tos  en  práctica  para  conseguir  os  obxectivos  do
equipo: baloncesto, fútbol sala,  hóckey sala, balon-
mano.  EX  

EFB4.2.4. Valora a oportunidade e o risco das súas
accións nas actividades físico/deportivas desenvol-
vidas.

EFB4.2.5. Formula estratexias ante as situacións de
oposición ou de colaboración/oposición, adaptándo-
as ás características das persoas participantes: ba-
loncesto, fútbol sala, hóckey sala, balonmano. EX
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6. CONCRECÓNS METODOLÓXICAS

           6.1. CRITERIOS XERAIS.
           6.2. ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS.
           6.3. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAXE.

 

     6.1. CRITERIOS XERAIS

 Os métodos a seguir están en función do nivel que se imparte. Nos cursos inferiores
    dominan os métodos de estilo directivo e progresivamente  se  lle  dará  ao  alumno
    máis    autonomía e tamén vaise incrementando a responsabilidade.

 Combínanse os métodos analítico e global dependendo da complexidade da tarefa e 
 das  necesidades dos alumnos seguindo o principio de atención a diversidade.
 O Descubrimento Guiado e a   Resolución  de Tarefas  iranse   aplicando  dun  xeito
 progresivo dependendo das posibilidades que teña a actividade.

Aprendizaxe por cooperación:
Este método de ensinanza utilízase para o aprendizaxe de wave no terceiro curso da  
ESO.
En segundo curso da ESO utilízase combinado con outros métodos, no acrosport.
Hai que dicir que nesta materia as clases serán principalmente prácticas. Coa pandemia 
as posibilidades de dar clases prácticas queda moi limitada.

Os contidos conceptuais, na medida do posible, se lles dará xunto as actividades   
práctica. As clases dos contidos conceptuais impártense  na aula e son só, en xeral de  

   dúas ou tres sesións en cada avaliación. En bacharelato, o ter que realizar un programa 
   de adestramento da condición física máis complexo que na ESO,  pode supor algunha  
   clase máis na aula. 
 
   6.2. ORIENTACIÓN DIDÁCTICAS

   CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS

   ESTILOS DE ENSINANZA

“ Estilo Directo”:  
  Nos tests de condición física.

            Nas explicacións de conceptos teóricos.
            Na práctica de exercicios analíticos.

“ Asignación de tarefas”: 
  para facer exercicios dun xeito máis autónomo como na realización de circuítos.
 “Descubrimento guiado” emprégase en:

a)  xogos
b)  deportes alternativos
c)  deportes de cooperación – oposición.
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     TIPO DE ACTIVIDADE

▪  Traballo individual:  
    Utilízase: Nos tests de condición física.
    En exercicios de quentamento.
    En exercicios de flexibilidade, resistencia, ou forza, como lanzamentos de balón
    medicinal, e algúns exercicios de velocidade, técnicas deportivas.

▪  Traballo en parella:   
    En exercicios de forza, flexibilidade, en deportes de raqueta, en xogos, nos  
   quentamentos e nalgúns exercicios par o traballo dos aspectos técnico/táctico dos   
   deportes de cooperación/oposición..

▪  Traballo en grupo: 
    Métodos sobre todo de resistencia:  método de intervalos, relevos, xogos, fartlek o     
    circuítos. Nos cursos  inferiores tamén noutras capacidades  físicas, como xogos 
    de forza en Primeiro da ESO.   
                                                  
  6.3. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAXE   

     ▪ BLOQUE 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE     

              FLEXIBILIDADE: 
- Método pasivo: todos. 
- Método activo: todos.                        
- Pasivo forzado: todos.  
- Método PNF: 3º, 4º e bacharelato.
- Exercicios individuais e en parellas.

           RESISTENCIA: 
- Método Carreira Continua. Todos os cursos.
- Adestramento en circuíto: 3º, 4º de  ESO e bacharelato.
- Método Fartlek: 3º , 4º da ESO e Bacharelato.
- Circuíto: 3º, 4º e bacharelato
- Adestramento Total:  3º, 4º e bacharelato.
- Método de repeticións: bacharelato.
- Exercicios ximnásticos. Todos.
- Xogos:  Todos , máis cós alumnos do 1º  da ESO case todas as sesión.

     Progresivamente vanse introducindo formas de traballo máis formais, é dicir, sistemas
     de  adestramento. 
     Ó ser, os xogos e os deportes, unha forma de traballo moi  motivante, combínase  con
     outros métodos de adestramento.    
                      

  FORZA:
- Exercicios con: picas,  aros. Segundo ciclo e bacharelato.
- Exercicios cargando ó compañeiro. Todos.
- Exercicios de autocarga. Todos.
- Exercicios de arrastre. Segundo ciclo e bacharelato.
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- Balóns medicinais: en 1º e 2º da ESO  fanse xogos. En  3º , 4º e  bacharelato 
exercicios individuais, en parellas e en grupos.

- Exercicios ximnásticos: individuais, en parellas e grupos.
- Xogos no primeiro ciclo da ESO

  VELOCIDADE: 
- Exercicios para traballar a velocidade reacción: saídas e xogos.
- Exercicios para traballar a velocidade xestual. 
- Xogos.
- Exercicios con material:

 Picas 1º de bacharelato e 4º de ESO.
 Con aros no primeiro ciclo.

     Traballo individual: para a realización dos tests. Todos.

         ▪ BLOQUE 2. ACTIVIDADES ARTÍSTICO EXPRESIVAS

      ESTILOS DE ENSINANZA

      Nunca se utilizarán métodos directivos, xa cós alumnos  deben  desenrolar a   
      creatividade.
      Utilízanse métodos encamiñados a búsqueda que lles facilita una  participación

           espontánea. 

         TIPO DE ACTIVIDADE

- Traballo en parellas:
            Actividades o exercicios para coñecer o espazo.
            Representacións. Primeiro ciclo.

- Traballo en grupos.
            En wave.
            En acrosport.
            Muiñeira/Baile e danza moderna.

           ESTILO DE ENSINANZA:

        “Estilo Directo”. 
 Se utiliza nas explicacións de conceptos teóricos e na realización de exercicios de   
 aprendizaxe, todos aqueles de carácter analítico.
 “Asignación de tarefas”.

    Para traballar a combinación de formas xogadas e combinacións de exercicios.
       O “ Descubrimento guiado” levarase a cabo  naquelas actividades que teñan un
       claro compoñente creativo. 

        EXPERIENCIAS DE APRENDIZAXE

         Exercicios individuais 
           En parellas
           En grupos 

          ▪ BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.   
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           ESTILO DE ENSEÑANZA:
           O “Estilo directo” o utilizamos para: 

-   o aprendizaxe dos xestos técnicos  
-   para mellorar os elementos técnicos xa aprendidos nos cursos anteriores:
          bote, pases, conducións, controis, saques, lanzamentos.
        A “ Asignación de tarefas” o utilizamos para traballar as formas xogadas.

           TIPO DE ACTIVIDADE

- Individual: para facer algunhas probas de elementos técnicos.
- Exercicios para a aprendizaxe o perfeccionamento dos xestos   técnicos: bote 

en baloncesto, pase alto e baixo en voleibol, conducións en hóckey sala e fútbol
sala.

- Por parellas: para traballar xestos técnicos.
- Exercicios tácticos: sistemas de xogo, colocación no terreo de xogo.
- Grupos pequenos. Se utiliza nas actividades destinadas a traballar elementos 

tácticos:  2 con 2 ,  3 con 3 
a) Combinacións de exercicios.
b) Ensaio de xogadas.

7. MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS

 ●   Instalacións deportivas:  

 Pavillón de deportes do concello “ As Lagoas”.

     Compartimos o pavillón có instituto “As Telleiras” o que supón ter  moitas limitacións

        ao  ter  so  a metade da pista de deportes, é dicir, dispoñemos  só dunha portería

     ou  un cesto de baloncesto para a totalidade dos alumnos dun curso.

     Por outra banda, dicir que as veces, é case  imposible dar clase cos berros dos 

     alumnos doutro instituto. É moi difícil impartir clase dous profesores o mesmo tempo.

 Pista de deportes do instituto.

     O instituto ten unha pista polideportiva pero está sempre mollada  pois tarda moito  

     tempo en secar. Fórmanse charcos.

 Ximnasio.

     O instituto ten un pequeno ximnasio que se utiliza para impartir os contidos

     do Bloque 2.  Actividades físico artístico expresivas, e impártense contidos como 

     acrosport, muiñeira e outras actividades de expresión corporal.

     O ximnasio ten o teito moi baixo. Non se poden impartir os contidos do Bloque 4.  

     Xogos e actividades deportivas.

     Outro problema que presenta o ximnasio é que ten as paredes cheas de radiadores    

     o que tamén limita moito os contidos a impartir nese espazo. 
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    ●  Material didáctico

   O nivel de equipamento e bo.
   Para os estándares de teoría non se utiliza libro de texto.

        
8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E AVALIACIÓN.

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

a) Esquema dos instrumentos de avaliación utilizados.
b) Os instrumentos de avaliación.

a) Esquema dos instrumentos de avaliación utilizados. 

           

                   ESQUEMA DOS  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

                       
                           INSTRUMENTOS

         
       CONTIDOS

 Escalas de valoración

 Lista de control

 Rexistro anecdótico no caderno do 
profesor

        
       
        Actitudinais

         

 Exames orais que requiren respostas 
curtas.

 Traballos utilizando as novas tecnoloxías 
da información e comunicación.

 Traballos na aula con fichas.

 Traballos na aula de informática.

       
        

        Conceptuais

  

 Test motores

 Escalas de valoración/rúbricas

 Lista de control

 Escala de actitude-esforzo

 Rexistro anecdótico

   
       
        Procedimentais
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b) Os instrumentos de avaliación 

     ● Instrumento 1: exames ou probas físico-deportivas

A cualificación dos instrumentos de avaliación: exames ou probas físico-
deportivas realízase por medio de:

            1. Escala/rúbrica de valoración. Conten un listado de aspectos que vanse  a
                cualificar a través dunha serie de valoracións progresivas nas que gradúase o 
                nivel de consecución acadado.
                Se utilizan de dous tipos:

                a) Escala/rúbrica que indica aspectos de cantidade.
       Sinalan a frecuencia: nunca, case nunca, moi poucas veces, poucas
       veces, algunhas veces …                 

                                b) Escala/rúbrica que indican aspectos cualificativos:
       Moi ben, ben, regular, aceptable, mal, moi mal.

                            Ámbalas dúas utilízanse na 2ª e 3ª avaliacións, para avaliar os 
                            estándares do bloque 2. Actividades artístico expresivas e do bloque 4.    
                            Os xogos e as  actividades deportivas. 
               2.  Test motores. Baremos.
                     Utilízanse para avaliar as capacidades físicas básicas, resistencia,  
                      velocidade, forza e flexibilidade. Test de condición física na 1ª avaliación.
                      Son as probas/exames máis obxectivos.

       ● Instrumento 2. Actitude e esforzo

                A cualificación do instrumento de avaliación: actitude e esforzo realízase por 
                medio de:  

 Lista de control.  
 Conten unha serie de aspectos a valorar ante os que a profesora sinala su 
presenza ou ausencia durante o desenrolo da/s actividade/s que se van a 
cualificar. 
Utilízase en todas as avaliacións.
 Rexistro anecdótico. 
 Se recollen no caderno da profesora, os comportamentos non previsibles e 
que poden aportar unha información significativa para avaliar carencias ou 
actitudes positivas.
Utilízase en todas as avaliacións.

        ● Instrumento 3. Traballo escrito.

                   A cualificación deste instrumento de avaliación lévase a cabo por medio dunha 
                   escala de cualificación do traballo de teoría.

        ● Avaliación inicial. Apartado 12.
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              PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

ESTÁNDARES TEÓRICOS
1ª, 2ª e 3ª  avaliación
Procedemento.
     Elaboración de traballos escritos sobre os temas dos estándares de aprendizaxe 
que se impartan na avaliación correspondente.
     A elaboración dos traballos farase recollendo e seleccionando información on line 
seguindo as indicacións dos profesores. 
     As características dos traballos que se indican son as seguintes:
               Extensión do traballo. Extensión máxima.                    
               Guión a seguir. Estrutura. Contidos. 
             Orientacións e consellos sobre a recollida da información.
               Necesidade de poñer exemplos, fotos ou debuxos ou se é opcional.
               Facer esquemas e como facelos.
  En clases non presenciais:
- Presentado o traballo comunícase a o alumno a recepción do mesmo.
- Realizada a corrección comunícanselle os resultados e a nota obtida.
- No caso dunha duración de clases non presenciais de dúas semanas ata un mes,
  os traballos entréganse unha vez o alumno volva ao instituto.
- No caso de non ter clases presenciais durante toda a avaliación, os contidos
  prácticos non se avalían. Os traballos de teoría entréganse utilizando a aula virtual e
  en casos individuais pódese entregar por correo electrónico.

FARANSE UN OU DOUS TRABALLOS ESCRITOS OU EXAME DOS ESTÁNDARES
DE TEORÍA SON OS TEMAS SEGUINTES:

1º ESO
1ª av.-- O corpo humano. Músculos. Osos. Articulacións.
         -- Quentamento e fase final da sesión.
         --  A postura.
2ª av.-- Atletismo.
         -- Ximnasia artística deportiva.
         -- Ximnasia rítmica.
3ª av.-- Nutrición. 
         -- Clasificación de deportes.  
         -- Hóckey. Modalidades: sala, patíns, herba e xeo.
         -- Regras básicas do baloncesto.                   
2º ESO
1ª av.-- Quentamento. Estiramentos musculares.
         -- Condición física. Capacidades físicas básicas. 
         -- Adaptacións orgánicas ao exercicio.
         -- Probas para avaliar a condición física.
         -- A intensidade do esforzo.
2ª av.-- Hixiene postural.
         -- Regras básicas do bádminton
         -- Primeiros auxilios. Prevención de lesións.
         -- O acrosport.       
3ª av.-- Regras básicas do voleibol e aspectos xerais.
         -- Regras básicas do balonmano e aspectos xerais.
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         -- Nutrición.
3º ESO
1ª av.-- Relación da estrutura da sesión de educación física coa intensidade do  
             esforzo.
         -- Quentamento xeral e específico.
         -- Fase final da sesión.
         -- A actividade física e a saúde. 
         -- Adaptacións orgánicas a actividade física.
         -- As capacidades físicas básicas.
         -- Métodos de adestramento para seu desenrolo.
2ª av.-- Deportes acuáticos.
         -- Deportes alternativos.
         -- Relación da actividade física co o entorno. Deportes na natureza. 
3ª av.-- O deporte na sociedade actual.
         -- Regras básicas do Baloncesto e aspectos xerais.
         -- Regras básicas do balonmano e aspectos xerais.
         -- Hixiene postural.
         -- Nutrición e actividade física.
4º ESO
1ª av.-- Quentamento e fase final da sesión. Características que deben ter as fases  
             de activación e volta a calma.
         -- A intensidade do esforzo.
         -- Elaboración de adestramentos para o desenrolo das capacidades físicas 
             básicas.
         -- Lesións máis frecuentes derivadas da práctica deportiva.
         -- Beneficios que proporciona a actividade física.       
2ª av.-- Deportes de raqueta. 
         -- Xogos olímpicos.
         -- A actividade física e a súa relación ca sociedade e a cultura.
         -- Os bailes na sociedade actual. 
         -- O acrosprot.
3ª av.-- Alimentación e hidratación e súa relación coa actividade física.
         -- Regras básicas do fútbol sala  e fútbol campo.
         -- Regras básicas do baloncesto.
         -- Regras básicas do balonmano.
         -- Regras básicas do hóckey sala.
         -- Aspectos xerais dos deportes impartidos.
BACHARELATO

         1ª av.-- Quentamento e recuperación na actividade física.
                  -- Relación da actividade física e a saúde.
                  -- As capacidades físicas básicas: resistencia, velocidade, forza e flexibilidade.
                  -- Elaboración de adestramentos para o desenrolo da resistencia aeróbica e  
                      anaeróbica.
                  -- Elaboración dun adestramento para o desenrolo da velocidade.
                  -- Elaboración dun adestramento para o desenrolo da forza e da flexibilidade.
                  -- A intensidade do esforzo.
                  -- Principios do adestramento.. 
         2ª av -- Hixiene postural.
                  -- Xogos populares.
                  -- A actividade física e os fenómenos socioculturais.
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                  -- Efectos positivos e negativos da actividade física na saúde individual e  
                      colectiva.
                  -- Transformacións que se producen no organismo como consecuencia da 
                      práctica continuada de exercicio físico.       
         3ª av.-- Regras básicas dos deportes practicados.
                  -- Nutrición e actividade física. Hidratación.

