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I. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN: A EDUCACIÓN FÍSICA 
 
A Educación Física é unha materia obrigatoria que se imparte en aulas específicas 
que permiten o traballo físico, tendo un carácter eminentemente práctico e vivencial. 
 
A filosofía desta materia está relacionada co desenvolvemento físico, psicolóxico, 
educativo e social, tendo en conta as características individuais, nivel de 
desenvolvemento, nivel de aptitude e outras condicións volitivas que axudan a crear 
valores útiles transferibles as tarefas da vida diaria e ao longo da vida. 
 
A educación física ten un contido claramente educativo para os alumnos que deben 
sentir pracer polo exercicio, sendo capaz de organizar as tarefas físicas necesarias 
para alcanzar entre outros, obxectivos de saúde, desenvolvemento físico, social. 
 
Tendo en conta os cambios que se producen nos rapaces da etapa educativa a que 
nos vamos a referir, e importante  que tomen conciencia dos cambios evolutivos 
producidos poidendo, deste xeito, dominar os seus límites en relación a eficiencia e 
rendemento físico. Polo tanto, as actividades deixan de ter un comportamento 
fundamentalmente físico como ocorre en primaria, para adquirir outras funcions. Os 
alumnos de secundaria e bacharelato realizan exercicios físicos para, ademáis de 
divertirse, mellorar a súa saúde, afrontar retos, integrarse ou ser aceptados no grupo.  
 
É posible que os alumnos saiban coñercer o funcionamento do seu corpo que realiza 
certas actividades físicas, aprender a planificar as súas propias actividades con 
instrumentos que irán experimentando na pre-adolescencia e adolescencia. A 
Educación Física máis que ningunha outra área permite a interrelación constante, o 
compartir e tamén o apoio aos demáis ao trabajar en ocasións en equipo.  
 
XUSTIFICACION E ENFOQUE DA EDUCACIÓN FÍSICA. A COMPETENCIA MOTRIZ  
 
Educación Física é concebida como un proceso pedagóxico e formativo que 
contribuirá ao desenvolvemento das potencialidades físicas das persoas tendo en 
conta a súa idade e circunstancias.  
 
A importancia especial da materia son as conductas motoras, afectivas, cognitivas e 
expresivas que levan á competencia motriz na práctica da Educación Física. 
Úsase o movemento como unha ferramenta diaria no traballo de tarefas da saúde, 
para comer, andar, momentos de lecer (sendeirismo, paseos), actividades deportivas, 
expresión, entre outras actividades que dependen da dinámica do corpo. A educación 
física é unha educación integral a través do movemento, a ferramenta é corpo dirixido 
polo cerebro. Trátarse de educar e educar a través do movemento.   
 
A tendencia contemporánea de mellorar a calidade de vida, pasa por un coñecemento 
de actividades relacionadas coa saúde, que é un estudo do corpo dun lado e do outro 
exercicio físico para mellorar e manter as funcións corporais. Para que os músculos se 
manteñan vivos, con todas as súas capacidades en disposición, que os ósos 
manteñan a súa densidade, os pulmóns ventilen adecuadamente, o corazón bombeé o 
sangue suficiente para nutrir as células, etc., para todo iso é necesario o exercicio 
físico. As persoas precisan do corpo para vivir e comunicarse, transmitir sentimentos, , 
desprazarse, etc., en todalas tarefas físicas desempeñar un papel clave en canto ao 
“ser capaz”.  
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Cabe salientar, seguindo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se estabrece o 
currículum da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia que:   
 
- 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 motora” 

- O fin estratéxico da Educación Física, é introducir o alumnado cara a práctica de 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, nas que poida manter un papel 
de practicante activo ao longo da súa vida, tendo en conta as novas formas de 
prácticas motrices que xurden na sociedade actual, moitas delas vinculadas ao 
contorno próximo do alumnado pola motivación intrínseca que representan. 

- As propias actividades axudarán, ademais, a desenvolver a relación coas demais 
persoas, o respecto, a atención especial á igualdade de xénero, entendendo as 
diferenzas relativas ás capacidades psicofísicas entre as rapazas e os rapaces, os 
condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o traballo en equipo, o 
xogo limpo, a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo para lograr 
metas, a aceptación de regras establecidas e o desenvolvemento da iniciativa 
individual. 

- Cómpre salientar os xogos e os deportes tradicionais galegos, que, xunto coas 
danzas e os bailes propios de Galicia, supoñen un elemento importante de 
transmisión do noso patrimonio artístico e cultural, ademais de fomentar as 
relacións interxeracionais. 

- A competencia motriz, non está recollida como unha competencia clave pero é 
fundamental para o desenvolvemento de todas elas: as competencias sociais e 
cívicas, de aprender a aprender, de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, 
de conciencia e expresións culturais, da competencia matemática e as 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e, en menor medida, da de 
comunicación lingüística e da competencia dixital.  

- A Educación Física debe permitir incrementar e mellorar o compromiso motor dos 
alumnos, sempre adecuado ás súas posibilidades, e desenvolver as habilidades 
motrices específicas con complexidade crecente á medida que se progresa nos 
sucesivos cursos.  

- O longo das diferentes sesións, o alumno enfrentarsase a diversas situacións de 
ensino e aprendizaxe, nas que a experiencia individual e colectiva permita adaptar 
a conduta motriz a diferentes ámbitos, conseguindo que o alumnado sexa un 
suxeito activo, responsable da xestión do seu estilo de vida saudable.  

- Tódalas propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise dos 
procesos de ensino e aprendizaxe, co fin de facilitar estratexias de transferencia 
dos coñecementos a outras situacións. 
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CONTEXTUALIZACIÓN  
 
Esta Programación, concretada para a Ensinanza Secundaria Obrigatoria (1º,2º,3º, e 
4ª da ESO) e 1º de Bacharelato (BAC) está axustada aos plantexamentos do Proxecto 
Educativo do Centro Valle Inclán, as características dos alumnos (físicas, psicolóxicas, 
socioafectivas) e as directrices estabrecidas no Currículum Oficial para a Educación 
Física en Galicia recollidas en diferentes fontes lexislativas.  
 
O Instituto Valle Inclán atópase no centro de Pontevedra. Os espazos adicados as 
clases de educación física son un ximnasio, un patio interior e os espazos cercanos ao 
centro (parque, alameda, ...). Os materiais didácticos utilizados recóllense no apartado 
correspondente ao material desta programación.    
 
Tres son os profesores que integran o departamento de Educación Física.  
 
O grupos aos que se destina esta programación según o curso son os seguintes. 
Sendo o número de alumnos variables de ano en ano.  
- 1º da ESO: 4 grupos   
- 2º da ESO: 4 grupos  
- 3º da ESO: 4 grupos máis 1 grupo de sección bilingüe   
- 4º da ESO: 4 grupos máis 1 grupo de sección bilingüe   
- 1º de BAC: 5 grupos máis 2 grupos de nocturno   

 
Dúas serán as sesións semanais que se levarán a cabo nos diferentes días de clase 
de Educación Física.   
 
Algunha normativa aplicable e de referencia para a ESO e o BACHARELATO:  
- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente 

pola Lei Orgánica 8/2013 (LOMCE)             
- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, do currículo básico da Educación 

Secundaria Obrigatoria (ESO)  e do Bacharelato (BACH)  
- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da Ed. 1ª, a ESO e o BACH  
- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se estabrece o currículo da ESO e do 

BACH na Comunidade Autónoma de Galicia (CAG)   
 
 
A programación, en base a esta lexislación e o seu desenrolo reglamentario terá en 
conta: 

- O enfoque competencial da materia ao longo de toda a etapa educativa  
- A orientación á consecución, a consolidación e a integración dos estándares de 

aprendizaxe por parte do alumnado. 
- A parte dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación e metodológicos.  

 
II. CONTRIBUCION DA EDUCACIÓN FÍSICA AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 

As competencias clave son un elemento máis do currículum e son aquelas que 
permiten enfatizar naqueles aprendizaxes que se consideran imprescindibles, dende 
un plantexamento integrador e orientado a aplicación dos saberes adquiridos e, que 
deben facerse desenvolvendo a finalidade da ensinanza obrigatoria para poder lograr 
a realización persoal, exercitar a cidadanía activa, incorporarse na vida adulta dunha 
maneira satisfactoria e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao 
longo da  vida. 
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A inclusión das competencias clave no currículo ten varias finalidades. En primeiro 
lugar, integrar os distintos aprendizaxes, tanto formal, incorporado en distintos 
materiais, como informal e non formal. En segundo lugar, para que todos os 
estudantes para integrar a súa aprendizaxe para relacionalos con diferentes tipos de 
contidos e usalos de forma eficaz cando son necesarias en diferentes situacións e 
contextos. 
 
Para a clasificación e denominación das competencias clave séguense as liñas 
definidas pola Unión Europea, na Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro 
de 2006, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as competencias clave para a 
aprendizaxe permanente. Así considérase que as competencias clave son aquelas 
que todas as persoas precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento 
persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. 

Enténdese por Competencia, a capacidade de responder as demandas e levar a cabo 
tarefas de forma adecuada en diferentes situacions e circunstancias da vida. Implica 
polo tanto aplicar de forma integrada os coñecementos, habilidades e actitudes 
persoais adquiridas. Serán capacidades que o alumno deberá poseer ao final da 
ensinanza e formación obrigatoria para así conseguir o seu desenvolvemento persoal, 
realización, inclusión, traballo,… que permita adaptarse a vida adulta dunha forma 
satisfactoria e sexa capaz de desenvolver a súa aprendizaxe ao longo da vida.  

A Educación Física e baixo ela a competencia motriz polo tanto non é una 
competencia básica pero si contribute dun xeito especial ao desenvolvemento de 
tódalas competencias.  
 
As vías de desenvolvemento e consecución das diferentes competencias a través da 
educación física faise a través de: a) co traballo e coordinación transversal de tódalas 
materias; b) coa planificación e realización de actividades complementarias e 
extraescolares; c) con outras accións onde o resto dos integrantes da comunidade 
educativa vense integrados (exemplo. Administracións públicas, medios de 
comunicación, país,...)  
 
Como parte da proposta feita pola Unión Europea, e de conformidade coa lexilación 
vixente en Galicia, foron identificados oito competencias básicas que definimos a 
continuación.  

 
1. Competencia comunicativa lingüistica: Refírese a manifestación en medio oral e 

escrito do saber expresarse a hora da explicación dos exercicios. A Educación 
Física ofrece a posibilidade de dominar o vocabulario e a capacidade de expresión 
nos traballos dos alumnos e exposicións. O caderno de clase reflexará os contidos 
das sesións explicadas e debuxadas. Na área de educación física hai moitas 
palabras anglosaxónas de orixe grega e latina que tamén permitirá ampliar o 
vocabulario dos alumnos. Os alumnos terán que comprender o significado das 
palabras noutro idioma diferente ao castelán, a súa relación con terminos 
relacionados coas actividades físicas deportivas e con reglamentos de deportes.  
 

2. A competencia matemática: Implica que o alumno sabe realizar cálculos 
matemáticos. En bacharelato, por exemplo, calcular porcentaxes de adestramento 
para obter a intensidade dos exercicios e propoñer métodos de adestramento 
físico para o desenvolvemento das capacidades físicas. En secundaria, saber 
tomar o pulso nun tempo determinado e obter según o caso as pulsacións por 
minuto adecuadas para adestrar nunha área aeróbica determinada para un tipo de 
adestramento ou detectar patoloxías ou anomaías do funcionamento do sistema 
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cardíaco. Saber calcular o IMC (Ïndice de Masa corporal) a través da fórmula de 
Ketelek en diferentes momentos para ver a evolución do peso, talla. Outras. 

 

3. O coñecemento e interación co mundo físico: realizase mediante unha marcha 
a través do contacto coa natureza e a observación dos petrogrifos existentes na 
zona, en colaboracón cos seminarios de historia, ciencias ou outros que queiran 
paticipar. Contribúese ao bo uso do medio ambiente a través de actividades na 
natureza enfocadas a mellora da aptitude física, hábitos saudables na natureza.  

 

4. Procesamento da información e competencia dixital: Fora do horario escolar xa 
que o centro non dispon de suficientes medios, o alumno buscará información 
contrastándoa cos datos que se poseen polo desenvolvemento das sesións e as 
súas experiencias.  
 

5. A competencia social e cidadá: O desenvolvemento social é un obxectivo. 
Desenvólvese mediante xogos na asignatura, agrupacións para competicións, 
aceptación e respeto das regras, axudas nos exercicios e preparación de exames. 
A educación física plantexa situacións que facilitan a integración, fomentando, 
respeto de traballo en equipo. O cumprimento dos reglamentos nos xogos 
deportivos fomenta a adopción de códigos propios de conducta na sociedade.   

 

6. Competencia cultural e artística: A arte co corpo é unha tarefa difícil ao principio 
para os alumnos. Pouco a pouco, axudados coa música e unha boa progresión se 
deshiniben e expresan corporalmente. A competencia cultural e artística 
desenvolverase dende o punto de vista do creador (artista), como do espectador 
ou crítico de arte. A práctica de xogos tradicionais e o coñecemento de diversos 
bailes de diferentes países serán unhas das activide a realizar con connotacións 
artístico-culturais. Observaráse a arte a través da fotografía deportiva.  

 

7. Aprender a aprender: A autonomía nos exercicios será fundamental. Todolos 
exercicios terán un componente cognitivo que fomente as aprendizaxes. Percibir a 
aprendizaxe axudará a asimilar máis fácilmente o mesmo e permitirá que se teña 
transferencia á hora de aprender en novas situacións.  

 
8. Autonomía e iniciativa persoal: Tódalos aprendizaxes pasan polo camiño da 

ensinanza-aprendizaxe. A autonomía e fundamental xa que no futuro os alumnos 
precisarán os coñecementos para relizar tarefas de ocio e saúde dunha forma 
autónoma. Os alumnos aprenderán a realizar quecementos para actividades 
físicas. En Bacharelato aprenderán a programar actividades físicas utilizando 
diferentes métodos de adestramento previamente experimentados.  

 
Na presente programación descríbense os obxectivos a acadar, contidos a 
desenvolver en cada un dos cursos, así como a metodoloxía e os criterios de 
avaliación que serán o que se pretende avaliar do alumno para acadar os estándares 
de aprendizaxe vinculados con tódalas competencias básicas e así cumprir a función 
que a Educación Física ten asignada na Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato.  
 
III. OBXETIVOS DA SECUNDARIA E BACHARELATO 
 
No Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículum da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, 
explícase que a Educación Física deberá contribuir a desenvolver nos alumnos as 
capacidades que lles permitan conseguir os seguintes obxectivos.  
 
OBXECTIVOS XERAIS DA ESO SEGÚN A LOMCE  
 
- a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 
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dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias 
e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres 
e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 
outras culturas do mundo. 

- 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. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

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

- ñ) 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. 

- o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que 
permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 
comunidade lusófona. 
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OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO DA LOMCE 

 
Por outra banda, o bacharelato contriburá a desenvolver no alumnado as capacidades 
que lle permitan:  
- a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

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

- c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e 
a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal 
ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

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

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

- f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
- g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 
- h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de 
xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

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

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

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

- n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 
como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

- ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

- o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
- p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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Concretamos a continuación os obxectivos didácticos que se pretenden alcanzar nesta 
materia para cada un dos diferentes cursos:  
 

III.1.  PRIMEIRO DA ESO    
 

- Coñecer a actividade física saudable, práctica e observar os efectos que e 
beneficioso para a saúde individual e colectiva. 

- Avaliar a práctica habitual e sistemática da actividade física como medio de 
mellorar a saúde e a calidade de vida. 

- Realizar tarefas dirixidas ao incremento das posibilidades de rendemento motriz, a 
mellora da condición física para a saúde e o perfeccionamento das funcións de 
axuste, dominio e e control do corpo, adoptando unha actitude de autoesixencia. 

- Coñecer e consolidar hábitos saudables, técnicas básicas de respiración e 
relaxación como unha forma de correxir os desequilibrios e aliviar tensións 
facilidade producidas pola vida sedentaria e na práctica con contidos físico-
deportivos.  

- Planificar actividades que permitan satisfacer as necesidades en relación con 
capacidades físicas y habilidades específicas para la valoración del nivel inicial e a 
evolución posterior do curso escolar.   

- Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo impacto 
medioambiental,  en grupo, contribuíndo á súa conservación. 

- Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais e colectivas 
aplicando os fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións de 
xogo, con progresiva autonomía na súa execución, controlando as situacions.  

- Mostrar habilidades e actitudes sociais de respeto, de traballo en equipo e 
deportividade na participación en actividades, xogos e deportes, 
independentemente das diferenzas de xénero, culturais, sociais, de procedencia e 
de habilidade.  

- Practicar e diseñar actividades expresivas con o sen soporte musical, utilizando o 
corpo como medio de comunicación e expresión creativa, combinando o ritmo e 
movemento creativo. 

- Adoptar unha actitude crítica respecto ao tratamento do corpo, a actividade física e 
o deporte no contexto social. 

 
 
III.2. SEGUNDO DA ESO 
 

- Practicar as actividades físicas que preserven a súa saúde e a mellorala. 
- Coñecer e valorar o corpo. 
- Utilizar as posibilidades expresivas do corpo e aprender técnicas de relaxación. 
- Aprender as técnicas básicas de deportes que a instalación permita. 
- Coñecer e valorar un certo nivel de autonomía, os xogos no entorno social e 

aqueles que os nenos dominan a través dos medios de comunicación.  
- Adoptar hábitos alimentarios e de hixiene para mellorar as condicións de saúde e 

calidade de vida. 
- Participar en actividades físicas construtivas e equilibradas cos demáis, con 

independencia do nivel de habilidade acadado. 
- Os obxectivos deste nivel se complementan cos do curso anterior que tamén serán 

válidos.  
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III.3. TERCEIRO DA ESO 
 

- Realizar actividades físicas de acordo coas necesidades dos alumnos e as súas 
posibilidades, tratando de mellorar a condición física e a súa saúde.  

- Dotar aos alumnos dunha base física mínima para realizar as prácticas 
correctamente. 

- Coñecer e gozar de actividades físicas no medio natural, realizar actividades que 
preservan o medio ambiente e relacionen os alumnos co medio ambiente. 

- Comprender e valorar os efectos da actividade física e saude e o encauzamento 
dos deportes colectivos nunha vida social para compartir e aceptar, saber perder, 
gañar e admitir a situación individual. 

- Mellorar a calidade de vida a través da actividade física. 
- Realizar actividades preventivas de saúde no que se refire ao mantemento 

biomecánico do esqueleto e a musculatura nos exercicios.   
- Coñecer e practicar actividades individuais, colectivas e de adversario. 
- Realizar actividades de expresión e ritmo corporal para o desenvolvemento integral 

dos alumnos. 
- Valorar o estado das capacidades físicas e tratar de melloralas. 
- Coñecer as capacidades físicas e os principais exercicios para melloralas.  
- Dominar o corpo e o equilibrio en condicións precarias, a axilidade é unha das 

primeiras calidades que se non se practican e levan a xuventude sedentaria debido 
a falta de autonomía nos movementos.  

- Coñecer unha lingua (francés), na Educación Física no ensino en terceiro da ESO 
(aulas bilingües) 
 
III.4. CUARTO DA ESO 
 

- Coñecer as normas básicas de primeiros auxilios mediante maniobras básicas. 
- Coñecer as posibles de lesións derivadas da práctica deportiva e as actividades 

físicas.   
- Saber denominar os movementos básicos corporais a través da sistemática de 

exercicio e dunha biomecánica sinxela.  
- Desenvolver as capacidades físicas e vincula-las a unha escala de actitudes e 

valores.  
- Crear hábitos saudables a través do exercicios e intentar consolidalos. 
- Mellorar a expresión corporal e o ritmo individual e colectivo. 
- Dominar o corpo e control do mesmo en actividades físicas. 
- Mellorar e continuar co dominio de técnicas básicas de deportes que permite a 

instalación.  
- Practicar actividades ao aire libre que contribúen á mellora da saúde e gozar do 

contorno natural. 
- Avaliar o estado individual de condición física e planificar actividades que permitan 

a mellora física e desenvolvemento persoal. 
- Mellorar unha lingua (francés), a través da educación física en cuarto de ensino 

secundario (aulas bilingües). 
Os obxectivos secundarios non son compartimentos estancos xa que como cada 
ano se repasan os obxectivos do nivel anterior, xa que sin eso non sería posible a 
realización das prácticas. O coñecemento do corpo é básico en tódolos cursos 
para saber que é o que se fai para que e qué partes do corpo están implicadas. 
Polo tanto, os obxectivo de cada nivel se incluén aos anteriores nos catro primeiros 
cursos de secundaria. 
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III.5.  PRIMEIRO DE BACHARELATO  
 

- Coñecer e valorar os efectos positivos da práctica deportiva no desenvolvemento 
persoal e social, facilitando a mellora da saúde e calidade de vida e crecendo con 
uns valores enriquecidos da personalidade. Exercicio é saúde e satisfacción.  

- Organizar e participar en actividades físicas para ocupar o tempo libre e o ocio. 
Actividades de socialización do grupo. 

- A adquisición un estilo de vida saudable, que pode mellorar a sensación diaria. 
- Coñecer os procedementos básicos para planificar á actividade física que permite 

a súa realización de forma autónoma, pensando na saúde como fin principal.  
- Desenvolver capacidades motrices para manter unha boa saúde e consolidar unha 

actitude motriz que permita a preparación das probas de acceso aos estudios de 
educación física e outras probas de acceso a distintas profesions relacionadas no 
seu día a día con aspectos físicos e motrices. Axuda ao alumno no futuro.  

- Coñecer, organizar e practicar xogos motores e actividades deportivas, adaptadas 
aos intereses dos alumnos, instalacións e recursos dispoñibles, dando prioridade a 
aquelas nas que inflúa a toma de decisión, para poner en práctica os recursos 
técnicos e tácticos que se practicaron en anos anteriores.  