▪ Instrumentos/material a utilizar:
                      Utilízase o ordenador, seguindo as   indicacións do profesor.        
▪ Instrumentos para avaliar:
                      Sen clases presenciais durante a totalidade da avaliación: hai un só 
                       instrumento de avaliación que é o traballo escrito.
         --  No caso que as clases non presencias se alternen coas presenciais os
             instrumentos para avaliar son os exames/probas físico-deportivas que estean xa
             feitos ou que se poidan facer ao rematar o período non presencial máis o traballo 
             escrito e o esforzo/actitude realizado no período presencial.

▪ Valoracións:
              Cando a avaliación é non presencial na súa totalidade os traballos escritos
              teñen un valor do 100 % da nota.
              Os profesores darán a coñecer a os alumnos as escalas de valoración.
              Escala de valoración/rúbricas: no apartado 8
              
   Estándares de práctica en clases non presenciais:
              Exercicios e actividades físicas a realizar indicadas na aula virtual.
              Non se realizan exames.
              Os estándares son dos bloques 1 e 2. 
              
               

CÁLCULO DA NOTA DE AVALIACIÓN: PORCENTAXES.

● Cálculo da nota de avaliación:
- No caso de ter feita algunha proba a porcentaxe para avaliar será: probas prácticas 
o 40 %  e o traballo de teoría 20 % e mantense o apartado actitude/esforzo, 40 %.
-  No caso de non ter feito ningún exame ou proba físico-deportiva e o resto da 
avaliación é unha situación non presencial, o traballo escrito terá un valor do 60 % (ao
20 % do traballo de teoría súmaselle a valoración que tería a práctica 40 %). Valórase
a actitude e o esforzo do tempo que houbo clase presencial: 40 %
● Instrumentos para avaliar: 
- Traballo escrito.
- Esforzo/actitude.
- Exame/proba práctica: exames feitos ata a supresión de clases. Cando non se fixo
  ningunha proba físico-deportiva os instrumento para avaliar serán so os dous  
  anteriores.
Mantense as porcentaxes con algunha proba físico-deportiva realizada:
         Actitude/esforzo ------------------- 40 %
         Exames físico-deportivos ------- 40 %
         Traballo de teoría ----------------- 20 %
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PRÁCTICA
Exames e probas dos estándares de práctica físico-deportiva: 
- Estarán en función das clases impartidas tendo presente as limitacións a hora de 
desenrolar as actividades/estándares da avaliación.

TEORÍA
Traballos a realizar utilizando as tecnoloxías da información e comunicación:
a) Traballos sinalados anteriormente.

      8.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN.

a) Porcentaxes de cualificación.
b) Porcentaxes: mínimos para facer media.
c) Outros aspectos dos criterios de cualificación.
d) Cálculo da nota do curso.
e) Cálculo da nota de avaliación.
f) Criterios xerais de avaliación e cualificación  dos estándares 

actitudinais.
g) Escala de valoración actitudinal.
h) Criterios xerais de avaliación e cualificación dos estándares 

de teoría.
i) Escala de valoración dos estándares de teoría.
j) Criterios xerais de avaliación e cualificación dos estándares 

de práctica.
k) Recuperacións.
l) Alumnos exentos das actividades físico deportivas.
m)Mínimos esixibles para poder aprobar.
n) Probas/test/exames de avaliación. 

Criterios de avaliación e cualificación dos estándares de 
práctica. Baremos e escalas ou rúbricas de valoración.
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a) Porcentaxes de cualificación 

          
               PORCENTAXES   DE   CUALIFICACIÓN   SEGÚN   OS  ESTÁNDARES

   CONCEPTUAIS    PROCEDIMENTAIS   ACTITUDINAIS                   NIVEIS

        10  %            50  %          40  %                      ESO

        20  %            40  %          40  %               BACHARELATO

        10  %
        20 %

           50  %
           40 %

          -------
          -------

    RECUPERACIÓNS ESO
    RECUP. BACHARELATO

        40  %            60  %           -------     AVA. EXTRAORDINARIA:     
    ESO E BACHARELATO

        40  %            60  %           -------     PENDENTES

      70 %          --------         30 %  ALUMNOS EXENTOS DAS 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPT. 

                         

b)   Porcentaxes mínimos para facer media

PORCENTAXES DE CUALIFICACIÓN:  MÍNIMOS PARA  FACER   MEDIA

Estándares  de teoría Estándares de práctica Estándares de actitude

Un tres (3)  de nota nos
traballos escritos ou

exames

-  1ª av. non ter ningún cero
   Nota mínima nas probas: 1
-  2ª e 3ª av. os sinalados nas

escalas de cualificación

 -  4 clases sen facer a práctica   
    suspéndese.
 -  Negarse a facer a tarefa:  
    cero en traballo/actitude 
   

  c)   Outros aspectos dos criterios de cualificación. 
           
            OUTROS    ASPECTOS      DOS     CRITERIOS    DE    CUALIFICACIÓN

 Con catro días sen facer a práctica
 sen xustificar: faltas de asistencia, roupa, saúde

  Suspéndese a avaliación

Cada día sen facer a práctica sen xustificar   Baixa a nota 0´5 puntos

Falta de roupa e/ou calzado deportivo   Baixa a nota 0´5 puntos

Problemas de saúde sen xustificar   Baixa a nota 0´5 puntos

Negarse a facer a tarefa proposta   Cero no estándar e pódese suspender a avaliación.

Sen a roupa/calzado axeitado (deportivo)   Non se fan os exames
  Non se realiza ningún exercicio nesa sesión /clase)

Cunha nota de  un nunha avaliación   Faise a recuperación aínda que dea a media   
  aprobado
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d) Cálculo da nota do curso
A nota final do curso é a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións. No
caso de ter feita algunha recuperación a media faise con esa nota.
Unha excepción: cunha nota de un nalgunha avaliación, o alumno ten que facer a 
recuperación.

e) Cálculo da nota da avaliación.
Criterios de avaliación: trátase de realizar unha sínteses e valoración de todas as 
notas procedentes dos tres ámbitos de actuación dos alumnos: teórico, práctico e 
actitudinal.
Para obter esa nota de avaliación medirase o nivel de logro acadado nos estándares
de aprendizaxe incluídos na avaliación. Os estándares teñen diferente valor. Algúns 
deles computan  o 40 ou 50% e outros o 10/20 % da nota dependendo do tipo de 
estándar  que sexa estará dentro do apartado dos estándares de teoría, outros 
estándares no apartado da actitude e sinalar que algúns estándares non repercuten 
na nota de avaliación. As ponderacións deles están sinaladas nos porcentaxes do 
apartado c. Dentro dos estándares de práctica calcúlase a nota cos estándares dos 
que se realizan probas/test/exames. Estes estándares básicos ou fundamentais 
están sinalados con: EX , en vermello no apartado 5. Dos estándares de práctica 
que non se fan exames, a valoración correspóndelle ao apartado de 
traballo/participación/esforzo en clase, é dicir, da actitude. Porcentaxes para o 
cálculo da nota: nos apartados 2 e l deste apartado 8. Concrecións dos estándares 
avaliables, temporalización no apartado 5.

f) Criterios xerais de avaliación e cualificación dos estándares 
             actitudinais.   ESO e bacharelato

1.  Cumprir as normas de clase
2.  Cumprir as regras dos xogos e deportes.
3. Utilizar correctamente o material didáctico e deberá repoñelo no caso de rachalo 

para poder aprobar. 
4. Coidar as instalacións deportivas.
5. Colaborar no traslado, instalación e recollida do material de Ed. Física.
6. Mostrar unha actitude non discriminatoria cos compañeiros, nin pola súa 

capacidade, seu sexo ou calquera outro motivo.
7. Participar activamente nas actividades de clase. Valórase o traballo diario, o 

esforzo, na realización dos exercicios e actividades da sesión.
8. Mostrar unha actitude de respecto ca profesora e cos compañeiros.
9. Valórase o interese e a responsabilidade polas tarefas a desenrolar.
10. Levar a cabo as medidas de seguridade: non mascar chicle, realizar exercicios que 

non estean nas actividades da sesión, quitar as xoias e o reloxo e recoller o pelo, 
seguir as indicacións sobre apoios, distancias, agarres, etc.

11.Cumprir os protocolos establecidos.
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g) Escala de valoración dos contidos actitudinais. ESO e Bacharelato.

                               

  ESCALA DE VALORACIÓN ESTÁNDARES ACTITUDINALIS       ESO E BACHARELATO

Conduta
observada

Norma Material Coopera Discrimin. Esforzo Interese Segurid. Particip.

Regras/normas     Cumpre as normas de clase e as regras dos xogos.

Material     Coida e usa correctamente o material e as instalacións

Cooperación     Coopera e colabora no traslado, instalación e recollida do material.

Discriminación     Discrimina a seus compañeiros pola súa capacidade,sexo, amistade

Participación     Participa activamente nas tarefas propostas. Non facela cero na valoración final.

Esforzo     Traballa acotío nos exercicios e actividades das sesións. (Maior valoración).

Interese     Mostra interese polos traballos a realizar

Seguridade     Leva a cabo as medidas de seguridade indicadas

                                                    Escala              de            valoración

     Moi pouco          pouco/algo         suficiente           bastante         moito

          0´5                  1              2                 3            4

  

h) Criterios xerais de avaliación e cualificación dos estándares de teoría. 
    ESO e bacharelato.

1. Presentar os traballos na data sinalada. Non se recollen outro día.
2. Realizar os traballos: limpos, sen tachas e cas follas sen arrogas.
3. Valórase a presentación: portada, organización dos contidos, índice, 

bibliografía ou webgrafía, etc. 
4. Realizar os traballos cumprindo as indicacións que se sinalen: límite de follas 

ou caras, contidos especificados, exemplos, debuxos, esquemas.
5. Non se admite USB.
6. Os traballos pódense realizar a man ou no ordenador, teñen a mesma 

valoración.
7. Os traballos non poden baixarse de internet, nin facerse con “copiar e pegar”.

Hai que seleccionar a información e elaborar o texto.
8. Para poder aprobar, deberán figurar os aspectos básicos dos contidos que se

indican.
9. Cando na mesma avaliación se fagan dous traballos escritos, terán un valor  

do 50 % da nota cada un deles excepto que se indique outra valoración.
10.Cando o alumno non realiza o exame, deberá xustificar “convenientemente” a

falta de asistencia para poder facer o exame outro día. A xustificación deberá 
presentarse ao día seguinte a data do exame.
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11.Cando o alumno non entrega o traballo na data indicada por falta de 
asistencia, farao ao día seguinte, tendo a ausencia debidamente xustificada.

12.As recuperacións dos exames e traballos fanse en xuño.

     i) Escala de valoración dos estándares de teoría: traballo escrito.

    RUBRICA: TRABALLOS ESCRITOS      ESO:10 %      Bch: 20 %

Suspenso Aprobado Ben a notable Sobresaínte

Baixado de
internet

Algo copiar e pegar Usa moi pouco
copiar e pegar

Selecciona a
información

Maioría copiar e
pegar

Breve Extensión axeitada Extensión máxima

Presentación mal
sucio, arrogado,

con tachas.

Presentación
regular

Presentación
aceptable

Presentación
ben ou moi ben

Faltan  contidos Contidos mínimos Contidos
suficientes.

Contidos
completos

ESTÁNDARES SOBRE ASPECTOS TEÓRICOS - ESCALA DE CUALIFICACIÓN/RÚBRICA

 Contidos ------------------------------------------------------------------------------  4
 Presentación (portada. Índice, estrutura, bibliografía/webgrafía -------  1 

 Adxunta fotos ou debuxos -------------------------------------------------------  1 
 Selección da información ---------------------------------------------------------  2
 Elaboración do texto ---------------------------------------------------------------  2 

j) Criterios xerais de avaliación e cualificación dos estándares de  
   práctica. ESO e bacharelato.           

1. Dos estándares de práctica, faranse exames so dos considerados básicos: sinalado 
cunha ”Ex” Estes son os que teñen asinada unha proba/exame.

2. Os criterio de avaliación e cualificación son específicos para cada tema. O inicio das
avaliacións os profesores informan dos criterios a seguir e das probas/exames que 
se van realizar.

3. Os baremos e as escalas de cualificación son consultadas polos alumnos antes e 
despois de facer as probas.
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4. As probas/exames serán feitos con anterioridade na clase.
5. As probas/exames faranse nas mesmas condicións, sempre que sexa posible, 

dependendo da dispoñibilidade do pavillón de deportes.
6. Se non se cumpren as regras/normas sinalados para a realización do exame, será 

proba nula e a nota será cero.
7. Se o alumno non realiza a proba do exame cando lle toca por orde (no seu turno) 

quedará sen facer o exame.
8. Se o alumno non realiza algunha proba por un problema de saúde e non presenta 

no mesmo día a xustificación dos pais ou titores ou do médico, queda sen facer o 
exame. Considérase falta de material. Non se fará outro día.

9. Cando o alumno non trae o material necesario (calzado e/ou roupa deportiva)  non 
poderá facer o exame. Tampouco o fará outro día. Sen material non fan as 
actividades da sesión.

10.A profesora nomea as parellas ou grupos para facer os exames que requiran estes  
agrupamentos.

     

k)  Recuperacións

 Realizar os exames dos estándares de práctica da avaliación. Mesma probas.
 Presentar os traballos dos estándares de teoría. Mesmos traballos.
 As recuperacións fanse en xuño.
 Con un un (1) nalgunha avaliación faise o exame de recuperación aínda ca media

das notas dea aprobado ou notable.
 Nas recuperacións non se pode valorar a actitude e o esforzo,  polo que a nota 

máxima  será un seis: 40 %  dos exames dos estándares prácticos, xa que son os
mesmos baremos e por suspender non se lles da mais nota, máis un    10 % dos 
exames dos estándares de teoría. O mesmo en bacharelato: recuperación: 40 % 
das probas prácticas e 20 % do traballo teórico. Os baremos, as escalas de 
cualificación e as rúbricas, son sempre os mesmos.

l)   Alumnos exentos das actividades físico deportivas.

  
  XUSTIFICANTES

- O alumno que non pode realizar ningunha das actividades físicas da programación  
  didáctica, deberá presentar un certificado médico oficial ou un xustificante do médico  
  especialista. No xustificante médico deberá figurar o diagnóstico e as actividades 
  físicas que non pode realizar e por canto tempo.
  Cando a situación sexa ao inicio de curso o prazo de presentación é de un mes.
  No caso de que o problema fose crónico non é necesario presentar o xustificante en    
  todos os cursos.
  Se as limitacións (doenza, lesión,etc.) son superadas ou prodúcese unha mellora que 
  permite realizar algunha actividade física, deberá comunicalo por escrito.
- Os alumnos asmáticos, alérxicos, con desviacións de columna, que non poden facer 
  determinadas tarefas, abondará ca presentación do xustificante do médico no primeiro   
  curso da ESO.
  Para outras doenzas o profesor poderá pedir outro xustificante en cada curso excepto  
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  que teña unha minusvalía, doenza ou problema físico crónico.  
- Os alumnos que non poidan facer exercicio físico por problemas ocasionais de saúde, 
  lesión, etc., presentarán un xustificante médico indicando as actividades físicas  que
  non poden facer e por canto tempo. Cando a doenza ou lesión dura pouco tempo, ata  
  catro clases (dúas semanas), abonda cun xustificante dos pais ou titores legais.

 PROTOCOLO NA CLASE

 Cos alumno que non poden facer ningunha actividade física dos estándares da avaliación 
 farase máis fincapé en temas conceptuais ou farán actividades alternativas.
 O alumno tomará nota nun caderno do que se faga en clase: quentamento, método de
 adestramento empregado na sesión, músculos traballados, etc. que deberá presentar ao 
 final da avaliación e realizar un traballo escrito sobre os estándares da avaliación  
 levando a cabo un proceso de recollida de información dos estándares correspondentes.  
  Atendendo as diferentes limitacións que teña o alumno tómanse medidas:
 sobre a adaptación do material, 
 sobre os criterios de agrupamento, 
 sobre o reparto de tarefas, 
 sobre a intensidade do esforzo, 
 sobre a organización dos xogo e deportes, 
 sobre a duración da actividade, 
 sobre as pausas de recuperación, 
 sobre o establecemento de axudas, 
 sobre a  exercicios alternativos,
 sobre a alternancia de exercicios e actividades, etc.
Establécense varios niveis de dificultade.
Fórmanse grupos con diferentes niveis de aprendizaxe.
Cando coas as posibles medidas a tomar non é abondo faise unha ACI.

AVALIACIÓN: POCENTAXES
Para facer o cálculo da nota da avaliación, establécense as seguintes porcentaxes:
Aspectos actitudinais --------------------------------  30 %   
Aspectos conceptuais -------------------------------  60 %   ( caderno/ traballo escrito)
Exame/traballo de avaliación ----------------------  10 % en ESO e 20 %  en bacharelato          
                                                                           (mesma valoración que os compañeiros).     
Se se dera o caso de que un alumno non aprobara na convocatoria ordinaria deberá 
presentar os traballos escritos/caderno e facer o exame escrito na convocatoria 
extraordinaria. A valoración será a seguinte:
Exame escrito ----------------------------------------- 20 % na ESO e 30 % en bacharelato
Traballos/caderno ------------------------------------ 80 % na ESO e 70 % en bacharelato
No caso dos alumno que teñen que recuperar e nese memento presenta un xustificante 
médico fará o indicado aos alumnos exentos da parte práctica nesa avaliación.
MÍNIMO PARA O APROBADO
Para poder aprobar o alumno deberá presentar o caderno ou traballo escrito dos 
estándares da avaliación. 
Na convocatoria extraordinaria é necesario que presente tres traballos escritos un de cada 
unha das avaliacións.
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RECUPERACIÓN
No caso de que o alumno tivera que facer unha recuperación presentará o/os traballo/s 
escritos dos estándares desa avaliación e fará o exame se fose o caso.

PROTOCOLO NAS PROBAS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Os alumnos que teñan unha doenza, lesión, etc. crónica ou temporal, non farán as probas 
prácticas ata súa total recuperación e nunca pode ser antes da data indicada no 
xustificante médico. 
Tampouco faranse os exames prácticos se non practicaron igual que os outros alumnos. 
Nestes casos farán traballo escrito.
Ante unha dificultade ou limitación para o desenrolo do estandar, ao alumno se lle avaliará 
por traballo escrito.
Se o alumno pode realizar unha proba práctica dalgún estándar da avaliación ao non ter 
ningunha dificultade e tampouco ter limitacións para facer as actividades xa que pode 
desenrolar o estándar con total normalidade, se lle avalía por ese estándar, por esa proba 
e non ten que facer traballo escrito.
Cando os alumnos non van ser avaliados non farán a proba. 
Nos estándares que teñen asinadas varias probas e o alumno  pode realizar a primeira 
delas, fará un traballo escrito que terá un valor igual ao da proba segunda (ata chegar ao 
dez). Nalgúns casos hai que superar a 1ª proba.

  Ante algunha dúbida o alumno falará coa profesora ao final da clase ou se o prefire nos 
segundos recreos e os pais ou titores legais pedirán cita e se lles atenderá na hora de 
atención a pais fixada no seu horario ou poden enviar un correo electrónico a dirección que
figura na aula virtual. 

m) Mínimos para poder aprobar

 Mínimos xerais para o aprobado na  ESO e en bacharelato
          Para poder aprobar os alumnos deberán cumprir os seguintes puntos:

- Obter unha nota de tres sobre dez nos estándares de teoría.
- Presentar os traballos escritos na data sinalada.
- Realizar os traballos escritos seleccionando a información e elaborando un texto e 

non utilizando o copiar e pegar.
- En 3º ESO na 2ª avaliación hai que aprobar a proba práctica (wave).
- Asistir  a clase e xustificar convenientemente as ausencias. Suspéndese con catro 

faltas sen xustificar na avaliación.
- Suspéndese cando se estea sen facer a práctica catro clases na avaliación, por non 

traer o material necesario (roupa e/ou calzado) ou por estar doente e non presentar 
ningún xustificante ou por outros motivos que non xustifiquen a inactividade.

- Ser capaz de realizar un quentamento xeral, de xeito autónomo, no primeiro ciclo da
ESO e un quentamento xeral e específico, no segundo ciclo e bacharelato.

- Saber realizar estiramentos musculares coñecendo os músculos que se estiran.
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 Mínimos para aprobar a avaliación ademais dos requisitos xerais.

ESO 1º  
                           

- Nos deportes  do bloque 4, baloncesto e hóckey sala, alcanzar os mínimos 
fixados nas escalas de valoración. 

- Nos contidos de expresión corporal do bloque 2, realizar todas as probas, 
participar activamente nas tarefas das sesións para aprobar a avaliación.
Mostrar esforzo e interese na realización dos exercicios e actividades de 
clase.

- Superar a proba de resistencia aeróbica: carreira continua de seis minutos 
para aprobar a 1ª avaliación. 

           ESO 2º
- Acadar no exame de bádminton, un 3 no baremo da proba 1. 
- Acadar no exame de voleibol os mínimos fixados na escala de valoración da 

proba en situación de partido. 2ª avaliación. 
- 3ª avaliación. Na proba 1: pase de antebrazos: 3 toques e no pase de dedos 

3 toques, para facer media. 
- Bloque 2. Expresión corporal: realizar todos os exercicios e actividades de 

acrosport  participando de forma activa e mostrando esforzo na súa 
realización. 2ª avaliación.

- Bloque 3. Condición física e saúde: superar a proba de resistencia: carreira 
continua de oito minutos na 1ª avaliación. 

           ESO 3º
-  2ª avaliación. Deportes alternativos: wave: ser capaz de desprazarse sobre o

wave, mantendo o equilibrio e sen caer do wave facendo o percorrido, ida e 
volta sen facer o zigzag que fixa a proba.
Non se pode aprobar sen superar a proba de wave.

- Deportes de equipo: acadar no exame de baloncesto os mínimos fixados na 
escala de cualificación da proba. 3ª avaliación.

- 1ª avaliación: superar a proba de carreira continua de dez minutos, bloque 3.

            ESO 4º
- 3ª avaliación. Acadar no exame de voleibol e do fútbol sala os mínimos 

sinalados nas escalas/táboas de cualificación.
- Acadar o tres no baremo do exame de bádminton. 2ª avaliación.
- Realizar un plan de adestramento das capacidades físicas básicas e levalo a 

práctica: 1ª avaliación.
- Superar a proba de resistencia aeróbica: carreira continua de doce minutos. 

1ª avaliación.
                -    Acadar un tres na proba de voleibol.
           
            Bacharelato.

- Elaborar e levar a práctica os plans de adestramento individualizado das    
capacidades físicas básicas.

- Acadar o aprobado no baremo na proba 1 de bádminton (baremo de 4º ESO).
- O mínimos para o aprobado de baloncesto, de hóckey sala,voleibol, 

balonmano e de fútbol sala son os que se indican nas escalas de valoración.  
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n) Probas/exames de avaliación. 
    Criterios de avaliación e cualificación dos estándares de práctica.
    Valoración/cualificación: baremos, escalas ou rúbricas.

      ●     PROBAS. TESTS. TRABALLOS ESCRITOS.   BLOQUES 1 e 3        ►  

          1ª AVAIACIÓN. CONDICIÓN FÍSICA. 

-   1ª avaliación, condición física (contido común) en todos os cursos de ESO e
    bacharelato. 

  

                                               

                                               TEST  DE  CONDICIÓN  FÍSICA

  Mil m.  20 
m.

Lanzam.   Salto  Flexib. Cooper Burpee C.Continua

1º ESO       X      X      X      X  6 minutos

2º ESO       X      X      X      X  8 minutos

3º ESO       X      X      X      X      X  10 minutos

4º ESO       X      X      X      X      X  12 minutos

BTO      X      X      X      X      X      X

-  Carreira Continua.
 Obxectivos:  medir a capacidade de resistencia aeróbica. 
 Execución: consiste en  correr sen  parar  durante uns minutos. Percorrido sen determinar.
 Cando o alumno vai andando deberá repetila. Non se pode aprobar a avaliación sen correr
 durante os minutos  sinalados para ese curso.   
 Non se ten en conta o tempo empregado. Hai dous intentos.

-    Mil metros. 
Obxectivo: medir a capacidade aeróbica.
Desenrolo: a proba pódese facer no pavillón. Se non fora posible farase na pista do centro.
Material: catro conos e cronómetro.  
Execución. O cronómetro ponse an marcha ao efectuarse a saída e párase no momento no
que o alumno pasa a liña de chegada. A profesora dille o tempo.  O alumno mira a nota 
correspondente no baremo. O percorrido son  oito voltas a pista máis 40 metros. 
Regras: o percorrido está sinalado polos catro conos. 
Se o alumno pasa por diante dun cono a proba é nula e non poderá repetila. Terá un cero 
na proba.
Faise en grupos homoxéneos e unha soa vez. Poderá repetirse no caso de quedar clases 
ao final da avaliación.
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-    Salto de lonxitude sen carreira pes xuntos.
 Obxectivo: medir a forza dos membros inferiores.
 Execución: o alumno colócase detrás da marcade partida, coas pernas xuntas.    
 Desde esta posición flexiona os xeonllos e balancea os brazos cara atrás saltando  o máis
 posible e caendo adiante. 
 Regras: a distancia do salto mídese desde a marca de partida ata o apoio da parte  
 posterior do calcañar máis próximo á marca de partida.
 Cando se move algún pé despois de caer, é salto nulo. Pódense apoiar as mans no chan  
 na caída.
 Hai dous intentos. Anótase o mellor.

          
- Carreira de 19 metros.  1º ESO 20 metros

  Obxectivo: medir a velocidade de reacción e de desprazamento. 
  Execución: a saída é desde posición de pé e estática. As voces son: nome do alumno,  
  preparado, listo, xa, e ponse en marcha o cronómetro e párase cando o alumno pasa  
  pola liña ou a indicación de chagada.
  Cando a saída faise antes do sinal, é nula. Faise dúas veces e anótase a mellor.
              

- Lanzamento de balón medicinal de 3 kg. 
   Obxectivo: Medir a forza explosiva absoluta dos extensores dos brazos e a musculatura  
   do tronco.
   Material: balón medicinal de 3 kg., liña marcada no chan e cinta métrica.
   Execución: colocarse cos pés detrás da liña de lanzamento (sen pisala) separados e 
   simétricos. Lánzase o balón con toda a forza posible de xeito que vaia en liña recta  
   cunha acción de mans simétrica  e desde enriba da cabeza. Sen mover o balón.
   Regras: non se poden levantar os pés do chan. O balón irá  en liña recta cara adiante.
   Non se pode pisar a liña despois de lanzar. Pódense levantar os talóns.
   Non cumprir as regras é salto nulo. 
   Pódense apoiar as mans no chan despois do lanzamento.
   Hai dous intentos e anótase o mellor.

- Flexión profunda do corpo.
   Obxectivo: medir globalmente a flexibilidade e a elasticidade do troco e extremidades. 
   Material: superficie marcada: ancho dúas liñas cunha separación de 76 centímetros, e 
   unha liña de fondo ou partida, unha cinta métrica e un taco.
   Execución: o alumno colócase diante da liña, cos pés separados e sen pisar as liñas   
   das  costas e do fondo. A separación máxima e de 76 centímetros  non hai separación
   mínima.   
   Regras de execución.
   Flexiónanse as pernas e cos dedos das dúas mans, empúxase o taco ata   a maior  
   distancia posible. Será nulo: faise cunha soa man,  se levantan as puntas dos pés, se 
   pisa a liña ou non se mantén tocado o taco durante tres segundos. 
   Mídese a  distancia desde o taco ata a liña onde está parte posterior dos calcañares. 
   Dous intento e anótase o mellor.