- Practicar actividades no contorno natural, con actitudes que favorezan a súa 
conservación e os medios de vida de animal da rexión. 

- Coñecer e aplicar as normas básicas de hixiene postural en base a principios 
ergonómicos, saber estar en calqueira situación e posición sen danos.  

- Utilizar técnicas adecuadas de relaxación e antiestrés. 
- Coñecer os estudos relacionados coa educación física. 
- Coñecer a historia do deporte galega e os principais métodos practicados na 

comunidade. Repasar os xogos clásicos e populares. . 
- Avaliar o nivel de condicionamentos físico e aprender a facer esforzos para 

melloralo. 
 
 
IV. CONTIDOS: SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

 
Os contidos de Secundaria e Bacharelato divídense en catro bloques:   
 

BLOQUES DE CONTIDOS DA LOMCE ESO E BACHARELATO  

1. Contidos comúns  

2. Actividades físicas artístico-expresivas 

3. Actividade física e saúde  

4. Os xogos e as actividades deportivas 

 
Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo 
do curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata 
aspectos como a construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación 
nas actividades físicas independentemente do propio nivel de execución, a resolución 
de conflitos mediante o diálogo e a aceptación das regras establecidas, as 
posibilidades que presentan as actividades físico-deportivas como formas de lecer 
activo e de utilización responsable do contorno, o control de riscos, o 
desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as actitudes, a 
confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a integración das 
tecnoloxías da información e da comunicación.  
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IV.1. BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 
 
Os contidos comúns a desenvolver en Secundaria e Bacharelato según o Decreto 
86/2015:  
 
CURSO CONTIDOS COMÚNS 

1º da ESO 

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

- B1.2. Execución de xogos e exercicios apropiados para cada parte da sesión. 
- B1.3. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da indumentaria. 
- B1.4. Respecto e aceptación das regras das actividades, os xogos e os deportes 

practicados. 
- B1.5. Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, como fenómeno social e cultural. 
- B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o das demais persoas, e 

disposición positiva cara á súa mellora. 
- B1.7. Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividades 

físico deportivas e recreativas. 
- B1.8. Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e 

natural. 
- B1.9. Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable. 
- B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde. 
- B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas 
- B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios. 
- B1.13. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo. 
- B1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e 

seleccionar información relacionada coa actividade física e a saúde 

2º da ESO 

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

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

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

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

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

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

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

- B1.8. Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable. 
- B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde. 
- B1.10. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, baseada na análise previa das características destas. 
- B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios. 
- B1.12. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo. 
- B1.13. 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. 

3º da ESO 

- B1.1. Control da intensidade do esforzo adaptado a cada fase da sesión de activ 
física.  

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

- B1.3. Respecto e aceptación das regras das actividades, os xogos e os deportes 
practicados. 
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- B1.4. Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, como fenómeno social e cultural. 

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

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

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

- B1.8. Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable. 
- B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde. 
- B1.10. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, baseada na análise previa das características destas. 
- B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios. 
- B1.12. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo. 
- B1.13. 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. 

4º da ESO 

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

- B1.2. Fases de activación e recuperación como medio de prevención de lesións. 
- B1.3. Planificación e organización de eventos e campionatos nos que se utilicen 

sistemas que potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas, 
asumindo diferentes papeis e funcións. 

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

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

- B1.6. Protocolos básicos de primeiros auxilios.  
- B1.7. Medidas preventivas sobre os riscos ou as lesións na realización de 

actividades físico-deportivas. 
- B1.8. Manexo e utilización do material e do equipamento deportivo. 
- B1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en 

equipo. 
- B1.10. Técnicas de traballo en equipo. 
- B1.11. Técnicas de traballo colaborativo. 
- B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable. 
- B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 

aprendizaxe, para procurar, seleccionar e valorar informacións relacionadas coas 
actividades físico-deportivas e as relacionas coa saúde. 

1º de 
BAC 

- B1.1. Actividade física como recurso de lecer activo: efectos sobre a saúde e 
como fenómeno sociocultural.  

- B1.2. Saídas profesionais. 
- B1.3. Prevención dos elementos de risco asociados ás actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, ao contorno, á fatiga e aos materiais e os 
equipamentos. 

- B1.4. Actividades físico-deportivas: regras sociais e contorno.  
- B1.5. Integración social nas actividades físico-deportivas. 
- B1.6. Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo e de cooperación. 
- B1.7. Xogo limpo como actitude social responsable. 
- B1.8. Emprego das tecnoloxías axeitadas para a obtención e o tratamento de 

datos, para a procura, a selección e a crítica de información sobre a materia, e 
para a comunicación de proxectos, resultados e conclusións de traballos. 
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IV.2. BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

 
Os contidos a desenvolver en Secundaria e Bacharelato según o Decreto 86/2015 
para o Bloque de contidos de “Actividades físicas artístico-expresivas” son:  
 
CURSO CONTIDOS DE ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

1º da ESO 
- B2.1. Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas básicas de 

expresión corporal, combinando espazo, tempo e intensidade. 
- B2.2. Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. 

2º da ESO 

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

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

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

3º da ESO 

- B2.1. Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas de 
expresión corporal, combinando espazo, tempo e intensidade ao ritmo da música. 

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

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

4º da ESO 
- B2.1. Creación de composicións artístico-expresivas individuais ou colectivas, con ou sen 

apoio dunha estrutura musical, incluíndo os elementos para a súa sistematización: 
espazo, tempo e intensidade 

1º de BAC - B2.1. Composicións individuais e colectivas nas actividades físicas artístico-expresivas. 

 
 
 

IV.3. BLOQUE 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  
 
Os contidos a desenvolver en Secundaria e Bacharelato según o Decreto 86/2015 
para o Bloque de contidos de “Actividade física e saúde” son:  
 
CURSO CONTIDOS DO BLOQUE DE ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

1º da ESO 

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

- B3.2. Introdución aos principios sobre unha alimentación saudable. 
- B3.3. Identificación da frecuencia cardíaca de traballo. 
- B3.4. Métodos básicos para o desenvolvemento das capacidades físicas desde un 

enfoque saudable. 
- B3.5. Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a mellora 

desta. 
- B3.6. Principios de ergonomía e hixiene postural e a súa aplicación na práctica de 

actividades físicas e na vida cotiá. 

2º da ESO 

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

- B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. 
- B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física e a práctica 

deportiva. 
- B3.4. Control da intensidade do esforzo a través da frecuencia cardíaca. 
- B3.5. Procedementos para a avaliación dos factores da condición física relacionados coa 

saúde. 
- B3.6. A actividade física e o seu efecto sobre a saúde. Criterios de selección de 

actividades para a realización dun plan de mellora da saúde. 
- B3.7. Métodos básicos de adestramento para a mellora das capacidades físicas básicas 

relacionadas coa saúde. 
- B3.8. Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a mellora 

desta, tendo en conta as súas características individuais. 
- B3.9. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas. 
- B3.10. Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o seu efecto sobre 

a calidade de vida. 
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CURSO CONTIDOS DO BLOQUE DE ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

3º da ESO 

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

- B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. 
- B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física e a práctica 

deportiva.  
- B3.4. Adestramento: intensidade, volume e densidade do esforzo, e a súa relación cos 

sistemas metabólicos de obtención de enerxía. 
- B3.5. Control da frecuencia cardíaca cara á mellora dos factores da condición física. 
- B3.6. Procedementos para a avaliación dos factores da condición física relacionados coa 

saúde. 
- B3.7. Elaboración e posta en práctica dun programa básico para a mellora da condición 

física saudable. 
- B3.8. Métodos básicos de adestramento para a mellora das capacidades físicas básicas 

relacionadas coa saúde. 
- B3.9. Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a mellora 

desta, tendo en conta as súas características individuais. 
- B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas. 
- B3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación. 
- B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o seu efecto sobre 

a calidade de vida. 

4º da ESO 

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

- B3.2. Actividade física e saúde. 
- B3.3. Realización de exercicios para a consecución dunha óptima hixiene postural. 
- B3.4. Alimentación: repercusión na saúde e na actividade física. 
- B3.5. Valoración e toma de conciencia da propia condición física e da predisposición a 

mellorala. 
- B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo que integre as capacidades 

físicas relacionadas coa saúde.  
- B3.7. Valoración e aplicación de técnicas e métodos de relaxación e respiración de xeito 

autónomo, co fin de mellorar as condicións de saúde e calidade de vida. 
- B3.8. Métodos de avaliación da condición física en relación coa saúde. 

 

1º de BAC 

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

- B3.2. Hixiene postural na actividade física e en distintos campos profesionais. 
- B3.3. Alimentación e actividade física. 
- B3.4. Metodoloxías específicas de recuperación tras o exercicio físico. 
- B3.5. Aceptación da responsabilidade no mantemento e na mellora da condición física. 
- B3.6. Criterios fundamentais e métodos básicos para a planificación e o 

desenvolvemento da actividade física para a saúde. 
- B3.7. Manexo e control dos compoñentes fundamentais da carga na práctica da 

actividade física: o volume, a intensidade e a densidade do esforzo. 
- B3.8. Probas de avaliación das capacidades físicas e coordinativas orientadas á saúde. 
- B3.9. Plan persoal de acondicionamento físico orientado á saúde.  
- B3.10. Análise da influencia dos hábitos sociais cara a un estilo de vida activo. 

 
 

IV.4. BLOQUE 4. XOGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
 

Os contidos a desenvolver en Secundaria e Bacharelato según o Decreto 86/2015 
para o Bloque de contidos de “Xogos e actividades deportivas” son:  
 
CURSO CONTIDOS DE XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1º da ESO 

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

- B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 
- B4.3. Adquisición de técnicas básicas de progresión e orientación no medio natural, e a 

súa aplicación en diferentes ámbitos. 
- B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-tácticas sinxelas vinculadas aos 

deportes colectivos, respectando os regulamentos específicos. 
- B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos. 
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2º da ESO 

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

- B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 
- B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e orientación no medio natural, a súa 

aplicación en diferentes contornos. 
- B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-tácticas facilitadas vinculadas aos 

deportes colectivos en distintas situacións, respectando os regulamentos específicos. 
- B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos. 

3º da ESO 

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

- B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 
- B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e orientación no medio natural, a súa 

aplicación en diferentes ámbitos. 
- B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-tácticas vinculadas aos deportes 

colectivos en distintas situacións, respectando os regulamentos específicos. 
- B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos. 

4º da ESO 

- B4.1. Traballo dos fundamentos técnicos das actividades físico-deportivas propostas, 
tendo en consideración diversos condicionantes xerados polos compañeiros e as 
compañeiras, as  persoas adversarias, os regulamentos e o contorno da práctica. 

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

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

- B4.4. Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural. 
- B4.5. Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas 

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

desenvolvidas no medio natural. 

1º de BAC 

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

- B4.2. Perfeccionamento técnico e aplicación de normas tácticas fundamentais para a 
realización de xogos, actividades deportivas individuais e de adversario/a, e deporte 
alternativo practicadas nas etapas anteriores. 