- Test Cooper   
      Obxectivo: medir a capacidade de resistencia aeróbica.
      Material: cronómetro e catro conos.
      Desenrolo: na pista do pavillón de deportes do concello ou na pista do instituto.
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Execución: correr durante doce minutos. O cronómetro ponse en marcha cando se 
da a saída e aos doce minutos párase. Mídese a distancia percorrida ao finalizar o 
tempo.  Faise unha vez. Os kilómetros correspóndense cun número determinado de 
voltas a pista. Pódese ir andando. O número de voltas se lle di ao alumno en voz alta
cada  vez que completa unha volta.  Vaise informando en voz alta do tempo.
Regras: hai que pasar por detrás dos conos. Cando non se respecta a norma o test é
nulo. Cóntanse as medias voltas. Valoración segundo o baremo.

- Test Burpee
Obxectivo: medir a capacidade de resistencia anaeróbica.
Material: un cronómetro.
Execución:  o test consiste en facer un exercicio o maior número de veces posible 
durante un minuto. A posición de partida é de pe. Pásase a cuclillas e a terra 
inclinada, de novo a cuclillas e a posición de pe. 
Regras: non se flexionan os brazos e non se salta, pero é igualmente válido aínda 
que non sube a nota. Cando non se baixa a cadeira non conta e tampouco cando 
non se estenden as pernas. Cando non se cumpren as regras deberá repetirse. 
Cando o alumno no segundo intento da proba tampouco cumpre as regras, será 
proba nula.
Valoración segundo o baremo.

―  Ademais dos test realízanse dúas probas e estas hainas que superar para poder  
      aprobar:

- Proba de carreira continua. Correr sen parar uns determinados minutos en cada
curso. En bacharelato non se realiza esta proba.
Curso 1º -- seis minutos
           2º -- oito minutos
           3º -- dez minutos
           4º -- doce minutos

- Proba de quentamento. Exame na clase.  
 

   
    
             Exame ou traballo escrito. Indicados no apartado de “Procedementos e   
              instrumentos de avaliación”
           
         Cualificación. Baremos.

- Velocidade: 20 metros. ESO e bacharelato. Rapaces e rapazas.
- Forza: Lanzamento de balón medicinal. Cursos: 3º e  4º e bacharelato. Rapaces e

rapazas. 
- Flexibilidade: Flexión profunda do corpo. Cursos: 3º e 4º e bacharelato. Rapaces 

e rapazas.
- Resistencia aeróbica: Mil metros. Cursos: 1º  e  2º. Rapaces e rapazas. 
- Resistencia aeróbica: Mil metros. Cursos: 3º  e  4º. Rapaces e rapazas.
- Forza: Salto pés xuntos. ESO e bacharelato. Rapaces.
- Forza: Salto pés xuntos. ESO e bacharelato. Rapazas.
- Test Cooper. Bacharelato.
- Test Burpee. Bacharelato.
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                      PROBA   DE   VELOCIDADE:   CARREIRA  DE   2O   METROS

Nota
12

mozOs

12

mozAs

13

mozOs

13

mozAs

14

mozOs

14

mozA
s       

15

mozOs

15

mozA

16

mozOs

16

mozA

1 5´15   5´19  4´69 5´63 4´56 4´45 4´33 4´64 3´90 4´70

2 4´96 5´01 4´55 5´35 4´39 4´33 4´17 4´50 3´76 4´55

3 4´76 4´84 4´41 5´07 4´23 4´21 4´00 4´36 3´63 4´39

4 4´57 4´67 4´27 4´80 4´07 4´09 3´84 4´22 3´49 4´23

5 4´38 4´50 4´13 4´52 3´91 3´96 3´67 4´08 3´35 4´07

6 4´18 4´32 4´00 4´24 3´74 3´84 3´51 3´94 3´21 3´91

7 3´99 4´15 3´86 3´96 3´58 3´72 3´34 3´80 3´08 3´76

8 3´79 3´98 3´72 3´68 3´42 3´60 3´18 3´66 3´04 3´60

9 3.68 3´80 3´58 3´55 3´25 3´53 3´12 3´59 3´00 3´53

10 3´60 3´63 3´44 3´40 3´09 3´48 3´01 3´52 2´94 3´44

           DISTANCIA:
-  ESO 1º curso: 20 metros
- Outros cursos de ESO e bacharelato: 19 metros.
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           ESO: 3º e 4º  E BACHARELATO

                  

                           LANZAMENTO   DE   BALÓN   MEDICINAL    3 KG

Nota  Mozo

   13  

 Moza 

    13

 Mozo

   14   

 Moza 

  14     

Mozo

  15

Moza

  15

Mozo

  16

Moza

  16

Mozo

  17

Moza

  17

 1   2´70   2´40   3´25   2´60   3´70   2´75   4´00   2´90   4´20   3´00

 2   2´95   2´50   3´75   2´90   4´30   3´00   4´70   3´20   4´80   3´40

 3   3´40   2´95   4´35   3´25   4´75   3´60   5´20   3´70   5´30   3´90

 4   3´70   3´45   4´90   3´75   5´20   4´25   5´70   4´00   5´80   4´20

 5   3´95   3´80   5´35   4´30   5´60   4´40   6´10   4´50   6´30   4´85

 6   4´35   4´50   5´75   4´70   5´90   4´75   6´45   4´85   6´55   5´05

 7   4´70   4´75   6´00   4´90   6´15   5´30   6´70   5´40   6´80   5´60

 8   5´35   5´20   6´60   5´25   6´60   5´85   7´20   5´65   7´30   5´85

 9   6´00   5´60   7´15   5´60   7´20   6´30   7´70   6´00   7´80   6´25

 10   6´65   5´95   7´50   5´95   7´70   6´70   8´20   6´35   8´30   6´55
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  ESO      cursos:   1º  e   2º
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                                                     IES  TERRA  DE  TRASANCOS

                        

                             SALTO                                                  RAPACES     

   11    12    13    14    15    16    17    18

   10  1´79  1´92  2´10  2´13    10  2´41  2´45  2´53  2´54

   9´5  1´70  1´85  2´00  2´00    9´5  2´30 2´33  2´46  2´40

   9  1´65  1´80  1´95  1´96    9  2´22  2´28  2´41  2´38

   8´5  1´62  1´77  1´88  1´90    8´5  2´19  2´25  2´35 2´35

   8  1´60  1´73  1´85  1´87    8  2´15  2´21  2´30  2’32

   7´5  1´58  1´70  1´80  1´84    7´5  2´13  2´20  2´25  2´31

   7  1´56  1´68  1´79  1´90    7  2´10  2´15  2´20  2´28

   6´5  1´50  1´60  1´70  1´80    6´5  2´01  2´05  2´15  2´21

   6  1´45  1´58  1´66  1´76    6  1´99  2´05  2´12  2´19

   5´5  1´44  1´55  1´62  1´78    5´5  1´97  2´03  2´10  2´13

   5  1´40  1´52  1´60  1´70    5  1´93  2´01  2´05  2´10

   4´5  1´38  1´49  1´54  1´66    4´5  1´84  1´95  2´00  2´05

   4  1´35  1´45  1´50  1´63    4  1´80  1´90  1´99  2´01

   3´5  1´31 1´41  1´45  1´59    3´5  1´77  1´88  1´92  1´96

   3  1´28  1´35  1´40  1´50    3  1´73  1´80  1´85  1´86

   2´5  1´15  1´28  1´32  1´40    2´5  1´65  1´68  1´70  1´73

   2  1´00  1´20  1´25  1´30    2  1´55  1´60  1´65  1´70

   1´5  0´90  1´10  1´15  1´20   1´5  1´30  1´40  1´50  1´60

   1 0´80  1´00  1´05  1´10    1  1´20  1´30  1´40  1´50

Súbese a cualificación 0`5 puntos. Excepto o 4 que súbese un punto (o 4 é un 5)
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 BACHARELATO

                                                                   TEST   COOPER

NOTA RAPAZAS
16 anos

RAPACES
16 anos

RAPAZAS
15anos

RAPACE
15 anos

RAPAZAS
17 anos

RAPACES
17 anos

0´5 8´5        12´5         8        11         9        13

     1         9        13 8´5        12 9´5 13´5

1´5 9´5        13´5         9 12´5        10        14

     2         10        14 9´5        13 10´5 14´5

2´5 10´5 14´5         10 13´5        11        15

     3         11        15 10´5        14 11´5 15´5

3´5 11´5 15´5        11 14´5        12        16

     4         12        16 11´5        15 12´5 16´5

4´5 12´5        16´7        12 15´5        13         17

     5         13        17 12´5        16 13´5         18

5´5 13´5        18        13        17        14         19

     6         14        19 13´5        18 14´5         20

6´5         15       19´5 14´5        19 15´5         21

     7         16        20         15 19´5 16´5         22

7´5         17        21 16´5        20 17´5 22’5

     8         18        22 17´5        21 18´5        23

8´5         19        22´5 18´5 21´5 19´5 23´5

     9         20        23         19        22 20´5        24

9´5   20´5 23´5         20 22´5        21 24´5

     10         21        24 20´5        23        22        25
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BACHARELATO

TEST BURPEE

NOTA RAPAZA
S
16

RAPACE
S
16

RAPAZA
S
17

RAPACE
S
17

10 28 30 30 32
9 26 38 28 30
8 25 26 26 28
7 23 24 24 26
6 20 22 20 24
5 17 20 18 22
4 14 18 16 20
3 12 16 14 18
2 10 14 12 16

           2ª AVALIACIÓN
                     ESO CURSO 1º      (2ª e 3ª aval.)

                        

● PROBAS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO BLOQUE 2     

 ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO- EXPRESIVAS                      

        Valoración: 10 %

       EXPRESIÓN   CORPORAL                                Notas

 Participación  Moi ben   Ben Regular  Mal
 Traballo en grupo  Moi ben  Ben  Regular  Mal  

 Creatividade  Moi ben  Ben  Regular  Mal
Expresividade  Moi ben  Ben  Regular  Mal

        Valoración:                     1               0´75             0´5           0´25
                                                 2               1´5               1              0´5
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  MUIÑEIRA/BAILES
 Ten un valor do 10 % 

     Probas:
-  Individual.
-  Proba en grupo.
-  Proba en parellas.

       CRITERIOS DE  CUALIFICACIÓN 
        -   Realiza o baile/muiñeira coordinando os movementos  cos compañeiros.

-   Realiza os pasos con  ritmo.
-   Executa  correctamente os movementos.
-   Realiza os pasos con coordinación de mans e pés.
-   Realiza os desprazamentos axustados ao espazo.
-   Valórase a creatividade e a expresividade.

 Mínimo para o aprobado. Participación activa en todos os exercicios e 
actividades das sesións. Esforzo no traballo, esforzo en aprender.

 
  EXPRESIÓN  CORPORAL :  MUIÑEIRA/BAILES             

         
     NOTAS

BEN REGULAR MAL
   CREATIVIDADE

   DIFICULTADE
   EXECUCIÓN

  COORDINACIÓN
 
  RITMO

VALORACIÓN:                     ben: 1               regular: 0´5             mal: 0  
                                              ben: 2                regular: 1                mal: 0´5

Nota:

    ● EXAMES E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO BLOQUE 4          CURSO 1º ESO
 

BLOQUE 4. XOGOS E DEPORTES ALTERNATIVOS.                           AVALIACIÓN 2ª
EXAMES
a)  Exame de xogo de raquetas

 Proba en parellas. 
Separación/distancia entre os alumnos, mínimo: tres metros. 
Obxectivo: medir os aspectos técnico/tácticos  no xogo de raquetas.
Material: dúas raquetas e unha pelota. Área ou liña marcada.
Execución: os alumnos farán pases sen que a bola vaia ao chan.
Regras: cóntanse o número de toques. Cando hai un fallo se reinicia a conta. Se 
pode fallar ata tres veces. Os fallos son individuais. O alumno que non teña fallos 
seguirá facendo a proba con outro ou outros alumnos ata que teña os tres fallos ou
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xa teña un dez.
 Proba individual.

             En setembro ou pendentes, no caso de non poder facela proba en parellas.
             Proba de autopase cunha altura mínima de, aproximadamente, 1´5 metros.     
             Aplícase o mesmo baremo que o de a proba en parellas.     
 
     CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS  XOGOS DE REQUETAS 

- Coñece as características dos deportes alternativos.
- O alumno deberá realizar correctamente o agarre da raqueta.
- Manter a posición básica fundamental.
- Executar a habilidade motriz específica do golpeo de raqueta.
- Valórase o saber realizar as respostas motrices axeitadas, en función das 

condicións do xogo.
- Mellorar en relación aos resultados iniciais.
- Mostrar esforzo na realización dos exercicios e actividades propostas.
- Acadar o mellor resultado posible  segundo o baremo e achegarse ao cinco  

indicado nno baremo para súa idade e sexo.
   
         CUALIFICACIÓN

Baremo

                   RAQUETAS  

   
NOTA RAPAZA

S
RAPACES

10 70 90
9 60 70
8 50 60
7 40 50
6 30 36
5 20 24
4 16 20
3 12 16
2 10 12
1 4 6

 - Cando se fai exame de indiaka ou disco voador: 10 %
   e réstase á valoración da proba de palas.

                 - Indiaka. Proba en parellas ou grupos de catro xogadores. 
      - Disco voador. Proba en parellas ou en situación de partido.

 - Non se realizan exames dos Xogos Populares.

     ESTÁNDARES DE TEORÍA                                                                
                                                                                                                   

 Exame ou traballos  escritos indicados nos estándares de aprendizaxe.  
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         EXAMES E CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DOS DEPORTES DE
         COOPERACIÓN-OPOSICIÓN: BALONCESTO E HÓCKEY SALA

                        ESO 1º CURSO 3ª AVALIACIÓN

           BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
           INICIACIÓN ÓS DEPORTES DE COOPERACIÓN – OPOSICIÓN: 

a) Manexo de diferentes móbiles. Non se realiza exame. 
b) Touch. Non se realiza exame.
c)  Baloncesto. 
d)  Hóckey sala. 

      EXAMES 
          Probas de baloncesto. 

a)  Probas individuais. 
Se realiza na convocatoria extraordinaria e no exame de pendentes.    

- Realizar tiros a cesto: tiro libre, entrada a cesto.
- Realizar desprazamentos co balón. Condución de balóns entre conos facendo   

cambios de man e desprazándose en carreira sen perder o control do balón.
 b) Probas en situación de partido:   4 contra 4

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO CONTIDO DE BALONCESTO
- O alumno saberá aplicar no xogo as regras máis básicas do regulamento.
- Executará correctamente as habilidades motrices específicas do baloncesto.
- Resolverá situacións motoras utilizando as estratexias máis axeitadas.
- Mellorará o nivel de execución respecto ao nivel de partida.  

          Non se ten en conta:
          o campo atrás,
          o tempo de posesión, 
          o tempo para facer  un saque,  pase ou tiro a cesto.

 Mínimo para o aprobado:
- Desprazarse co balón e non facer pasos ou dobres.
- Facer os saques atendendo aos límites do terreo de xogo.
- Realizar o tiro a cesto con correcta execución técnica.
- Desmarcarse.
- Levar a cabo unha  defensa correcta sen facer falta persoal

     Valoración:
     Exame de baloncesto ------------------------------------------------------  30 %
     Exame de hóckey sala -----------------------------------------------------  20 %
     Exame dun so deporte -----------------------------------------------------  50 % 
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                                                          BALONCESTO                 

 Escala de   
 valoración

Moi ben Ben Aceptable Regular Mal Moi Mal Notas

 Bote X

 Pase X
 Recepción X
 Tiro a cesto X
 Cesto X
 Saque X
 Rebote X
 Defensa X
 Cooperación X
 Desmarque X
 Valoración 10 – 9 7 -  8 6 5 - 4 2 – 3 0 – 1  Nota

Mínimo para o aprobado:   X

  

   Proba de hóckey sala en situación de partido: 4 con  4
    CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO HÓCKEY SALA

- Saber aplicar no xogo as regras máis básicas do regulamento.
- Executar correctamente as habilidades motrices específicas do hóckey sala.
- Resolver situacións motoras utilizando as estratexias máis axeitadas.
- Mellorar o nivel de execución respecto ao nivel de partida.
- Executar correctamente as habilidades motrices específicas do hóckey sala

            resolvendo situacións motoras de oposición e colaboración utilizando as    
            estratexias máis axeitadas:



          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

    
                                                        HÓCKEY SALA

Escala de valor. Moi ben  Ben Aceptable Regular   Mal Moi Mal  Notas 
           

Pase     X
Condución     X
Recepcións     X          
Tiro a porta             X
Goles     X
Saque                X
Faltas X
Defensa        X     
Cooperación     X
Desmarque        X     

Valoración
 
10 - 9

 
7 -  8

       
        6 

 
   5 - 4

  
 2 – 3

 
  0 - 1

Nota:

Mínimo para o aprobado:   X

    
 ESTÁNDARES TEÓRICOS.  (3ª avaliación)

 Exame ou traballos escritos
      -  Hóckey. Modalidades.

-  Clasificación de deportes.
-  Regra básicas do baloncesto e deportes impartidos.
-  Nutrición.

     Aplícase a escala de cualificación dos traballos escritos.

                                    ESO CURSO 2º                        (2º e 3ª aval.)               
                    
           ● BLOQUE 2 ACTIVIDADES ARTÍSTICO EXPRESIVAS
            INICIACIÓN AO ACROSPORT:      
            Valoración: 10 % da nota. 
           EXAMES
             Tres opcións:     

a) Control diario da execución dos exercicios feitos nas sesións. Sen facer exame.
b) Exame dalgúns dos exercicios feitos en clase.
c) Creación dunha coreografía.

           CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ACROSPORT 
- Coñece as características fundamentais do acrosport.
- Coñece e sabe levar a cabo os diferentes tipos de agarres.
- Coñece e sabe levar a cabo as posicións básicas.
- Mostrar interese o esforzo na realización das tarefas de clase.
- Traballar en equipo. 
- Realizar o exercicio ca correcta posición do tronco, pernas e brazos.
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- Valórase o participar activamente nas actividades propostas.
- Realizar o exercicio logrando manter o equilibrio.
- Colaborar cos compañeiros na realización do exercicio, prestando as 

axudas necesarias.
- O alumno deberá realizar os exercicios nas diferentes posicións, de áxil 

e portor.
- Os exercicios do exame teñen o mesmo valor excepto que se avise 

dunha valoración diferente en función da dificultade.
     

a)     

      ACROSPORT                                        Nota

Execución Moi ben     Regular Mal
Participación Moi ben Regular Mal
Traballo en equipo Moi ben Regular Mal

       Valoración          1 0´5 0/0´25
Nota:

 
                   

b)
                                              
                                        ACROSPORT

Cualificación       ben     regular      mal     notas

  Exercicio  1

  Exercicio  2

  Exercicio  3

  Exercicio  4

        
         Valoración:              1                    0´5                    0´25        media =       
  

 

ESTÁNDARES DE TEORÍA  (2ª AVALIACIÓN 2º CURSO)
       

Exame ou traballos escritos:
- Os primeiros auxilios.
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- Bádminton.
- Contidos indicados no apartado de “Procedementos” e nos estándares.

    
BLOQUE 4 OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. BÁDMINTON  (2ª AV.)

        Exames                                
                   Material: poste/s, dúas raquetas e un volante.

 Proba 1. Nota do 0 a 5: saque e globo.
Execución: en parellas golpear o volante no aire sen que vaia ao chan. Pódese 
golpear de dereito, de revés, desde arriba, desde abaixo. Se non se devolve un
volante recibido de smash ou deixada, non contan como fallo.
A proba continua ata que un alumno esgote os tres fallos permitidos. Nese 
caso segue practicando para facer a recuperación (non poderá acceder a 
segunda proba, súa nota será de aprobado. Isto en caso de que se teña unha 
sesión para repetir a proba) O alumno que aínda quédalle algún intento, pasa a
facer a proba con outro compañeiro ata esgotar os tres intentos ou superar a 
proba.
Cando apróbase a proba 1 pásase a facer a proba 2.

 Proba 2. Nota: 6.
Execución: golpear o volante de revés sen que vaia ao chan. Mesmas 
condicións ca  Proba 1.
Superada a proba 2, realízase a proba 3.

 Proba 3. Notable e sobresaínte. 
Execución: xogo en situación de partido. O alumno realizará golpeo de deixada 
e smash. Realizará accións de ataque e levará a cabo a mellor defensa 

                   posible.

            CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO BÁDMINTON.  
                  Valoración dos coñecementos teóricos:

- Coñece os aspectos regulamentarios básicos.
- Coñece o orixe e a historia do bádminton.
Valoración dos estándares de práctica:
- Aplica as normas e regras do bádminton no xogo.
- Executa as habilidades motrices específicas do bádminton
- Realiza prácticas de arbitraxe de xeito aceptable, regular ou mal.
- Resolve situacións motoras de defensa e ataque utilizando as estratexias 

máis axeitadas.
- Mellora o nivel de execución respecto ao nivel de partida. Non lograr 

ningunha mellora cualifícase negativamente no apartado de traballo.
- Avalíase/cualifícase polo grado de dificultade:

        O golpeo básico é o globo.
        Síguelle o golpeo de revés.
        Os golpes con maior dificultade son o smash e a deixada.

- Contabilízanse os fallos que ten o alumno ao utilizar as diferentes técnicas 
de golpeo do volante. 

- Contabilízanse os acertos. 
- Utiliza as decisións estratéxicas propias do bádminton:

 Contabilízanse as accións de ataque, os fallos, os acertos e os tipos de  
 golpeo que utiliza.



          IES TERRA DE TRASANCOS           DEPTO.  DE  ED. FÍSICA
          PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA           CURSO:     2021- 2022

         Probas 1 e 2 
         Cualificación por baremo cun número de golpes. Non se valora a correcta 
         execución dos xestos técnicos, so valórase a efectividade. 

 Mínimo para facer media 3.
 Acadar o 5 para pasar a proba seguinte.

BÁDMINTON  PROBA  1  GOLPEO BÁSICO: GLOBO  (tres intentos)  ESO 2º CURSO 

                 BÁDMINTON             PROBA 1                                                   GLOBO           

NOT
A

RAPACES     12 RAPACES    13 RAPAZAS       12 RAPAZAS      13

1 4 6 4 5
2 7 9 7 8
3 10 12 9 10
4 14 16 12 15
5 16 18 14 17

           BÁDMINTON      PROBA 2        GOLPEO DE REVÉS     ESO  2º     NOTA:  6
                                                                                       
       
                BÁDMINTON                  PROBA 2                              REVÉS               

Mozo
12

Moza
12

Mozo
13

Moza
13

Mozo
14

Moza
14

Mozo
15

Moza
15

Mozo
16

Moza
16

8 6 10 8 12 10 14 12 16 14
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PROBA  3          BÁDMINTON                 NOTA:  7 – 8 - 9 - 10

            BÁDMINTON             PROBA  3                        Nota: 7 – 8 – 9 – 10 NOTAS

SMASH Non
Nunca

Non
Nunca

Non
Nunca

Mal Técnica
Ben

DEIXAD
A

Si
Moitos Fallos

Non
Nunca

Si:  Mal
Todos fallos

Si
Fallos

Técnica
Ben

ATAQUE Si
Nº de F = B

Si
Nº de F = B

Si. Ben
Algúns
fallos

Si. Ben
Algúns
fallos

Técnica
Moi ben

DEFENS
A

Si
Moitos  ben

Si
Moitos ben

Si
Moi Ben

Si
Moi Ben

Técnica
Moi ben

                                      
                                ESCALA DE VALORACIÓN

  Moi ben: 10 -- algún fallo               Ben: 8 /9  --  ben e fallos 
  Regular: 7 --- algúns ben               Mal: 6 -- nunca , case todos fallos.

Nota:

         
    
                   ESO CURSO 2º            3ª AVALIACIÓN
              

           ●  BLOQUE 4.OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

            ESTÁNDARES DE TEORÍA
            Exames ou traballos escritos
             - Voleibol. Regras básicas.
             - Nutrición.
             - Contidos dos estándares de aprendizaxe.

            VOLEIBOL E HÓCKEY SALA. 
                                                                              
            EXAMES 
            Realízase exame de voleibol ou realízanse dous exames, un de voleibol e    
            outro de hóckey sala.
            Porcentaxes:

a)  Exame de voleibol: 50 % da nota. Efectividade: 40% e a execución técnica:10% 
b)  Exame de voleibol: 30 % da nota (efectividade o 20%  a execución técnica:10%)

                 e exame de hóckey sala: 20 %
            EXAMES  DE VOLEIBOL

 Proba 1.
a) Individual

Material: balón de voleibol.
Execución: realizar autopase de antebrazos. Altura  mínima: 2 m.
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            Non se sinala a altura máxima. Área de golpeo: aproximadamente 
            25  m 2. 
            Realízanse dez autopases seguidos sen que o balón vaia ao chan.
            Cando o alumno falla vólvese a iniciar a conta. Permítense tres  

                                    intentos. Se anota o mellor resultado.                 
b) En parellas.

Material: poste, cinta, e balón de voleibol.
Execución: realizar pases de dedos co compañeiro. So fanse pases 
altos.

            CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DE VOLEIBOL
          
           CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓMDO VOLEIBOL

- O alumno saberá aplicar no xogo as regras máis básicas do regulamento.
- Executará correctamente as habilidades motrices específicas do voleibol
- Resolverá situacións motoras utilizando as estratexias máis axeitadas.

      -     Mellorará o nivel de execución respecto ao nivel de partida.  

 Mínimo para o aprobado:
- 3 para poder facer a media.  

                                         
    PROBA  1

                                                   
   VOLEIBOL

Tipo de pase    Autopase   
   antebrazos

  Pase de dedos

Nº de veces  1  2 3 4 5 nota  1  2 3  4  5 Nota

+  -  técnica          
Valoración  1  2  3  4  5  1  2 3  4  5

 Proba 2.  
                              En situación de partidos, 4 con 4.
                               
           No exame cualifícanse catro aspectos:
                 O Saque 
                 A recepción.
                 Os pases.
                 O xogo en equipo.    
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PROBA 2

  VOLEIBOL           PROBA  2            ESO 2º             EFECTIVIDADE  60 %/ 50 %

  SAQUE Sempre Case
sempre

Bastantes
veces

Bastantes
veces

Metade 
veces

Case
nunca Nunca

RECEPCIÓN Sempre Case
sempre

Bastantes
veces

Metade
veces

Algunhas
veces

Case
nunca Nunca

  P. ALTO Sempre Case
sempre

Bastantes
veces

Metade
veces

Algunhas
veces

Case
nunca Nunca

  P.  BAJO Sempre Case
sempre

Bastantes
veces

Metade
veces

Algunhas
veces

Case
nunca Nunca

 Valoración 10 9 - 8 7 - 6 5 3 - 4 1 - 2 0

 VOLEIBOL      VALORACIÓN: XESTOS TÉCNICOS    10  %
                                                                                                    
                                                                                                                        NOTAS

SAQUE Moi ben Ben Regular    Mal Moi mal  + 
 -

PASE
ALTO Moi ben Ben Regular Mal Moi mal

 +
 -

PASE
BAIXO Moi ben Ben Regular Mal Moi mal

 +
  -

VALORACIÓN
1

 
   0´75 0´ 5

   
    0´25 0 
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                               ESO CURSO 3º                     (2ª e 3ª aval.)
                     

       PROBAS. EXAMES.  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. ESCALAS/RÚBRICAS

       ●  BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS
        Wave.
        Creación e formación de figuras en grupos de oito alumnos mínimo.

        ●  BLOQUE 4.  OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
        DEPORTES ALTERNATIVOS: WAVE.

        EXAMES 
        Dúas probas. 
        Porcentaxes da valoración: 

- Proba individual: 40 %
- Proba de grupo: 10 %

 Proba individual:
     Material: 9 conos, cronómetro e wave.
     O wave a utilizar pode ser o que teña o alumno. Non se poden prestar. Os alumnos   
     que  non teñan o seu, elixirán un wave do instituto.
     Execución. Percorrido en zigzag entre nove conos. Separación entre os conos, 1´5  
     metros.
     Faise ida e volta. Saída a 1´5 metros do primeiro cono. Contrólase o tempo invertido.
     Ponse en marcha o cronómetro cando o alumno pasa pola marca de saída e párase  
     cando remate o percorrido ao chegar de novo a marca de saída.

                 Regras:
- No caso de necesitar apoio para o inicio, a nota máxima será un 7.
- Cando hai unha perda do equilibrio e o alumno cae do wave, volverá a subir 

e continúa o percorrido. O cronómetro non se para.
- Cando se salta algún cono nos dous intentos e non perde o equilibrio, 

cualifícase como mínimo para o aprobado e terá un cinco de nota.
- Cando se moven os cono, descóntanse tres segundos por cada un.
- O percorrido faise dúas veces e anótase o mellor tempo.

 Probas en grupo: 
                  -    Roda interior,  exterior, figura creada polos alumnos.

      Material: wave
      Execución: número de alumnos: oito. Colleranse polas mans. Mínimo, dúas voltas.

A formación dos grupos indícaa a profesora.
      Tempo: cinco minutos.

 Mínimo para aprobar
Realizar o percorrido de ida e volta sen perder o equilibrio. 
É o mesmo percorrido da proba en zigzag pero sen facer o zigzag. Non se 
controla o tempo. Faise ida e volta sen baixar do wave.