- B4.3. Planificación e realización de actividades físicas en contornos non estables. 
- B4.4. Aplicación do coñecemento dos fundamentos básicos técnicos, tácticos e 

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

 

IV.5. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  
 
Temporalizamos e secuenciamos cada un dos bloques de contidos por curso e por 
trimestre e de acordo coa lexislación vixente (Decreto 86/2015):   
 
BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS  

Temporalización de Contidos do Bloque 1 para Secundaria (ESO) e Bacharelato (BAC) 
Curso  1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

1º ESO 
B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, 

B1.9, B1.10, B1.11, 
B1.12, B1.13, B1.14 

B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, 

B1.9, B1.10, B1.11, 
B1.12, B1.13, B1.14 

B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, 

B1.9, B1.10, B1.11, 
B1.12, B1.13, B1.14 

2º ESO 
B1.1,  B.1.2, B1.5, B1.7, 

B1.8, B1.9, 
B1.10,B1.12, B1.13, 

B1.14 

B1.1,  B.1.2, B1.4, B1.5, 
B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, 

B1.11,B1.12, B1.13, 
B1.14 

B1.1,  B.1.2, B1.3, B1.5, 
B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, 

B1.10,B1.12, B1.13, 
B1.14 

3º ESO 
B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, 

B1.9, B1.10, B1.11, 
B1.12, B1.13, B1.14 

B1.21 B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, 

B1.9, B1.10, B1.11, 
B1.12, B1.13, B1.14 

B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, 

B1.9, B1.10, B1.11, 
B1.12, B1.13, B1.14 
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Temporalización de Contidos do Bloque 1 para Secundaria (ESO) e Bacharelato (BAC) 
Curso  1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

4º ESO 
B1.1, B1.2, B1.8, B1.9, 
B1.10, B1.11, B1.12, 

B1.13 

B1.1, B1.2 ,B1.4, 
B1.5,B1.6,B1.7,B1.8, 
B1.9, B1.10, B1.11, 

B1.12, B1.13 

B1.1, B1.2,B1.3,B1.8, 
B1.9, B1.10, B1.11, 

B1.12, B1.13 

1º BAC B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8 

B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8 

B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, 
B1.5, B1.6, B1.7, B1.8 

 
BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICO ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

Temporalización de Contidos do Bloque 2 para Secundaria (ESO) e Bacharelato (BAC) 
Curso 1º 

trimestre 
2º 

trimestre 
3º 

 trimestre 
1º ESO   B2.1 e B2.2  
2º ESO   B2.1, B2.2, B2.3  
3º ESO   B2.1, B2.2 e B2.3.   
4º ESO   B2.1 
1º BAC   B2.1  

 
BLOQUE 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

Temporalización de Contidos do Bloque 3 para Secundaria (ESO) e Bacharelato (BAC) 
Curso  1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

1º ESO B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6 

B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.6 

B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6 

2º ESO 
B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, 

B3.9, B3.10 

B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6, B3.7, B3.10 

B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6, B3.7, B3.10 

3º ESO B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, 
B3.6, B3.9, B3.10, B3.12 

B3.1, B3.3, B3.4, B3.5, 
B3.7, B3.8, B3.10, 

B3.11, B3.12 

B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, 
B3.6, B3.9, B3.10, B3.12 

4º ESO B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6, B3.7, B3.8 

B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6, B3.7, B3.8 

B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6, B3.7, B3.8 

1º BAC B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6, B3.8, B3.10 

B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6, B3.7, B3.8, 

B3.9 B3.10 

B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 
B3.5, B3.6, B3.8, B3.10 

 
BLOQUE 4. XOGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

Temporalización de Contidos do Bloque 4 para Secundaria (ESO) e Bacharelato (BAC) 
Curso  1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

1º ESO B4.1, B4.2, B4.4, B4.5 B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.5 
 

B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, 
B4.5 

2º ESO B4.1, B4.2, B4.4, B4.5 B4.1, B4.2, B4.4, B4.5 
B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, 

B4.5 

3º ESO B4.1, B4.2, B4.4, B4.5 
 

B4.1, B4.2,B4.4, B4.5 
 

B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, 
B4.5 

4º ESO B4.2, B4.3 B4.2, B4.3, B4.5, B4.6 
B4.1, B4.2, B4.4, B4.5, 

B4.6 

1º BAC B4.2,B4.4 B4.2, B4.3, B4.4 B4.1, B4.2 B4.4 
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V. CRITERIOS DA AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS  
 
O Decreto 86/2015 do currículum de Secundaria e Bacharelato de Galicia para facilitar a concreción curricular da Educación Física estabrece 
cales son os resultados da aprendizaxe e as accións que o alumno debe saber e saber facer na materia de Educación Física. Concrétanse así 
os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe vinculados coas competencias básicas.  

V.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 1º DA ESO (según o Decreto 86/2015 do currículum de Secundaria)  
Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do alumno 

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

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

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

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

B1.1. 
B1.2. 
B1.3. 

b 
m 
g 

CSC 
CMCCT 

CAA 
 

Comprobar que escribe os 
exercicios no caderno de 
clase.  
Valorar se é capaz de realizar 
un quencemento individual. 
Verificar que realiza un aseo 
corporal despois da sesion. 

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

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

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

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

B1.4. 
B1.5. 
B1.6. 

m 
n 
a 
b 
c 
d 
l 
g 

CSC 

Valorar o grado de 
colaboración entre o 
alumnado, cohesión do 
grupo,  toma de decisións, 
tolerancia e respeto aos 
compañeiros. 
Analizar a facilidade de 
resolver problemas e asume 
as responsabilidades das 
tarefas.  

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

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

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

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

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

m 
a 
c 
d 
g 
l 
ñ 

CSC 

Observar se identifica as 
sinais para completar un 
percorrido nun mapa e 
respeta o contorno  
Valorar si o estilo de vida é 
saudable e realiza actividade 
física suficiente.  
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do alumno 
4.- B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 

aprendizaxe, para procurar, analizar e seleccionar información salientable, 
elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións destes 
adecuados á súa idade. 

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

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

B1.14. 

h 
i 
g 
e 
b 
m 
ñ 
o 

CD 
CCL 

 

Elaborar documentos dixitais, 
video, imaxes, presentacions, 
sobre temas vinculados coa 
actividade física e o deporte 
utilizando as tecnoloxías 
actuáis. 
Expoñer e defender os 
traballos realizados utilizando 
os recursos tecnológicos.  

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

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

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

B1.11. 
B1.12. 
B1.13. 

m 
n 
g 

CSC 
CSIEE 

Identificar os riscos ante as 
actividades fisicas. 
Previr mediante protocolos de 
anticipación as posibles 
lesions que se poidan 
producir durante a practica 
das actividades deportivas. 

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

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

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

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

B2.1. 
B2.2. 

n 
m 
b 
g 

l 
d 
ñ 

CCEC 

Evaluar a capacidade e 
creatividade de elaborar 
colectivamente unha 
coreografía.Poñer en práctica 
en grupo unha secuencia de 
movementos axustados a un 
ritmo determinado.  

7.- B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade física 
saudable, e recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da 
actividade física para a mellora da súa saúde. 
- EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a alimentación nun 

estilo de vida saudable. 
- EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 

correspondente ás marxes de mellora da condición física. 
- EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter as 

actividades físicas para ser consideradas saudables, e lévalas á práctica. 

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

m 
f 
b 
g 

CMCCT 
CAA 

 
Analizar se identifica e realiza 
uns bos hábitos alimentarios 
e practica actividade física 
saudable e suficiente. 
Comprobar que sabe tomar a 
frecuencia cardiaca e 
controlar así o seu esforzo 
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do alumno 
8.- B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables desde a 

perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no seu esforzo. 

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

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

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

B3.4. 
B3.5. 
B3.6. 

m 
g 
f 
b 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

Analizar o esforzo en mellorar as 
capacidades físicas relacionadas 
coa saúde utilizando os métodos 
básicos para o seu 
desenvolvemento.  
Coñecer  posturas adecuadas 
nas actividades físicas e nas 
tarefas da vida diaria como 
sentarse, levantarse, levar 
mochilas. 
 

9.- B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos 
técnicos e as habilidades específicas, das actividades físico-deportivas adaptadas 
propostas. 
- EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades 

específicas adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as normas 
establecidas.  

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

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

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

B4.1. 
B4.2.. 
B4.3. 

a 
b 
g 
m 

CAA 
CSIEE 

Comprobar a aplicación dos 
movementos técnicos e 
habilidades específicas 
respetando as regras e normas 
estabrecidas, 
 
Verificar a execución e 
capacidade de resolver 
situacións e problemas motores 
que sustenten as sesión da 
práctica en contornos estables e 
non estables.  

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

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

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

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

B4.4. 
B4.5 

a 
b 
d 
g 
m 

CAA 
CSIEE 

Comprobar se en situacións de 
xogos (ataque/ defensa) pode, 
avanzar e conseguir os 
obxectivos aplicando os 
aspectos técnicos e tácticos 
coñecidos.  
 
Valorar os aspectos actitudinales 
e de toma de decisión 
relacionados co traballo en 
equipo e a colaboración.  
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V.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 2º DA ESO (según o Decreto 86/2015 do currículum de Secundaria) 
 

 

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno 

1.- B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión de actividade 
física, en relación coas súas características. 
- EFB1.1.1.Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade 
dos esforzos realizados. 
- EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, 
tendo en conta os contidos que se vaian realizar.  
- EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades 
motoras en función das propias dificultades, baixo a dirección do/da docente. 

B1.1 
B1.2 

b 
m 
g 

CMCCT 
CSC 
CAA 

Traballar para mellorar os 
niveis de forza e 
flexibilidade, a través da 
participación activa nas 
sesións. Deberase ter en 
conta a mellora respecto 
ao nivel inicial e o 
resultado do traballo 
persoal ao longo das 
sesións.   

2.- B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas como formas de inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos á 
participación doutras persoas independentemente das súas características, colaborando 
elas e aceptando as súas achegas. 
- EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como 
no de espectador/a. 
- 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. 

B1.3. 
B1.4 
B1.5 

m 
n 
a 
b 
c 
d 
l 
g 
 

CSC 

Escoller un ritmo e 
seleccionar unha 
secuencia de movementos 
e ver que os desenvolve 
armonicamente, amosa 
creatividade, deshinibición 
persoal e preparación da 
execución. 

3.- B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como 
formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno. 
- EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de 
actividades físico-deportivas axeitadas a súa idade. 
- EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización 
de actividades físico-deportivas. 
- EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co 
tratamento do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto 
social actual. 

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

m 
a 
c 
d 
g 
l 
ñ 

CSC 

Realizar un percorrido de 
forma autónoma, 
cumprindo as normas de 
seguridade, vestimenta 
adecuada. Tamén se 
valorará a capacidade de 
resolver pequenos 
problemas técnicos 
asociados aos contidos 
traballados, ou cál e a 
evolución da marcha, 
coidado do entorno, ...  
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno 

4.- B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas, analizando as características destas e as 
interaccións motoras que levan consigo, e adoptando medidas preventivas e de 
seguridade no seu desenvolvemento. 
- EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas propostas que poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as 
demais persoas. 
- EFB1.4.2. Describe e pon en práctica 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 
desenvolvidas durante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun 
contorno non estable. 