 Sen superar a proba non se pode aprobar a avaliación. 
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                  WAVE                                                                                               zigzag  9  conos
 

Tempo 18 19 21 22 23 24 25 26 28 31 35

Nota 10 9´5 9 8´5 8 7´5 7 6´5 6 5´5 5

Observacións Caídas, conos, apoios.

           ESTÁNDARES DE TEORÍA      (2ª avaliación)
  Exame ou realización de dous traballos escritos.

- Os deportes alternativos.
- Os deportes acuáticos.
- Ou sobre os contidos da avaliación que están indicados nos
  estándares de aprendizaxe.
   

           

                               ESO CURSO 3º           3ª AVALIACIÓN
                                 

●    BLOQUE 4: XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
                             
    ESTÁNDARES DE TEORÍA

 Exames ou traballos escritos. 
- Baloncesto. Regulamento.
- Nutrición
- Sobre os contidos dos estándares de aprendizaxe.

   EXAMES   
   DEPORTES DE COOPERACIÓN-OPOSICIÓN: BALONCESTO 

 Xogo en situación de partido: 4 con 4                                                             
     CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO BALONCESTO

- O alumno saberá aplicar no xogo as regras máis básicas do regulamento.
- Executará correctamente as habilidades motrices específicas do baloncesto.
- Resolverá situacións motoras utilizando as estratexias máis axeitadas.
- Mellorará o nivel de execución respecto ao nivel de partida.

      Na cualificación non se ten en conta o tempo para facer  un saque, un pase, ou un tiro 
      a cesto.

 Mínimo para o aprobado:
- O alumno é capaz de desprazarse co balón e non facer pasos ou dobres.
- Facer os saques tendo en conta  as liñas do terreo de xogo.
- Realizar o tiro a cesto con correcta execución técnica.
- Desmarcarse.
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- Levar a cabo unha  defensa correcta sen facer faltas persoais.
 Parar a nota dende 6 ata 10:

- Dominar do bote.
- Ser capaz de realizar o tiro a cesto desde unha distancia de cinco 

metros (non tripla).
- Non estar máis de uns cinco segundos na área restrinxida. Pódese 

estar  máis de tres segundos.

        Baloncesto:
 Probas individuais: avaliación extraordinaria cun so alumno.

BALONCESTO Nota

Ben Regular Mal
 Tiro libre X
 Tiro: 5 metros X
 Entradas X
 Bote X
Mínimo para o aprobado:  X

   Realízanse tres tiros a cesto.
   Valórase: execución técnica: 50 % / efectividade: 50 %

  CRITERIO DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN   
       Tiro a cesto:

d) Tiro libre. Realizar tiro a cesto empregando o xesto técnico correcto.              
e) Tiro desde 5 metros. Realizar o tiro a cesto desde posición estática ca correcta 

execución técnica.
f) Entradas. Realizar unha entrada a cesto axustando os pasos e elevando os 

brazos e finalizando o movemento ca ma correspondente.
g) Bote. Realizar un percorrido entre sete e nove conos botando o balón, facendo 

cambios de man e desprazándose a maior velocidade posible.

            RÚBRICA
- Mal -------------  Técnica mal e o balón non toca o aro
- Regular -------   O alumno encesta pero a execución da  técnica é incorrecta.

                   ---  A  execución do xesto de tiro a cesto é aceptable pero o balón  
                         non toca o aro.
                   ---   Bote. Non bota en carreira, vai andando.

- Ben -------------   Execución ben, toca  o aro/ técnica ben e encesta.
                          Bote. Cambio de mans, desprazamentos rápido. 

            -    Mal -------------   Mira moito ao balón. Balón diante do corpo. Golpeo ca palma  
                         da man. 
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 Proba en situación de partido 4 con 4

    
                                             BALONCESTO                     

Cualificación Moi ben  Ben Aceptable Regular   Mal Moi 
Mal 

Notas 

 Bote
             

          X
 

 Pase       X

 Recepción       X

 Tiro a cesto       X     

 Tripla      X

 Entradas      X

 Rebote     X

 Defensa            X

 Cooperación      X         

 Desmarque       X     

  Nota  10 - 9  7 -  8        6   5 - 4   2 – 3  0 – 1 Nota= 

Mínimo para o aprobado   X

                          

 OTROS DEPORTES DE COOPERACIÓN-OPOSICIÓN: 
-  Balonmano.
-  Touch
 DEPORTES ALTERNATIVOS:    

Non se realizan exames.

                        ESO CURSO 4º             AVALIACIÓN 2ª
            
      EXAMES. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. ESCALAS/RUBRICAS
 
        ●   BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS.

 O abecedario dactilolóxico.
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           Dúas opcións:
a) Control na aula ao ver as conversas. 

                     Valórase a participación, o interese e o grado de aprendizaxe acadado.
b) Realizar exame. A proba do exame sería dicir unha frase ou texto curto.

Criterios de avaliación e cualificación: 
Coñecer o abecedario dactilolóxico.

           Para aprobar, o alumno deberá coñecer todas as letras.

 O acrosport 
           Dúas opcións:

a) Exame dos exercicios feitos en clase.
b) Control do traballo diario en clase na realización de cada un dos exercicios

           propostos  e non se realizan probas.
 

  
      ACROSPORT                              

                                                                

Notas

    (10 %)

  Execución Moi ben Regular Mal
  Participación Moi ben Regular Mal
  Traballo en equipo Moi ben Regular Mal

  Valoración 1 0´5 0/0´25
Nota:

                 ►   Baile/danza moderna. Mesmas opcións que no acrosport.

        ●  BLOQUE 4.  OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
     
           Exame ou traballos escritos.  

- Xogos Olímpicos.
- Abecedario dactilolóxico.
- Bailes na sociedade actual.
- Contidos da avaliación que figuran nos estándares de aprendizaxe.

        
                          
                              ESO CURSO 4º       AVALIACIÓN 3ª

                                 
          EXAMES. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO BLOQUE 4
          FÚTBOL SALA, BALONMANO, BALONCESTO
 

       CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO BALONCESTO
- O alumno saberá aplicar no xogo as regras máis básicas do regulamento.
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- Executará correctamente as habilidades motrices específicas do baloncesto.
- Resolverá situacións motoras utilizando as estratexias máis axeitadas.
- Mellorará o nivel de execución respecto ao nivel de partida.

     Resolverá situacións de xogo aplicando os coñecementos técnicos, tácticos e  
     regulamentarios do baloncesto.

-  Aplicar no xogo as regras máis elementais do regulamento.
-  Na proba valórase o grado de aprendizaxe dos aspectos  técnicos, tácticos  

 e regulamentarios.
               Na cualificación non se ten en conta:

-  o tempo para facer  un saque, un pase, ou un tiro a cesto.

 Mínimo para o aprobado:
- O alumno é capaz de desprazarse co balón e non facer pasos ou dobres.
- Realizar o tiro a cesto con correcta execución técnica.
- Desmarcarse.
- Levar a cabo unha defensa correcta sen facer faltas persoais.

 Parar a nota dende 6 ata 10:
- Dominar do bote.
- Ser capaz de realizar o tiro a cesto desde unha distancia de cinco 

metros (non tripla).
- Non estar máis de uns cinco segundos na área restrinxida. Pódese 

estar  máis de tres segundos.
- Para obter un 9 ou 10 de nota, o alumno deberá saber realizar tiro  a 

cesto tripla e entradas a cesto..

        Baloncesto:
 Probas individuais:

 avaliación extraordinaria cun so alumno ca materia suspensa.

BALONCESTO Nota

Ben Regular Mal
 Tiro libre X
 Tiro: 5 metros X
 Entradas X
 Bote X
Mínimo para o aprobado:  X

   Realízanse tres tiros a cesto.
   Valórase: execución técnica: 50 % / efectividade: 50 %
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               FÚTBOL SALA 
                             Proba en situación de partido. 

Medir o dominio dos aspectos técnicos e tácticos. 
Material: terreo de xogo e o balón.
Execución. Xogo en situación real de partido. Xogan 5 con 5  

                             Aplicar o regulamento.
                             Duración: oito minutos. 

              CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
- Coñecer a orixe, a historia e o regulamento do fútbol sala. 
- Resolver situacións de xogo aplicando os coñecementos técnicos e tácticos.
- Saber xogar aplicando as regras básica do regulamento. 
- Aceptar as normas e regras de xogo.
- Aceptar os resultados do xogo.

 Mínimos indicados na escala de valoración.
                                         

                                                         FÚTBOL SALA                                       

Moi ben Ben Regular Mal Moi mal
Notas

Condución          X

Controis X

Pase X

Recepción X

Tiro a porta X

A.Tácticos X

Desmarque X

Defensa X

Valoración
    
    9 - 10

   
      8 - 7

     
       6 - 5

    
     4 - 3

  
      2 - 1

Nota

Mínimo para o aprobado: X
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  CORDA
    Exames

a)  A cualificación lévase a cabo mediante a escala de observación, lista de control,    
 observando o traballo diario na realización dos exercicios cando non se realiza  
 exame.   

b)  Proba 1. Proba dun determinado salto ou varios saltos dos feitos en clase.
c)  Proba 2. Exame dunha combinación de saltos continuados.
d)  Proba 3. Exame de dez saltos

PROBAS:  1 e 2                             
                  

                                                  
      CORDA                                                                10 %     

PROBAS    BEN   REGULAR    MAL  NOTAS
SALTO 1

SALTO 2

COMBINAD
O

VALORACIÓN:     Ben: 1        Regular: 0´5         Mal: 0
Nota:

 Proba 3.
 Dez saltos.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN.
 Realizar os exercicios de salto con corda feitos en clase.

1. As dez probas son exercicios feitos en clase.
2. As probas realízanse por orden de dificultade. As  máis doadas son as probas do 

número un ao cinco.
3. Todas as probas valen un punto.
4. Para o aprobado hai que superar as primeiras cinco probas.
5. Só superadas as cinco primeiras probas faise a proba número seis.
6. Para levar de nota un seis hai que superar a proba número seis.
7. Superada a proba seis, fanse as catro probas restantes, 7, 8, 9 e 10.
8. Para cada proba hai dous intentos.

PROBA 1.- Corda curta, dez saltos adiante.
PROBA 2.- Corda curta. Saltos entre aros.
PROBA 3.- Carreira saltando a corda e pasar por riba das cordas situadas no chan.
PROBA 4.- Corda longa. Tres saltos entrando xusto despois de saír o alumno que 
saltaba diante.
PROBA 5.- Corda curta. En parellas, cunha corda, dar cinco saltos simultaneamente un
fronte ao outro.
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PROBA 6.- Corda longa. Igual que a proba catro pero dando so un salto.
PROBA 7.- Corda curta. En parellas, un ao carón doutro e cada un coa súa corda, dar 
catro saltos collendo o estremo da corda do compañeiro.
PROBA 8.- Saltos alternando a velocidade ou ritmo dos saltos.
PROBA 9.- Corda curta. Dar tres saltos no chan e subir ao banco sueco e sen deixar de
saltar dar tras saltos sobre o banco e sen deixar de saltar baixar ou chan e dar outros 
tres saltos.
PROBA 10.- Corda longa. Saltar entrando de revés.

      ESTÁNDARES TEÓRICOS 3ª AVALIACIÓN
 Exame ou traballos escritos dos contidos da avaliación.

  

                                                        BALONMANO                                   

Moi ben Ben Regular Mal Moi mal
Notas

Condución          X

Pase X

Recepción X

Tiro a porta X

Ataque X

Defensa X

Valoración
    
    9 - 10

   
      8 - 7

     
       6 - 5

    
     4 - 3

  
      2 - 1

Nota

                  BACHARELATO
                   AVALIACIÓN 1ª 

  CONDICIÓN FÍSICA: EXAMES DE CONDICIÓN FÍSICA APARTADO 1

      ESTÁNDARES TEÓRICOS
       Traballos escritos.   

          Valoración. 20 % da nota
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 Elaborar un adestramento para o desenrolo da velocidade, atendendo as
características persoais e as súas preferencias para o desenrolo da 
velocidade. 

 O mesmo sobre a resistencia aeróbica e anaeróbica.
 Adestramento da forza e da flexibilidade.
 Exame ou traballo escrito dos contidos da avaliación.

                           
   AVALIACIÓN 2ª

 BLOQUE 3. A ACTIVIDADE FÍSICA E A SAÚDE    
 EXAMES

 Test de condición física sinalados no apartado 1.

            

           ESTÁNDARES DE TEORÍA

 Realizar, presentar e levar a práctica, un traballo feito na aula.
Elaboración dun plan personalizado para o desenrolo da forza e para o 
desenrolo da flexibilidade atendendo as características persoais

       CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO BLOQUE 3
- Saber realizar e dirixir na clase un quentamento xeral  e específico. 
- Coñecer e saber levar a cabo os estiramentos dos principais músculos do corpo.
- Coñecer e levar a práctica diferentes sistemas de adestramento das  
  capacidades físicas básicas: resistencia aeróbica e anaeróbica, flexibilidade,  
  velocidade e forza.
- Incrementar os niveis dos test de condición física acadados na avaliación inicial.
- Acadar nos baremos o nivel correspondente súa idade e sexo.
- Mostrar unha disposición favorable a mellorar, durante o desenrolo das    
  sesións.

            - Aplicar os principios de adestramento deportivos.
               - Elaborar, presentar e levar a práctica adestramentos persoais das capacidades
                  físicas básicas.

       
         BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
         EXAMES

 Proba de bádminton, son as mesmas probas que se realizan en 4º ESO
 Os criterios de avaliación de bádminton son os mesmos que os aplicados en 4º.

                             
         BACHARELATO            AVALIACIÓN 3ª
                                                 
         BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
         VALORACIÓN E CUALIFICACIÓN DOS ESTÁNDARES DE PRÁCTICA
        

         Resolver situacións de xogo aplicando os coñecementos técnicos, tácticos e      
         regulamentarios do baloncesto, balonmano, hóckey sala, fútbol sala e voleibol.
         Colabora cos compañeiros para a consecución de metas comúns.
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         Exames/Probas dos deportes de cooperación – oposición:

        -   Baloncesto.
        -   Voleibol.
        -   Fútbol sala.
        -   Hóckey sala.
        -   Balonmano
         
      

    
                                                      BALONCESTO                                                 

Escala de 
valoración

Moi ben  Ben Aceptable Regular   Mal Moi 
Mal 

Notas 

 Bote                       X
 

 Pase       X

 Recepc.       X

 Tiro a cesto       X      

 Tripla     X      

 Entradas     X      

 Rebote      X     

 Defensa                X

 Cooperación      X         

 Desmarque       X     

  Nota  10 - 9  7 -  8       6   5 - 4   2 – 3  0 – 1 Nota:

Mínimo para o aprobado:   X

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO  VOLEIBOL 

- Coñece e sabe aplicar no xogo as regras básicas do regulamento.
  -    Executa  correctamente as habilidades motrices específicas do deporte.
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- Resolve  situacións motoras utilizando as estratexias máis axeitadas.
- Mellora o nivel de execución respecto ao nivel de partida.