B1.10 
B1.11 
B1.12 

m 
n 
g 

CSIEE 
CSC 

Anticipe os ricos das 
actividades físico-
deportivas e artístico –
expresivas prestando 
atención ás que se 
realizan nun contorno non 
estable e adoptando as 
medidas preventivas e de 
seguridade necesarias.  

5.- B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 
aprendizaxe, para procurar, analizar e seleccionar información salientable, elaborando 
documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións destes. 
- EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar 
documentos dixitais propios adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información 
salientable. 
- EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sinxelos sobre temas vixentes no 
contexto social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

B1.13 
B1.14 

h 
i 
g 
e 
b 
m 
ñ 
o 

CD 
CCL 
CAA 

 

Usar as tecnologías da 
información e 
comunicación para 
expoñer os traballos 
dunha forma sinxela 
utilizando recursos 
tecnolóxicos 

6.- B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal e outros recursos. 
- EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, combinando 
espazo, tempo e intensidade. 
- EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo prefixado de baixa dificultade. 
- EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas sinxelas, 
adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 
- EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito individual como medio de comunicación 
espontánea. 
 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

n 
m 
b 
g 
l 
d 
ñ 

CCEC 

Ser capaz de facer unha 
secuencia de movimientos 
corporais ao ritmo da 
música e facer 
improvisacións de xeito 
individual e colectivo.  
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno 

 
7.- B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción motora e os 
mecanismos de control da intensidade da actividade física, e aplicalos á propia práctica, en 
relación coa saúde e a alimentación. 
- EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as 
coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 
- EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación co seu 
impacto na súa saúde. 
- EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade física 
sistemática, así como coa saúde e os riscos e as contraindicacións da práctica deportiva. 
- EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 
correspondente ás marxes de mellora dos principais factores da condición física. 
- EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores da 
condición física. 
- EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser 
consideradas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen 
efectos negativos para a saúde. 
 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.5 
B3.6 

m 
f 
b 
g 

CMCCT 
CSC 

Saiba analizar nas 
diferentes tarefas físicas a 
súa frecuencia cardíaca e 
se se encontra dentro dun 
intervalo que se considera 
unha actividade aeróbica.  
 

Valore os seus hábitos 
alimenticios e teña 
capcidade crítica ante cal 
é o correcto e incorrecto 
baixo unha perspectiva de 
saúde.  

 
8.- B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis salientables desde a perspectiva da súa 
saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando 
unha actitude de autoexixencia no seu esforzo. 
- EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde 
un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 
- EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 
- EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades 
físicas como medio de prevención de lesións. 
- EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a 
mellora da propia condición física saudable, relacionando o efecto desta práctica coa 
mellora da calidade de vida. 

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

m 
g 
f 
b 

CAA 
CAA 

CSIEE 

 
Participe activamente e 
saiba facer unha sesión de 
foma continua axustando o 
esforzo e gasto enerxético 
á actividade. 
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno 

9.- B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e as 
habilidades específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións 
adaptadas. 
- EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas 
adaptadas, respectando as regras e as normas establecidas. 
- EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo 
técnico formulado. 
- EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos 
técnicos adaptados. 
- 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 progresión nos contornos non 
estables e técnicas básicas de orientación, regulando o esforzo en función das súas 
posibilidades. 
 

B4.1 
B4.2 
B4.3 

a 
b 
g 
m 

CAA 
CSIEE 

 
10.- B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-
oposición facilitadas, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos 
máis relevantes. 
- EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na 
práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición 
facilitadas. 
- EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en práctica de xeito autónomo 
aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. 
- EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións 
nas situacións de colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter 
vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 
- EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas valorando a 
oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

B4.4 
B4.5 

a 
b 
d 
g 
m 

CAA 
CSIEE 

Aplicar de forma 
proporcionada atendendo 
á variabilidade da 
situación e de forma 
correcta as técnicas 
ensinadas. Valoraráse a 
capacidade de mostrar 
respeto aos oponentes.  
Participar en situacións 
competitivas de depotes 
colectivos, tendo a 
capacidade de implicarse, 
esforzarse en cumprir a 
responsabilidade que se 
lle asigna ao equipo. 
Valoraráse o respeto as 
normas, árbitros, 
compañeiros e 
pertencentes ao equipo 
adversario, así coma a 
aceptación do resultado. 
Cando actúe como 
espectador valoraráse a 
capacidade de motivacion, 
respeto ante os 
compañeiros, oponentes e 
árbitro.   
Adquira un nivel de 
cooperación existente a 
hora de resolver os 
desafíos físicos propostos, 
que se resolverán de 
forma cooperativa. A 
cohesión grupal, a toma 
de decisións e a 
organización para resolver 
problemas tamén serán 
considerados. 
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V.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 3º DA ESO (según o Decreto 86/2015 do currículum de Secundaria)  
 

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno  

1.- B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en 
relación coas súas características. 

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

- EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de acordo co 
contido que se vaia realizar, de forma autónoma e habitual. 

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

B1.1. 
B1.2. 

b 
m 
g 

CSC 
CMCCT 

Coñecer a incidencia do 
seu corpo sobre a 
práctica do exercicio, 
así como as 
adaptacións que 
produce.  
Realizar un quecemento 
e coñecer a estructura 
da sesión  en función 
do esforzo a realizar.  
Dominar o corpo en 
diferentes situacións a 
través do acrosport.  

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

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

- 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. 

B1.3. 
B1.4. 
B1.5. 

m 
n 
a 
b 
c 
d 
l 
g 

CSC 

Comprobar a 
interacción cos 
compañeiros, o respeto 
e adaptación os 
demáis. 
Valorar a súa labor de 
colaboración no equipo 
de clase asumindo 
responsabilidades no 
grupo para a 
consecución dos 
obxectivos 

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

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

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

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

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

m 
a 
c 
d 
g 
l 
ñ 

CSC 

 
Realizar un percorrido 
de 13 km e orientarse 
seguindo o mapa.  
Valorar as medidas de 
seguridade, coidando a 
natureza, respeto aos 
animais, rochas, etc. 
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno  

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

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

- 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 
desenvolvidas durante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun 
contorno non estable. 

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

m 
n 
g 

CSIEE 
CSC 

 
Identificar os riscos ante 
as actividades fisicas. 
Previr as posibles 
lesions que se poidan 
producirse durante a 
practica das actividades 
deportivas poniendo en 
práctica os protocolos 
en entornos estables e 
non estables.  

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

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

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

B1.13. 
B1.14. 

h 
i 
g 
e 
b 
m 
ñ 
o 

CD 
CCL 

 

Elaborar documentos 
propios por medio das 
novas tecnoloxías.  
Utilizar o móvil como 
medio para correxir 
errores en Acrosport,  
grabar e expoñer unha 
secuencia de 
coordinación. 

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

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

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

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

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

B2.1. 
B2.2. 
B2.3. 

n 
m 
b 
g 
l 
d 
ñ 

CCEC 

Crear unha coreografía 
grupal e valorar o grado 
de colaboración. 
Improvisar con unha 
música descoñecida. 
Utilizar diferentes 
técnicas de expresión a 
través do corpo 
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno  

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

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

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

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

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

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

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

B3.1. 
B3.2. 
B3.3. 
B3.4. 
B3.5. 
B3.6. 
B3.7. 

m 
f 
b 
g 

CMCCT 
CSC 

Coñecer exercicios a 
partir de métodos de 
adestramento 
coñecidos aplicables 
nas actividades físicas 
dende un punto de vista 
saudable. 
 
Executar ben os 
exercicios, recoñecendo 
a peligrosidade de 
facelos incorrectamente 
e aumentar o nivel de 
esixencia para mellorar 
a súa condición física.  
 

8.- B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e 
dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no seu 
esforzo. 

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

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

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

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

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

m 
g 
f 
b 

CAA 
CSIEE 

 

Reflexionar sobre a 
importancia de manter o 
equilibrio diario entre a 
inxesta e o gasto 
calórico analizando a 
súa práctica física 
habitual. 
 
Ser consciente dos 
riscos para a saúde e a 
enfermedade que se 
derivan dos 
desequilibrios que se 
poden producir cunha 
actuación incorrecta 
durante o exercicio.  
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno  

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

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

- EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 
- EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos 

técnicos. 
- EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto 

ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, autoexixencia e superación. 
- EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos non estables 

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

B4.1. 
B4.2. 
B4.3. 

a 
b 
g 
m 

CAA 
CSIEE 

Valorar a capacidade 
na toma de decisións 
para a resolución de 
situacions de xogo e a 
execución técnica das 
habilidades,  
Resolver situacións de 
técnica dos malabares e 
corda.  
Comprobar a 
colaboración,  
capacidade de 
organización e 
adaptación a difentes 
contornos.  

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

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

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

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

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

B4.4. 
B4.5. 

a 
b 
d 
g 
m 

CAA 
CSIEE 

Ter un feedback que 
permita facer 
correccions e toma de 
conciencia.  
Recopilar e coñecer os 
xogos e experimentar 
con eles.  
Evaluar o coñecemento 
e valoración dos xogos 
e deportes tradicionais.  
Observar a súa 
progresión e 
adecuación en 
diferentes situacións de 
xogo. 
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V.4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 4º DA ESO (según o Decreto 86/2015 do currículum de Secundaria) 
 

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno 

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

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

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

- 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. 

 

B1.1 
B1.2 

b 
g 
m 

CSC 

Sexa capaz de aplicar 
autónomamente os tipos 
de relaxación e respiración 
como parte da sesión de 
clase. Se terá en conta o 
grado de relaxación e 
concentración. 

2.- B1.2. Colaborar na planificación e na organización de eventos, campionatos ou torneos 
deportivos, prevendo os medios e as actuacións necesarias para a súa celebración e 
relacionando as súas funcións coas do resto de implicados/as. 

- EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na organización de actividades grupais. 
- EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica de 

actividades grupais fose coordinada coas accións do resto das persoas implicadas. 
- EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación 

para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. 
 

B1.3 

a 
b 
c 
d 
g 
m 

CSC 

Responsabilizarse na 
particpación e 
organización de 
actividades grupais 
presentando propostas 
creativas. 

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

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

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

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

B1.4 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
m 
ñ 

CSC 
CCEC 

Expoñer reflexións sobre o 
fenómeno deportivo dende 
un punto de vista cultural e 
de rendemento. 
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno 

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

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

- EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de activ. física. 
- 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. 

B1.5 
B1.6 
B1.7 
B1.8 

a 
b 
g 
m 

CSIEE 

Anticiparse e previr 
posibles riscos na práctica 
de actividade física 
poñendo cuidado nas 
persoas participantes e 
identificar as lesións máis 
frecuentes. 

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

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

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

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

a 
b 
c 
d 
g 
m 

CSC 

Colaborar e cooperar co 
resto do grupo. 

Enriquecer con achegas 
innovadoras. 

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

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

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

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

B1.13 

b 
e 
g 
h 
i 

m 
ñ 
o 

CD 
CCL 

A a partir información 
proporcionada polos 
medios de comunicación, 
xornais, revistas, radio, 
internet, etc. é capaz de 
tratar temas relacionados 
co deporte e o corpo, 
analizando criticamente 
cuestións como a imaxe 
corporal, estilos de vida 
saudables, respecto ás 
normas, compañeiros e 
adversarios. 



Programación de Educación Física I.E.S. Valle Inclán Curso 2016-2017 

 33 

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno 

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

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

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

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

B2.1 

b 
d 
g 
l 

m 
n 
ñ 

CCEC 

Teña capacidade para 
participar activamente no 
deseño e execución de 
coreografías sinxelas con 
soporte musical, 
valoraráse a capacidade 
de ritmo e seguimiento da 
música, orixinalidade, 
expresividade e traballo 
para conseguir a montaxe 
total. 

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

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

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

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

- EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e hidratación para realizar  activ. física. 

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

b 
f 
g 
h 
m 

CMCCT 

Coñeza os efectos e 
adaptacions xerais que o 
traballo continuo ten sobre 
as capacidades fisicas 
relacionadas coa saúde, 
no organismo e mellora da 
saúde. Teña un 
coñecemento básico 
teórico e práctico das 
accións a realizar ante 
lesións que poiden 
suceder nas tarefas 
físicas. 

9.- B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, practicando actividades físico-
deportivas adecuadas ao seu nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa 
relación coa saúde. 

- EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades na realización de activ. física. 
- EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin 

de mellorar as condicións de saúde e calidade de vida. 
- EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a 

mellora das capacidades físicas básicas, cunha orientación saudable e nun nivel 
adecuado ás súas posibilidades. 

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

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

b 
g 
m 

CMCCT 

Sexa capaz de elaborar 
traballos seguindo as 
pautas do profesor, con 
actividades que partan do 
nivel inicial individual, para 
mellorar a capacidade 
física e manter a boa 
saúde que será a base da 
súa vida futura. 
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno 

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

- EFB4.1.1. Axusta a realización das hab. específicas aos requisitos técnicos nas 
situacións motrices indiv, preservando a seguridade e tendo en conta as 
características propias.  

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

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

B4.1 

a 
b 
g 
m 

CAA 
CSIEE 

 
Domine o corpo nas 
axilidades básicas a través 
do acrosport (aumentando 
a dificultade do ano 
anterior) polo traballo de 
varios componentes nas 
figuras e a duracion das 
montaxes. 

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

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

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

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

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

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

- EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas 
motores, valorando as características de cada participante e os factores do contorno. 

B4.2 
B4.3 

a 
b 
c 
d 
g 
m 

CAA 
CSIEE 

Avaliacion da toma de 
decisións en accións de 
xogo, normas, técnica, 
ocupación de espazos, 
interpretación de 
conductas, outras. 
 
Resolver situacións 
motrices aplicando 
fundamentos técnicos 
propios das actividades 
físico- deportivas. 
 

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

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

- EFB4.3.2. Relaciona as activ. físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida. 
- EFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. 

B4.4 
B4.5 
B4.6 

f 
g 
m 

CSC 
CMCCT 

Recoñecemento, grao de 
recollida e observación de 
seu contorno, tamén de 
recollida de información e 
coordinación na 
realización de actividades. 
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V.5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 1º BACHARELATO (según o Decreto 86/2015 do currículum de Bacharelato)  
Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 

alumno 
1.- B1.1. Valorar a actividade física desde a perspectiva da saúde, a satisfacción, a 
autosuperación e as posibilidades de interacción social e de perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de interese, respecto, esforzo e cooperación na práctica da 
actividade física 
- EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como recurso de lecer 

activo, valorando os aspectos sociais e culturais que levan asociadas e as súas 
posibilidades profesionais futuras, e identificando os aspectos organizativos e os 
materiais necesarios. 

- EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade física que 
teñen efectos negativos para a saúde individual ou colectiva, e ante os fenómenos 
socioculturais relacionados coa corporalidade e os derivados das manifestacións 
deportivas. 

B1.1. 
B1.2. 

b 
c 
i 

m 
ñ 
p 

CSC 

 
Diseñar actividades 
motrices para a 
capacidade elexida, 
aplicando un deseño 
estructurado. 
 
Diferenciar hábitos que 
determinen un estilo de 
vida máis saudable 
adoptando una actitud 
crítica ante os non 
saudables.  
 

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

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

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

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

B1.3. 

a 
b 
c 
h 

m 
n 
ñ 
o 

CSIEE 

 
Prever riscos e adoptar 
as medidas precisas 
dacordo coas variables 
implicadas no exercicio: 
material, equipamento, 
cansanzo, ...  
Vixiar o uso adecuado 
do material e 
equipamento.    
 

3,.- B1.3. Amosar un comportamento persoal e social responsable respectándose a si 
mesmo/a, ás outras persoas e o contorno, no marco da actividade física. 
- EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as actividades 

físico-deportivas. 
- EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas nas actividades de grupo, animando 

á súa participación e respectando as diferenzas. 

B1.4. 
B1.5. 
B1.6. 
B1.7. 

a 
b 
c 
h 

m 
ñ 
o 

CSC 

 
Respetar as regras e 
facelas respetar. 
Integrar no grupo a 
calquera respectando as 
diferenzas. 

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

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

B1.8. 

b 
d 
e 
f 

g 
l 

m 
ñ 

CD 
CCL 

Buscar elementos que 
aumenten os 
coñecementos, usando 
diferentes medios e 
tecnoloxías para 
coñecer mellor a 
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno 

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

materia.  Usar das 
ferramentas TIC para 
comunicar e ompartir 
información.  

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

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

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

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

B2.1. 

b 
d 
m 
n 
ñ 
p 

CCEC 

Valorar a composición e 
execución de accions 
motoras seguindo o 
ritmo da música e baixo 
un sentido estético. 
Participar de forma 
activa e responsable na 
creación e 
desenvolvemento de 
composicións e 
montaxes grupais.  

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

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

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

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

- EFB3.1.4. Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición física dentro das marxes 
saudables, asumindo a responsabilidade da posta en práctica do seu programa de 
actividades. 

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

b 
d 
l 

m 
ñ 

 
 

CMCCT 

Participación e mellora 
da condición física a 
través dun programa de 
exericio saudable que 
inclua aspectos básicos 
de nutrición, correción 
postural e fundamentos 
de recuperación. Valorar 
a capacidade  de 
elaborar probas para 
medir a condición física. 

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

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

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

B3.5. 
B3.6. 
B3.7. 
B3.8. 
B3.9. 
B3.10. 

b 
d 
i 
l 

m 
ñ 

CMCCT 

Coñecer a actividade 
física adecuada as 
características 
individuais (grasa 
corporal/ laxitude) que 
manteñen a boa saúde. 
Avaliar o nivel de tono 
muscular e a percepción 
da masa corporal. 
Diseñar, poñer en 
practica e avaliar un 
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Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  Contidos Obxectivos Competencias O qué se pretende do 
alumno 

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

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

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

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

 

programa persoal de 
actividade física de 
acordo cos principios 
básicos do 
adestramento.  

8.- B4.1. Resolver situacións motoras en diferentes contextos de práctica aplicando 
habilidades motoras específicas individuais ou de adversario/a con fluidez, precisión e 
control, perfeccionando a adaptación e a execución dos elementos técnicos 
desenvolvidos no curso anterior. 
- EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que 

respondan aos seus intereses. 
- EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes 

xerados polos compañeiros e as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas 
situacións colectivas. 

- 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. 

B4.1. 
B4.2. 
B4.3. 

b 
d 
m 
ñ 
p 

CAA 
CSIEE 
CSC 

Poñer en práctica e 
mellorar habilidades 
físicas individuais e 
técnicas específicas das 
actividades motoras en 
diferentes situacións en 
entornos estables e non 
estables. 
Resolver situacións 
motoras individuais e 
colectivas nun contexto 
competitivo. 

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

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

- EFB4.2.2. Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas nas que se 
produce colaboración ou colaboración-oposición, e explica a achega de cadaquén. 

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

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

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

B4.4. 

a 
b 
c 
m 
p 

CAA 
CSIEE 
CSC 

Colaborar e desenvolver 
difetentes accións de 
xogo con compoñente 
táctico para conseguir 
os obxectivos do equipo. 
Ser capaz de colaborar 
co equipo no xogo de 
Voleibol para conseguir 
os obxetivos valorando 
a opotunidade e o risco 
nas accions deportivas 
xeradas.  
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VI. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA (CONTIDOS 

MÍNIMOS ESIXIBLES)  
 

SECUNDARIA 
1º 2º 

 Proba de Axilidade: cambiar dous obxetos de 
lugar a unha distancia de 10 m. no menor 
tempo posible. 

 Exercicios de aros: saltar cos pes xuntos 
dende un lado a outro sen perder a secuencia 
do ritmo.  

 Cordas: a) salto vertical cos pes xuntos e b) 
salto vertical alterno.    

 Saltos verticais: elevando as pernas no aire 
atrás, cos xeonllos flexionados e tocando os 
glúteos. 

 Carreira lateral: cruzando a perna esquerda 
por diante cando van a dereita e a por detrás 
cando van a esquerda.  

 Aros: saltar dentro e fora do aro.  
 Tendido prono: apoiado nos pes e nas mans, 

despegar as mans do chan desplazándose do 
sitio a esquerda e a dereita.  

 Cordas: saltando cos pes xuntos avanzar 
hacia diante. 

3º 4ª 
 Circuíto de axilidade con 7 conos, tempo 

mínimo de 13,2 (alumnos) e 14,6 (alumnas). 
Axilidade Realizar algunha das figuras do 
nivel 1 

 Malabares: 3 pompons realizar tres 
exercicios diferentes e básico de dous.  

 Ou Bádminton Con un compañeiro 10 
golpes seguidos sin que caiga o volante e 
realizar individualmente 20 toques con 3 
figuras              

 Test: Realizaráse unha proba tipo test sobre 
os contidos dados durante o curso  

 Circuíto de axilidade: con 7 conos, tempo 
mínimo de 13,0 (alumnos) e 14,3 (alumnas) 

 Axilidade. Realizar algunha das figuras do 
nivel 1 

 Indiaka: 4 saques pasando a rede, xogo con 
unha parella  

 Ou Bádminton  Por parellas golpear o 
volante en diagonal e por riba da cabeza , 
individualme realizar  30 toques con cinco 
figuras 

 Test: Realizar unha proba tipo test sobre os 
contidos dados durante o curso 

1º DE BACHARELATO 
 Circuíto de axiliade: con 7 conos tempo mínimo de 12,8 (alumnos) e 13,8 (alumnas).  
 Axilidade. Realizar algunha das figuras do nivel 1 
 Voleibol: 4 saques de seguridade pasando a rede e 10 toques alternando dedos e antebrazos.  
 Examen tipo test: Sobre os contidos dados durante o curso 
 
Na convocatoria extraordinaria, os alumnos deben superar para pasar polo menos 3 das 4 
probas exisibles (os que non realicen práctica 2). Todas as probas teñen o mesmo valor. Non 
se fará a media se alguna das probas é un non presentado o un cero.  
 