            
         EXAMES
         Probas. Dúas opcións:             

a) Proba 1 e Proba 2
b) Proba 3 

 PROBA 1
                  Material: balón de voleibol.

- Proba individual. Autopase de antebrazos.
Execución. Realizar dez autopases de antebrazos.

                  Os toques teñen que facerse dentro dunha superficie predeterminada. 
Realízase tres veces, é dicir, ata ter tres fallos. Despois de cada fallo se inicia 
de novo a conta. Anótase o mellor resultado. Valoración seguindo o baremo.
O toque de balón cas mans ou co pulso non son válidos. O toque ten que 
facerse cos antebrazos.

- Pase alto.
                  Material: poste, cinta e balón de voleibol.
                  Execución. A proba faise en parellas. Os alumnos sitúanse un fronte ao outro e 
                  separados pola cinta (rede).

Realizarán dez pases de dedos pasándolle o balón ao compañeiro. Os ases son
continuos. Despois de cada fallo vólvese a iniciar a conta. Anótase o maior 
resultado. Realízase nun espazo predeterminado: 5 metros de ancho. Altura da 
cinta dous metros.
Cualificación seguindo a escala de valoración.   

 PROBA 2  Saque, recepción, pase colocación e devolución ou remate.
- Material:  poste, cinta ou rede e balón de voleibol praia.
- Execución: 

          Fan o exame catro alumnos. Un alumno sitúase fronte aos outros tres  
          separado deles pola cinta ou rede. Este alumno realiza o saque a onde están os  
          outros tres alumnos, onde un deles fai a recepción do saque e outro fai un pase 
          colocación e o terceiro remata ou sen rematar dirixe o balón ao compañeiro que 
          fixo o saque o que se pode fará un bloqueo.
          Realízase cinco veces. Os alumnos van cambiando de posición. En total farán cada  
          un  deles cinco saques, cinco recepcións, cinco colocacións e cinco remates ou         
          cinco  devolucións.
          A recepción ten que facerse cos antebrazos.

- Valoracións:
          Ten unha porcentaxe do 10 % a correcta ou incorrecta execución técnica.

           
 PROBA 3   

Material: mesmo que na proba anterior.
Execución. Dous equipos con catro alumnos cada  equipo, xogan un partido durante un 
tempo de oito minutos. O alumno realizará pase de dedos, de antebrazos na recepción, 
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pase colocación e se pode fará remates e bloqueos.
Realizarán o xogo aplicando o regulamento.

         

  VOLEIBOL                                               Proba 1                               
                                   

 

notasNúmero 
veces

  1   2  3  4  5  6  7 técnica
10 %

 +   -

Pase
dedos

  X  SI

Autopase 
antebrazos

  X  SI

Valoración   1   2   3 3´5   4 4´5   5     Nota=

Mínimo para poder aprobar a avaliación: X
Para pasar a proba 2/3 e poder ter 6,7,8,9 ou 10 de nota: SI

       
         VOLEIBOL                         VALORACIÓN DOS XESTOS TÉCNICOS

  
 10  % 

RECEPCIÓN
P. ANTEBRAZOS

a)
Incorrecto:
Brazos flexionados

b)
 Incorrecto:
Brazos baixos

 c)
Incorrecto:
Golpeo cas mans

 a) 
 b)
 c)

a)
Correcto:
Brazos estendidos

b)
Correcto:
Brazos altos

c)
Correcto:      
Golpeo cos 
antebrazos

 a)
 b)
 c)

PASE 
COLOCACIÓN
P. DEDOS

a)
Incorrecto:
Mans xuntas

b)
Incorrecto:
Golpeo diante cara

c)
 Incorrecto:
No extensión de 
brazos

 a)
 b)
 c)

a)
Correcto:
Mans triángulo

b)
Correcto:
Golpeo enriba da 
cara

c)
Correcto:
Golpeo estendendo
brazos

 a)
 b)
 c)

Máis =
Menos =

VALORACIÓN:               Incorrecto: - 0´5                                           Correcto: + 0´5                                      
                                        Máximo: - 1 / - 2                                           Máximo: + 1/ + 2                                    
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         VOLEIBOL       Proba 2

    Nº DE VECES 1 2 3 4 5 6 notas
    SAQUE X
    RECEPCIÓN X
    P.COLOCACIÓN X
  Mínimo para o aprobado:  X

VALORACIÓN:       5,6 ben = 9 - 10  ,  4 ben = 7 - 8   ,  ben 3 = 5 - 6
                                2 ben = 3 - 4   ,   1 ben = 1 – 2      0  ben  = 0
(10 % da execución técnica). 

                                               VOLEIBOL                   PROBA  4                           
                                                             

Escala   Moi
Ben

Fallo
Bens

Ben Fallo
Bens

Reg. Fallo
Bens

Mal Fallo
Bens

Moi
mal

Fallo Puntuación
%         %

Saque

Recepción

Pase dedos
1

Pase 
colocación 
2
Remate

Bloqueo

                                     
                                   ESCALA DE CUALIFICACIÓN
 Moi ben = 10 – 9 -------------------------------------------------------  poucos fallos
 Ben = 8 – 7 ---------------------------------------------------------------  algúns fallos  
 Regular = 6 – 5 ---------------------------------------------------------  nº F < que bens
 Mal = 4 – 3 ---------------------------------------------------------------  fallos = bens
 Moi mal = 2 - 1  ---------------------------------------------------------  moitos fallos        

                   Execución técnica: 20 %             Efectividade: 40 %

Nota =
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                                               FÚTBOL SALA  
                    

Moi ben Ben Regular Mal Moi mal Notas

Condución          X

Controis X

Pase X

Recepción X

Tiro a porta X

Cooperación X

Desmarque X

Defensa X

Valoración     9 - 10      8 - 7       6 - 5     4 - 3     2 - 1 Nota=
 
 Mínimo para o aprobado: x

   

                                                        BALONMANO                                   

Moi ben Ben Regular Mal Moi mal
Notas

Condución          X

Pase X

Recepción X

Tiro a porta X

Ataque X

Defensa X

Valoración
    
    9 - 10

   
      8 - 7

     
       6 - 5

    
     4 - 3

  
      2 - 1

Nota
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 ESTÁNDARES TEÓRICOS . 3ª AVALIACIÓN
 Exame ou traballo do bloque 3. “Condición física e saúde”.

-  Nutrición e actividade física. Hidratación. 
-  A actividade físico/deportiva na sociedade actual.
         ▪    Exame ou traballo do bloque 4. Xogos e actividades deportivas.
-  Regulamentos dos deportes da avaliación.
-  Contidos indicados nos estándares de aprendizaxe.

9.  INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA
       DOCENTE.

a) Análises e reflexión dos resultados escolares en cada unha das materias. 
-  Analise do porcentaxe de suspensos e aprobados na materia. 
-  Analise dos estándares non aprobados polos alumnos. 
-  Adaptación dos estándares aos alumnos con reforzo educativo ou ACI. 

b) Adecuación dos materiais e recursos didácticos. 
-  Revisión do estado do material. 
-  Control si o material utilizado é suficiente para o desenrolo da materia. 
-  Actualización do inventario de recursos didácticos. 
-  Recibir formación sobre a actuación de recursos didácticos. 

c) Distribución de espazos e tempos. 
-  Adecuación do tempo necesario para as actividades tanto teóricas como prácticas de
   cada un  dos contidos. 
-  Utilización dos espazos necesarios para cada actividade. 

d) Métodos didácticos e pedagóxicos utilizados. 
-  Utiliza a metodoloxía adecuada a cada contido. 
-  Investiga novas posibilidades pedagóxicas. 
 
e) Adecuación dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
-  Programación da materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas
   leis educativas. 
-  Planificación das clases de modo flexible preparando actividades e recursos axustados a
   programación e as necesidades e intereses do alumnado. 

f) Estratexias e instrumentos de avaliación empregados. 
   Utilización  dos instrumentos de avaliación adecuados dependendo dos estándares de 
   aprendizaxe.
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10.  ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN
       DAS  MATERIAS PENDENTES

     
          No inicio de curso infórmaselle ao alumno coa materia pendente de: 
                  -   as opcións para recuperar,
                  -   requisitos
                  -   valoración, porcentaxes
                  -   traballos/exames escritos 
                  -   probas/exames prácticos que vai ter que realizar
                  -   mínimo para o aprobado.
            ▪ Opción 1. 
  -  Aprobar as avaliacións do presente curso.
     No caso de non ter aprobadas a algunha das avaliacións 1ª e 2ª,  fará  o exame final
     na data sinalada polo instituto no mes de maio.
     O alumno que aproba as dúas primeiras avaliacións do presente curso quédalle  
     aprobada a parte práctica do curso que teña pendente. 
     Terá que presentar os  traballos escritos na convocatoria de pendentes do mes de  
     maio.
             ▪ Opción 2.
   - Presentarse nas tres avaliacións.
     En cada avaliación realizará as probas e exames teóricos (traballos escritos) e prácticos
     correspondentes  a cada avaliación.
             

As probas/exames son os mesmos que se realizaron no curso. 
Os estándares de teoría tamén son os mesmos: exames e traballos escritos.
  

          Poderá practicar no segundo recreo no que se facilitará material se fose o caso.
Para dúbidas os profesores atenderán ao alumnos no segundo recreo do venres.      

        
          PORCENTAXES:
          Exames/traballos escritos ----------------------    40 %
          Exames/probas físicas e deportivas ---------    60 %

          MÍNIMOS PARA PODER APROBAR
- Presentarse na data sinalada no calendario de pendentes.
- Presentar os traballos escritos o día do exame. Non se recollen noutra data.
- Non se pode aprobar sen presentar todos os traballos escritos.
- Nota mínima no exame escrito: un tres sobre dez.
- Traer o material necesario (roupa e calzado) para facer os exames.
- Nota mínima  nas probas prácticas un un. Tendo algún cero non se pode 

aprobar.
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12. AVALIACIÓN INICIAL. MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS
    

  BLOQUE 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE   

     Test de condición física na avaliación inicial:

Probas de resistencia aeróbica: 
a)  Carreira de mil metros
b)  Carreira continua de 6 a 12 minutos: non se realiza avaliación inicial. 
c)  Proba de velocidade:

 carreira lanzada de 19 metros, 20 metros en 1º ESO
 Probas de forza: 

a)  Salto o fronte cos pés xuntos, sen carreira.
b)  Lanzamento de balón medicinal a partir do terceiro curso.

 Proba de flexibilidade:
a)  Flexión do tronco. 
b)  Mobilidade do ombreiro en 1º e 2º da ESO e flexión de tronco.

        Son as mesmas probas que vanse facer ao final da avaliación.
     Figuran nos apartados: 8 e 9 . 

     1ª AVALIACIÓN. Bloque 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
- O alumno vai mellorar estas probas iniciais.
- Os resultados serven de referencia para iniciar o proceso de ensinanza 

aprendizaxe do bloque 3.
     Analizando os resultados da avaliación inicial, coñecemos o nivel xeral do curso en  
     cada  unha  das catro capacidades  físicas básicas, o que indicará o nivel de partida 
     dos exercicios e actividades, intensidade do esforzo, duración do exercicio/actividade.

- O alumno coñece as probas dos exames que terá que facer na avaliación.
-  A avaliación inicial permite coñecer aos alumnos con baixa condición física,   

     con problemas de psicomotricidade aos que lles poderá prestar máis atención e telo   
     en conta nos resultados dos exames. 

- Permite coñecer ao profesor o esforzo e o interese do alumno xa que non 
contan as notas obtidas para a avaliación, algúns alumnos teñen malos 
resultados. 
 

    BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
     ESO   CURSO 3º
     Avaliación inicial  para o aprendizaxe do  Deporte Alternativo: wave, en 3º curso 
     na 2ª   avaliación.Se lle pregunta directamente aos alumnos. Non se realizan probas.

        Os resultados van indicar os criterios de agrupamento a seguir para facer as 
        actividades  de aprendizaxe por cooperación. 
        ESO   CURSOS 1º e 2º

     En moitos cursos da ESO non se realiza avaliación inicial no que se refire a deportes  
     xa que  pártese de cero. Todos os  exercicios e  actividades que se realizan na clase, 
     son de iniciación.

        ESO  CURSOS 3ºe 4º
        O nivel dos alumnos xa é coñecido pola profesora. 
        Nestes cursos nas primeiras sesións realízanse exercicios e actividades para 
        recordar os xesto técnicos específicos.
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        Só é necesaria a avaliación inicial para os alumnos que veñen doutros centros.
        Nestes casos é necesario coñecer os deportes practicados nos centros de  
        procedencia e pode ser necesario establecer varios niveis ou prestar especial  
        atención aos alumnos que non practicaron os deportes da programación.
          
    
     13.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

             13.1.  Tratamento da diversidade.
      13.2.  Atención específica persoal.

 
      13.1. Tratamento da diversidade

 Medidas ordinarias:

       Sen alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao  
     contexto sociocultural dos centros educativos e as características do alumnado. Estas 
     medidas teñen como finalidade dar resposta as diferencias en competencia curricular,  
     motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxe, e 
     están destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos e competencias.
     As seguintes son medidas ordinarias que poden aplicarse: 

a) Adecuación dos horarios pola dirección do centro.
b) Adecuación dos agrupamentos máis axeitados as circunstancias, aos obxectivos e 

as características do alumnado
c) Adecuación do espazos en función dos estándares a desenrolar.
d) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.  Non se 

poden desenrolar estándares no contorno do instituto.
e) Adaptación dos tempos e instrumentos ao procedementos de avaliación. 
f) Reforzo educativo aos alumnos que o necesiten.. 
g) Programas de recuperación. 

 Medidas extraordinarias:

    Requirir modificacións significativas do currículo ordinario e/o supoñer cambios esencias
  no ámbito organizativo. Se aplicarán unha vez esgotadas as de carácter ordinario ou por  
  resultar estas insuficientes. 
   As seguintes son as medidas que se poden tomar: 

a) Adaptacións curriculares. 
b) Agrupamentos flexibles. 
c) Flexibilización da duración da actividade.

      Para poder atender a  diversidade dos alumnos debemos realizar un axuste continuo 
   das estratexias de ensinanza adaptando día a día as sesións as características  
   individuais dos alumnos/as. 
   En definitiva se modificará o programa segundo requiran as características dos alumnos  
   e se intentará buscar a continuidade no aprendizaxe paralelo ao resto do grupo. As  
   modificacións empezarán sendo pouco importantes e se aumentarán en función da   
   resposta dos mesmos
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        13.2.  ATENCIÓN ESPECÍFICA PERSONALIZADA

a) Préstase  atención aos  alumnos con problemas de columna, coma escolioses, 
cifoses. 