Alumnos que non poden realizar os test físicos: Se algún alumno en convocatoria ordinaria ou 
extraordinaria, non pode realizar parcialmente as probas físicas, se lle adaptará e realizará 
outra en función do seu problema e acorde co seu curso.  Se non pode realizar ningún tipo de 
exercicio, se lle farán preguntas teóricas sobre os contidos prácticos: as axudas, exercicios 
de asimilación e aplicación, que terá que explicar e dibuxar según as pautas explicadas ao 
longo do curso. Ademáis terá un examen sobre os contidos prácticos dos diferentes bloques 
de contidos do curso. A súa calificación será a media dos exames. 
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VII. AVALIACION E PROMOCIÓN DO ALUMNADO: PROCEDEMENTO E 
INSTRUMENTOS. AVALIACIÓN INICIAL  
 
 
VII.1. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN  

 
Os alumnos da avaliación periódica será avaliados polo profesor que obxectivamente 
observará os comportamentos dos alumnos durante o longo do curso, os seús cuadernos que 
se avaliarán segundo os criterios xa fixados. 
Os procedementos serán variados, para permitir a avaliación das diferentes capacidades, 
dando unha información correcta da baremación e do que se pretende avaliar.  
Observarase se os alumnos traen a clase o material necesario. Tamén se valorará a 
colaboración nas tarefas e a cooperación entre os compañeiros. Polo tanto, as probas serán: 
subxectivas, obxectivas e traballos escritos, ademáis dos voluntarios. Prevénse probas 
específicas para subir a nota final do curso. 
 

VII.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACION 
 

Utilizaránse os medios dispoñibles: cronómetro, observación persoal, instrumentos de medida 
rexistrando en todo momento os datos dos alumnos. Farase unha revisión permanente das 
tarefas dos alumnos, ofrecendo guións e opinions sobre os diferentes traballos teóricos do 
curso. Se ofrecerá axuda para o desenvolvemento das tarefas para mellorar a condición 
física de forma individual. Se habilitarán os medios necesarios para que a información chegue 
aos alumnos, incluso aos que falten a clase a través do delegado e das tutorías.  
Os resultados das probas e exames se ofrecerá aos alumnos verbalmente e deberán anota-
las nos seus cadernos de clase.  
Para valorar a condición física realizaránse test ao inicio de cada trimestre. Os test ocuparán 
dúas sesións da clase.  
Para comprobar que os alumnos superan os contidos, realizaránse probas de forma 
individual e en grupo (exemplo: acrosport, coordinación)  
Para valorar o grado teórico de coñecementos da materia faranse exames escritos, traballos 
e exposicións.  
Para valorar o traballo de clase, terase en conta a asistencia, a realización completa dos 
exercicios, a actitude positiva, o cumprimento das normas e a superación e a realización do 
caderno de cllase. 
 

VII.3. AVALIACION INICIAL NA ESO E BACHARELATO  
 

Avaliación inicial e procedementos a utilizar na ESO  
A avaliación inicial realízase para adecuar as ensinanzas de cada materia ao alumnado e así 
facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe. A avaliación inicial tamén 
permite o coñecemento do grado de coñecemento do centro escolar no 1º curso da Eso, xa 
que os datos de cada curso pasarán ao final do mesmo ao profesor do ano seguinte que terá 
docencia nese nivel educativo. Nela teránse en consideración os datos históricos do alumno, 
as suxerencias do profesorado que decidió a súa promoción dende primaria.  
 
O diagnóstico establecerase según: 
 O grao de maduración dos alumnos en función dos obxectivos fixados en primaria.  
 O grado de dominio dos contidos mínimos.  
 A forma de aprender de cada alumno (habilidades e destrezas)  
 O grado de integración social, consigo mismo, cos compañeiros, cos profesores.  

 
 
 
 



Programación de Educación Física I.E.S. Valle Inclán Curso 2016-2017 

 40 

Tamén terá en conta os intereses e esforzos do estudante. 
 
Realizaránse tests iniciais e se observarán os apartados relacionados co concepto social. Os 
tests estarán enfocados a:  

1. Capacidade física xeral 
2. Capacidades coordinativas  
3. Dominio corporal  
4. Creatividade 
5. Concentración e actitude positiva. 

Os instrumentos para coñecer a autonomía persoal dos estudantes. Terán como obxectivo 
tamén a adquisición de maior sociabilidade, xa que farán exercicios en ocasións libres e por 
grupos como estratexia para coñecer o seu grado de familiarización coa materia. 
 
Avaliación inicial para acreditar coñecementos previos en bacharelato:  
A maioría dos alumnos proveñen do centro polo que se coñece o seu nivel, xa que o 
departamento informa aos profesores ao inicio do curso das súas circunstancias, nivel, 
posibles problemas de salud, … Tamén se informa das avaliacións do curso anterior. En 
calqueira caso, realizánse tests iniciais que se repiten ao inicio de cada trimestre, informando 
aos alumnos do seu nivel, así como aqueles que necesitan mellorar a súa saude e estado 
físico para realizar as clases adecuadamente e ademáis superar os tests, facilitando 
información individual de cómo mellorar, plans de exercicio e saúde. Os alumnos que 
proveñen doutro centro escolar, non temos datos pero os test e o grado de coñecemento da 
materia das primeiras clases informaranos da súa situación actual.  
 

VII.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  
 

Nos diferentes cursos da ESO e Bacharelato, cada avaluación será a media de varias 
cualificacións. As notas dos test físicos e os exames prácticos (70%), os traballos de clase, o 
caderno do alumno (obrigatorio no caso da ESO e optativo no Bacharelato) e os traballos 
teóricos e exposicións ou exames escritos (20%), a aptitude segun o criterio do profesor 
(10%). 
 
Se algún alumno non se presenta sen causa xustificada (presentado legalmente) a alguno 
dos conceptos avaliados, non se fai media cos demáis, a súa cualificación é suspensa tanto 
na convocatoria ordinaria coma extraordinaria.  
 

 
Ao final do curso os alumnos que aproban, teñen a opción de subir a nota global realizando 
as mesmas probas do curso.  

As porcentaxes de conceptos avaliables en cada avaliación de Educación Física 

Proba a realizar Porcentaxe da 
nota final - ESO 

Porcentaxe da 
nota final - BACH 

Test físicos e probas prácticas 70% 70% 
Caderno de clase  10% 

Exámenes escritos ou traballos, exposicións,  
probas orais, caderno de clase  10% 

20% 

Traballo de clase, actitude, execución, 
según criterios do profesor 10% 10% 
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VIII. MATERIAS PENDENTES: SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN  

 
VIII.1. PLANS DE TRABALLO PARA SUPERAR MATERIAS PENDENTES  

 
Os alumnos pendentes da asignatura Educación Física se lles fará un seguimento persoal 
cun plan persoalizado e revisado polo profesor adaptado ao nivel e grupo. As recuperacións 
faranse coincidindo antes de cada avaluación do presente curso. Realizaránse controis en 
cada trimestre. Se informará ao tutor da marcha dos alumnos. O seguimento o fará o profesor 
do curso actual. No caso de bacharelato, darase a opción xa mencionada no apartado de 
avaluación.  
Os alumnos terán que facer a parte teórica cos mesmos procedementos e contido que no 
curso pendente. En canto aos tests, se fará a valoración do nivel correspondente. Se 
fomentará a práctica do exercicio para a saúde. En canto ao caderno do alumno, os contidos 
serán os do curso que curse nese momento. Terán unha proba de avaluación en cada 
trimestre, coincidindo coas do curso correspondente e sobre os contidos mínimos e os tests. 
O criterio para recuperar o curso está baseado na superación das probas dos contidos 
mínimos e dos tests, sendo a parte práctica un 70% da calificación e do 30% a parte teórica.  
Os alumnos do 2º Bacharelato, coa asignatura pendente, terán a opción de ir a clase de 1º se 
non coincide co seu horario, poderán optar e ir as clases do nocturno. Serán un alumno máis 
do curso ou ben examinaránse dos contidos mínimos por trimestre ou todo xunto ao final do 
curso. Terán a axuda e apoio do profesor de 1º de Bacharelato.  
 

VIII.2. PROCEDEMENTO PARA CUALIFICACION DE PENDENTES OU NOTA 
FINAL PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A PROGRAMAS DE REFORZO CON 
ATRIBUCION HORARIA NA ESO E BACHARELATO   
 

Non hai ningún programa de reforzo con retribución horaria. En calqueira caso, os alumnos 
de ensino secundario coa materia pendente a teñen por non asistir a clase, non presentarse 
ao examen, outros motivos sen causa xustificada. Polo tanto, con ir as clases do curso actual 
é suficiente, ademáis de examinarse en cada avaliación dos contidos mínimos, se non 
superan a materia de esta maneira, irán ao exame final tamén sobre os contidos mínimos.  
 

VIII.3. PROGRAMAS ESPECIFICOS  PERSONALIZADOS PARA REPETIDORES   
 

Os alumnos que repiten secundaria e o ano anterior superaron a materia, o problema que 
teñen non é de capacidades, nin o feito de non cumprir os obxectivos, a avaliación, … senon 
que non han superado a materia polas súas ausencias repetidas as clases, exámes e outros 
conceptos motivos de avaliación, estando claro que o que non cumplen é o principio de 
asistencia a asignatura. Se ao longo do curso, houbera algún alumno trasladado nas 
circunstancias que motiven o enunciado, se tratará en función das circunstancias, o estudio 
do seu historial, … se algún alumno por enfermidade non asiste a clase, buscarase os 
medios para axudarlle, realizando actuacións puntuais e exames adaptados para eles, 
sempre con axuda especial.  
 