            Vixiar que non fagan algúns exercicios de forza ou actividades como:
- Carga aos compañeiros.
- Arrastres
- Lanzamentos 
- Xogos con balón medicinal. 
- Exercicios de autocarga que requiran esforzo da columna. 
- En bacharelato no farán o test Burpee.
- En 3º, 4º e bacharelato, non farán a proba de lanzamento.

           Nos casos severos , non farán saltos e  longas carreiras.
           O médico  sinalará os exercicios e actividades físicas que pode e non pode  
           facer.

b) Os alumnos con asma fan todas as actividades excepto aqueles que presente 
xustificante  médico con algunha  indicación  específica. Sempre  comezarán as  
actividades con pouca intensidade dándolle máis tempo ao organismo para que  
se  adapte ao esforzo. Deberán rematar as probas. Non se lles aplica o baremo 
do test Cooper, de mil metros, do test Burpee. Cooper 

c) Alumno con dificultade para compartir actividades, problemas de relación social,  
                prestar  atención especial  a participación, a integración e o comportamentos      
                nos xogos e deportes de equipo. 

d) Alumnos que teñen problemas de coordinación  motriz, corrixir  prestándolles 
máis atención.

e) Alumnos con absentismo escolar, control e comunicación da falta de asistencia  
                o mesmo día.                                           

f) Alumnos con problemas cardíacos que non estean exentos:
 Atender as indicación do xustificante médico.
 En xeral:

- Controlar que non fagan esforzos intensos.
- Vixiar a participación nos xogos de carreiras.   
- Facer pausas de recuperación.
- Atención especial nas actividades competitivas.  
- Non fan as seguintes probas:

                          Carreira Continua 
                          Mil metros 

                       Test Cooper 
                       Test Burpee

14.  ELEMENTOS TRANSVERSAIS

RELACIÓN INTERDISCIPLINAR
           Na nosa materia existen contidos que, pola súa similitude cos propios doutras  
           materias, poden favorecer actuacións conxuntas dun grupo de profesores de 
           distintas materias, o que contribuirá a que o alumno adquira unha visión global da 
           realidade, fixe coñecementos e ademais evitaremos repeticións innecesarias. 
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           Dentro da programación de Educación Física, a relación interdisciplinar se  
           establecería coas seguintes áreas: 

- Ciencias da Natureza: Coñecemento anatómico e fisiolóxico do corpo humano e 
fundamentos da nutrición, do bloque de contidos de Condición Física e saúde. Con-
ceptos relacionados co medio ambiente, e impacto ambiental das  actividades físi-
cas e deportivas. 

- Xeografía e Historia: Traballaríamos conceptos relacionados coa historia da co-
marca: prácticas deportivas, deportistas destacados, competicións, campionatos,  
centros deportivos, fundacións…

- Lingua Castellana y Literatura: Criterios adecuados para a presentación de traba-
llos, fichas e documentos na materia de EF. 

- Educación Plástica e Visual: Aspectos relacionados coa expresión do corpo, posta
en práctica da creatividade  e imaxinación nas representacións. 

- Matemáticas: a relación interdisciplinar radica no tratamento e manexo de datos, 
cálculo de porcentaxes de frecuencia cardíaca e elaboración gráfica de curvas de 
rendemento na condición física e saúde. 

- Música: Especial relación nas actividades Expresión Corporal. Recoñecer tempos 
musicais e estruturar su movemento en base a elo. 

- Tecnoloxía: Na construción e arranxar o material. 

- Plan lector: Se desenrola en todos os contidos.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS:

EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA
       Nas clases  promovemos la resolución dos conflitos de forma pacífica, 
       especialmente a  través do  diálogo. Conflitos que prodúcense, en  moitos casos, 
       nas actividades   máis  competitivas, polo  que   enlazamos cunha   educación para 
       a competición  dentro  duns  límites establecidos.

           Nos deportes de cooperación - oposición, de xeito especial, os alumnos teñen unha 
           convivencia moi  intensa e lles pode axudar a mellorar as relación sociais.

           EDUCACIÓN NON SEXISTA
           Algúns dos estándares de aprendizaxe abarcan contidos  tradicionalmente 

       femininos, como por exemplo, a Expresión Corporal o longo da  ESO e tamén no      
       bacharelato,  e outros, tradicionalmente masculinos, como o fútbol.  A través dos   
       contidos da  Programación Didáctica se promove una repartición equitativa, de    
       forma que todos os alumnos participen en todas as actividades, sen realizar   
       clasificacións previas. 
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        EDUCACIÓN PARA A SAÚDE
            As implicacións deste tema transversal na área de Ed.Física son tan amplas  que
           sería inacabable establecer todas as posibles relacións.
           Como exemplo podo citar o traballo de resistencia, que supón a mellora do sistema
           respiratorio e do sistema circulatorio, unha forma de enriquecer a saúde do corpo, 
           ou nos estándares de aprendizaxe: ca expresión de emocións  a través da  
           comunicación no verbal e o efecto catártico do exercicio como maneira   de   
           mellorar  a  saúde psíquica.
           En todos os estándares de  aprendizaxe se engloba a  toma de conciencia  por   
           parte dos alumnos dos beneficios que ten a práctica continuada de  exercicio  físico 
           sobre a saúde, pero  sobre  todo  na primeira avaliación, nos estándares de   
           aprendizaxe do bloque 3. Actividade física e saúde, en  todos os cursos da  ESO  
           e  bacharelato, abarca toda a primeira  avaliación.

            EDUCACIÓN PARA O CONSUMO
             Nesta programación trátase de promover a actividade física  nos alumnos, con 
            independencia das modas non sempre beneficiosas, según o seu momento 
            evolutivo e de maduración. Se fai especial hincapé en desenrolar unha  actitude
            crítica ante o bombardeo de ofertas deportivas.
            En canto a utilización do material, os estudantes deben medir a calidade e o prezo  
            en función de súas posibilidades, sen deixarse levar por marcas concretas, que 
            non sempre son adecuadas a súas necesidades.
            Na práctica de actividades físico/deportivas o importante e a saúde, o divertimento, 
            a relación social, etc. O alumno terá en conta a influencia da moda a hora de elixir
            a actividade física que quere practicar dunha forma consciente.
                 Os contidos dan a coñecer diferentes posibilidades de facer exercicio físico:    
            deportes individuais, deportes de raqueta, deportes de equipo, deportes   
            alternativos, relaxación, xogos tradicionais e outros.

        IGUALDADE. EDUCACIÓN NON DISCRIMINATORIA
               Nas clases de Ed. Física ponse de manifesto con moita claridade actitudes 
            discriminatorias. Isto prodúcese en todas as clases, a pesar do esforzo dos 
            profesores para que non se dean. Para evitar estas situacións o profesor debe
            dar moito valor ó comportamento e o respecto aos compañeiros . Nos  criterios
            de avaliacións queda recollido este apartado, actitude cos compañeiros  pode
            supoñer o 30 % da nota.

165  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA Y EXTRA ESCOLARES

       No inicio de curso non hai previstas actividades extraescolares. 

       Mais adiante, cambiando as circunstancias actuais se poderá organizar algunha   
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       actividade. 
       O departamento poderá programar actividades en colaboración con outros  
       departamentos.

    
16.   REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS
        DIDÁCTICAS.         

        Memoria do curso:

a. Consecución dos obxectivos.
b. Seguimento da programación. Contidos impartidos e non impartidos.
c. Incidencias.
d. Actividades complementarias e extraescolares.
e. Porcentaxe de notas.
f. Instalacións e material.
g. Axustes necesarios.  

          Libro de actas

a) Propostas.
b) Cambios no programa, nos contidos, ante dificultades que impidan impartir 

as clases con normalidade.
c) Incidencias.
d) Material didáctico.
e) Axustes nos baremos.

         Folla de seguimento

a) Contidos impartidos. Contidos non impartidos.
b) Actividades realizadas.
c) Exames feitos e pendentes. 

 AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA 
DOCENTE

ESCALA DE VALORACIÓN

ED.  FÍSICA
     

Curso e Grupo:  Avaliación:
 Curso:

1 2 3 4

a As aprendizaxes acadadas polo alumnado foron:

b As medidas de atención a diversidade foron:

c A organización para desenvolver a programación foi:

d O aproveitamento de recursos foi:

e A coordinación do profesorado de cada curso foi:
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1. -  Mala
2. -  Regular
3. -  Aceptable
4. -  Boa

Resumo das actuacións do Departamento no proceso de ensinanza

 FASE                       
PREACTIVA 

                        
FASE 
 INTERACTIVA      

FASE 
 POSTACTIVA 

- Elaborar o revisar a 
programación didáctica 
e as programacións de 
aula. 

- Decidir a organización 
de tempos, espazos e 
os recursos didácticos 
básicos que vanse  utili-
zar para traballar os 
contidos e os criterios 
de uso. 

- Deseñar o modelo de 
informe de avaliación 
sobre a progresión dos 
aprendizaxes e como 
será comunicado aos  
pais e aos propios alum-
nos. 

- Deseñar o procede-
mento, instrumentos e 
calendario para avaliar 
a práctica docente. 

- Deseñar as activida-
des complementarias e 
extraescolares e as acti-
vidades de perfecciona-
mento. 

- Deseñar as actuacións
pedagóxicas no caso 
dos alumnos que non 
acaden o nivel estable-
cido. 

- Analizar os resultados 
globais de cada avalia-
ción. 

- Avaliar as programa-
cións didácticas e intro-
ducir, se e necesario, as
correccións oportunas. 

- Informar sobre a pro-
gresión dos aprendiza-
xes aos pais e aos pro-
pios alumnos. 

- Organizar, deseñar e 
realizar as probas nece-
sarias para os alumnos 
coa materia pendente. 

- Resolver as reclama-
cións derivadas do pro-
ceso de avaliación que 
os alumnos formulen ao
Departamento e emitir 
os correspondentes in-
formes. 

- Analizar os resultados 
obtidos. 

- Avaliar a práctica do-
cente, revisar as progra-
macións e introducir as 
correccións oportunas. 

- Avaliar o funcionamen-
to do Departamento 

- Elaborar a memoria fi-
nal de curso. 
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17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR

Tendo en conta que a materia de Educación Física é eminentemente práctica e que me-
diante a manipulación de diferentes obxectos e móbiles poderemos lograr os obxectivos 
propostos para esta área, cabe destacar a importancia que ten unha boa comprensión lec-
tora e unha posterior posta en práctica das distintas tarefas e actividades que a través das 
diferentes indicacións (escritas o verbais) posibilitan ao alumnado o desenrolo autónomo 
das habilidades, competencias motrices e manipuladoras.
Se traballará no reforzo das medidas de estímulo da lectura e a expresión. 
Sobre todo se fomentará a lectura mediante a utilización de periódicos con temas de actua-
lidade e recompilacións de escritos cortos relacionados con temas como: 
• Biografías de deportistas 
• Superación persoal 
• Actividade física e saúde. 
• Nutrición (alimentación apropiada e problemas nutricionais).
• Terminoloxía específica deportiva (elaboración de dicionarios da materia). 
• Implicacións sociais e afectivas do deporte e a actividade física 

Ademais se recomendará a adquisición de literatura, apropiada aos distintos niveis, 
referente aos temas anteriormente mencionados e se propoñerá ao alumnado a 
lectura voluntaria de libros e a realización de traballos que poden ser incluídos na 
avaliación.

  18.  ACCIÓNS DE  CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC
  A introdución das novas tecnoloxías no terreo da educación supón que toda a comunida-
de educativa se comprometa no seu avance dentro da aula. Debemos tomar unha actitude 
onde se comprobe que o TIC son unha ferramenta de comunicación e intercambio, unha 
ferramenta para informar e orientar, así como unha ferramenta para a ensinanza e autori-
zación a distancia.
Pero tamén o alumnado e as familias deben asumir este novo reto de aprender de outra 
maneira, axudados por novas técnicas e recursos que han de revolucionar o aprendizaxe 
desde o presente que vivimos. 
Polo tanto n esta materia e para o seguinte curso debemos desenrolar os seguintes obxec-
tivos: 

 Potenciar o emprego da informática como ferramenta de traballo no proceso de en-
sinanza-aprendizaxe. 

 Conseguir que o alumno acceda ao mundo de Internet con capacidade de búsqueda
de información e de tratamento crítico da mesma. 

 Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir 
valores sociais e de respecto doutras costumes e outras formas de vida. 

 Proporcionar aos alumnos e alumnas os recursos tecnolóxicos necesarios para fa-
vorecer o auto-aprendizaxe e a auto-corrección, e desta maneira dar resposta a he-
teroxeneidade de niveis que existen nun mesmo grupo. 

 Realizar actividades baseadas no uso de Internet, que lles proporcionen información
auténtica e actualizada, animándolles a utilizar o linguaxe adquirido nun entorno de 
aprendizaxe real e interactivo. 

 Converter la páxina web do centro nun medio de comunicación interactiva entre os 
profesores, alumnos, pais, administración e o resto da comunidade educativa. 
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 Formar a noso alumnado co uso responsable das TIC como fonte de información e 
de coñecemento. 

            E para elo realizaranse as seguintes actividades: 

- Visualización de vídeos en diferentes formatos. 
- Grabacións feitas polos alumnos na aula sobre as actividades realizadas. 
- Vídeos explicativos sobre as materias tratadas. 
- Controis para a capacidade de observación en vídeos dos patróns motores das dis-

tintas técnicas deportivas. 
- Análises do exposto e aplicación na práctica. 
- Consulta e procura de información en páxinas web. 
- Buscadores sobre educación física e deportes. 

     
                                                          En  Narón a 20 de setembro de 2021

                                                           A xefa do departamento: Margarita Vizoso Pérez

                                                


	Realizarán dez pases de dedos pasándolle o balón ao compañeiro. Os ases son continuos. Despois de cada fallo vólvese a iniciar a conta. Anótase o maior resultado. Realízase nun espazo predeterminado: 5 metros de ancho. Altura da cinta dous metros.
	Cualificación seguindo a escala de valoración.
	PROBA 2 Saque, recepción, pase colocación e devolución ou remate.
	Material: poste, cinta ou rede e balón de voleibol praia.
	Execución:
	Fan o exame catro alumnos. Un alumno sitúase fronte aos outros tres
	separado deles pola cinta ou rede. Este alumno realiza o saque a onde están os
	outros tres alumnos, onde un deles fai a recepción do saque e outro fai un pase
	colocación e o terceiro remata ou sen rematar dirixe o balón ao compañeiro que
	fixo o saque o que se pode fará un bloqueo.
	Realízase cinco veces. Os alumnos van cambiando de posición. En total farán cada
	un deles cinco saques, cinco recepcións, cinco colocacións e cinco remates ou
	cinco devolucións.
	A recepción ten que facerse cos antebrazos.
	Valoracións:
	Ten unha porcentaxe do 10 % a correcta ou incorrecta execución técnica.
	