VIII.4. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO DE MATERIAS PENDENTES NO 
BACHARELATO 
 

Os alumnos pendentes de bacharelato, poderan asistirán as clases cos alumnos de 1º de 
nocturno no horario correspondente o ese curso académico, poidendo recuperar así cada 
avaliación. Se non asisten a clase, terán un examen en cada trimestre sobre os contidos desa 
franxa, se non se presentasen, ou non os superan, terán un examen final dos contidos 
mínimos da asignatura para 1º de bacharelato.  
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IX. METODOLOXIA, ESTRATEXIAS E ORIENTACIONS DIDÁCTICAS 
 

A educación física contribuirá a que o alumno alcance os seus obxectivos a través do 
desenvolvemento das capacidades sinaladas na materia.  
O curso enfócase na consecución dos obxectivos claramente converxentes en dous 
aspectos:  
a) a xustificación teórica e científica que amosa os avances no coñecemento sobre o 
adestramento e tódalas súas posibles connotacións entre mozos, e 
 b) a aplicación práctica necesaria e imprescindible donde o alumno pode sentir as vivencias 
que implica o proceso de adestramento deportivo e que lle permitirán comprender en maior 
profundidade a complexa dinámica que corresponde a materia que nestes momentos se está 
tratando.  
A xustificación teórica e científica da materia realizase a través da ensinanza expositiva, onde 
se pretende mostrar os conceptos de tal xeito que susciten preguntas e inquedanzas entre os 
alumnos, para levar a cabo un plantexamento metodolóxico activo que estimule a súa 
participación, ainda que de forma evidente é o profesor quen leva o maior peso específico 
neste apartado. Este método debe incitar a crear debate, foros de opinión, preguntas sobre 
inquedanzas concretas relacionadas coa experiencia deportiva previa do alumno e con 
conceptos que anteriormente no curso actual ou noutros estén xa asimilados.  
O método anterior ten especial relación co método de análise de casos, debido á 
complementariedade razoable, dentro do bloque de xustificación teórica e científica da teoría 
e práctica do exercicio físico. A explicación realizada a través de explicacións e películas. 
Polo tanto, a aplicación práctica de tódolos contidos teóricos permitirá ao alumno 
experimentar os diferentes sistemas de adestramento das capacidades condicionais e 
coordinativas, que resultan máis adecuadas para ser desenvoltas nas edades tempranas, 
poidendo comprender a través da súa experiencia, cales son as ventaxas e inconvintes que 
presentan, así como a correcta execución motriz. Este método de ensinanza vivenciada 
resulta imprescindible nesta materia, se queremos dotar aos alumnos de ferramentas 
eficaces para poder desenvolver a súa posterior actividade profesional si se encamiña a 
educación física, ademáis de ser un feito inherente e característico da Educación Física e 
Deportiva do mundo actual e no contexto dos últimos anos.  
 
ESTRATEXIAS E ORIENTACIONES DIDÁCTICAS   
 
As estratexias metodolóxicas propostas para o desenvolvemento do currículo nesta área, son 
determinadas nos sete apartados seguintes:  
1. Atender a diversidade de tal maneira que se parta de diferentes niveis en función da 

individualide, buscando o máis adecuado a cada caso e situación.  
2. Proporcionar aprendizaxes significativos a partir de experiencias previas que permitan a 

transferencia a situcións posteriores, secuenciando as actividades de forma coherente e 
en función das necesidades e opción peroais. 

3. Impulsar a relación e a cooperación, as tarefas do grupo, evitar discriminacións e distribuir 
responsabilidades a nivel individual, en grupo reducido ou colectivo.  

4. Fomentar a autonomía, creatividade, iniciativas e búsqueda de solución.  
5. Favorecer o desenvolvemento persoal e social a través da educación física e o deporte 

buscando actividades formativas e tamén satisfactorias.   
6. Fomentar o respeto polo medio natural, cunha actitude de protección cara a natureza que 

acompaña e determina en ocasións as conductas.  
7. Promover a utilización de novas tecnoloxías, avanzando en coñecementos de ciencias de 

actividade física e deportiva cos medios disponibles.  
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X. MEDIDAS DE ATENCION Á DIVERSIDADE  

 
Coñecida a realidade dos alumnos e coa intención de atender as necesidades de 
aprendizaxe dende un punto de vista físico como situacións especiais (obesidade, problemas 
de crecemento, circunstancias especiais ...) adaptarase cada sesión as condicións individuais 
en función do desenvolvemento psicomotor dos alumnos.  
Os alumnos que presentan sobrepeso (segundo a FAO e a través do índice Ketelec), supón 
unha porcentaxe de IMC de 25-29,9. Serán informados dos seus inconvintes e da necesidade 
de preservar a súa saúde. Nos tests físicos faranse variacións. Por exemplo, a proba de 
correr 1.000 m farase 2.000 m a pé ou tamén farase unha volta de 333 metros, unha pausa 
de un minuto, outra volta outra pausa de un minuto e a derradeira volta, a nota será a suma 
total dos tempos. 
Non se pode facer un programa concreto de atención á diversidade porque os cambios 
ocorren ao longo do curso e son de diversa índole. Simplemente o crecemento na talla 
provoca uns cambios impredecibles en moitos casos, segun as estadísticas que poseemos, 
as mulleres teñen pequenos cambios na súa talla pero en Bacharelato moitos son no índice 
de masa corporal. Os homes cambian na talla sobre todo, o cal inflúe a súa situación na 
asignatura. Polo tanto, temos individuos de crecemento acelerado que suelen presentar falta 
de tono muscular, déficit de forza, … pero non sempre teñen consecuencias negativas en 
homes e mulleres. Por todo elo, non se pode facer a priori unha atención a diversidade, 
porque non estaría adaptada as situacións de cada momento.  
De todos modos, presentanse problemas habitualmente de escoliose espiñal. Para eles, se 
adaptan as probas e clases, advertindo que non deberían realizar flexións profundas de 
tronco, nin saltos a pes xuntos ou verticais, así como exercicios de torsión con forza frente a 
compañeiros ou instrumentos, ase mesmo serán informados dos exercicios adecuados para 
tratar e preservar a saúde. En función do grao de afectación se poderá variar a proba, 
sempre haberá probas específicas para eles cando eles non poden facer os dos outros. 
Os alumnos con asma, que teñan crises non debe facer práctica. En tempos de boa saúde, 
non realizarán exercicio aeróbio continuo máis de 10 minutos. Non realizarán tampouco 
exercicios de potencia aeróbica e sin eficiencia aeróbica. En canto as tarefas anaerobias, 
sempre serán alácticas, e dicir, de curta duración e recuperación completa.   
En tódolos niveis, detectanse alumnos cun desenvolvemento precoz óseo e deficiente 
muscular, por elo, advertiráselles que se lles darán as pautas en cada caso para axudar a un 
desenvolvemento armónico, tendose esto en conta nas avaliacións.   
Os alumnos que teñen unha condición física pobre, polo menos no inicio do curso (test 
debaixo de 3), advertiráselles en Setembro que teñen que mellorar a súa condición física 
para superar a materia. Se lles recordará que coas súas condicións non poden realizar 
prácticas adecuadamente. Ofreceránselle orientacións e pautas para realizar exercicios fora 
da escola cando a elles lles apeteza ou poidan.  
 
XI. PROGRAMACION DA EDUCACION EN VALORES 
 
A Educación Física é un material moi apropiado para ensinar valores a través do deporte. 
 
Educar para a paz pode ser fomentarse a través de relacións pacíficas entre os alumnos 
realizando tarefas e xogos cooperativos. A aceptación das diferenzas e como promover a 
resolución de conflitos que fomenten a paz. 
 
A actitude de respecto cara os peor dotados ou "non amigos" en clase aumenta e educa os 
valores morais. 
 
En canto á educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos, farase dende 
desenvolver a autoestima eo concepto do corpo como expresión da personalidade, 
pretendese consolidar hábitos non discriminativos, correxindo perxuícios sexistas a partir do 
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análise crítico das manifestacións na linguaxe, a publicidade, … promovendo a adquisición de 
habilidades e recursos para realizar calqueira tipo de tarefas. 
 
En relación á educación ambiental, facilitase a comprensión e apreciación dos procesos que 
ocorren na natureza e nas relacións do home con ela, fomentando un cambio de valores, 
actitudes e comportamentos que promovan o respecto, coidado e promoción do medio 
ambiente. 
 
En canto á educación sexual, preténdese que os alumnos alcancen unha educación sexual 
adecuada, suficiente e científico, consolidando actitudes básicas de aceptación do corpo e 
hábitos de hixiene e saúde corporal. 
 
En canto á educación para a saúde, calqueira actividade que anime aos alumnos a crear 
hábitos e costumes saudables é incentivada. 
 
En canto á educación do consumidor, promóvense accións necesarias para filtrar a 
información recibida, de manera consciente, crítica, responsable e solidaria. 
En relación á educación vial, a énfase está na adquisición de comportamentos e hábitos de 
seguridade viaria tanto de peóns coma de vehículos. 
 
XII. ACCIONS DE CONTRIBUCION AOS DIFERENTES PLANS 

 
XII.1.   ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

 
A educación física  tamén pode lerse, escribirse e xogar.  
 
A contribución dende a Educación Física ao plan lector para o presente curso inclúe:  
 En 1º e 2º da Eso, a elaboración dun caderno de clase e lectura de artigos relacionados 

co deporte. 
 En 3º e 4º da Eso, e 1º de Bacharelato, ademáis da elaboración do caderno de clase, 

realizarase un traballo escrito e unha exposición leída en clase sobre temas relacionados 
coa educación física e o deporte.   

 Os traballos voluntarios obrigan ao alumno a consultar bibliografía sobre temas 
deportivos,xa que sempre deben facer unha contextualización neles.  
 
XII.2. ACCIONS DE CONTRIBUCION AO PLAN TIC 

 
Fomentarase que os alumnos entreguen os traballos a través de Internet e que fagan as 
búsquedas sobre temas relacionados coa asignatura a hora de realizar os traballos.  
Poden presentar os traballos a través da aula virtual donde estaran colgados todos os 
apuntes e traballos que deben facer durante o curso. 
O centro escolar non dispon dun aula de ordenadores para os alumnos e non se poden facer 
traballos e búsquedas en conxunto. Os alumnos poden dispoñer de ordenadores na 
biblioteca pero 3 ordenadores (os existentes na actualdiade) son insuficientes.  Na biblioteca 
hai prensa escrita na que pode leerse se se precisa.  
 

XII.3. ACCIONS DE CONTRIBUCION AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

No centro escolar disponse dunha “Normativa de organización e funcionamento do centro” 
(NOF) aprobada o 11 de decembro de 2013 que inclúe un Plan de Convivencia (páxina 37 a 
46). No que corresponde a materia de educación física, a participación farase en función das 
seguintes acción:  
 Accións destinadas a facilitar a participación e integración dos alumnos a través de 

traballos en grupo. 
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 As accións que teñan como obxectivo promover e favorecer a relación dos alumnos co 
profesor, permitindose aclaracións e dúbidas en clase e fóra dela. 

 Sensibilización contra posibles casos de acoso, con delicadeza, preguntando aos 
alumnos e suxerindo que as súas respostas sexan coherentes co plantexamento da clase 
cando non son así.   

 Medidas organizativas, controlando que non hai moitos grupos de alumnos en actividades 
que podan crear lesións, vixían todos os espazos, ainda que o aula de Educación Física e 
máis difícil xa que ten 6 portas abertas,o , pero na clase de educación física é moi difícil 
porque ten 6 portas abertas, o que limita o seu control. 

 
O protocolo ante malos comportamentos será o primeiro con advertencia xeral, será particular 
se persiste o problema. Para facer ver aos futuros alumnos implicados que a súa conducta 
perxudica aos demáis e a eles mesmos.  
 
A educación en valores axudará a fomentar a convivencia.   

 
XIII. AULAS BILINGUES E PROXECTOS EUROPEOS  

 
Aulas bilingues: Estas aulas son regulados polo Decreto 133/2007 (páxinas 42-44). Neste 
curso, haberá en francés en terceiro e cuarto de secundaria. Os obxectivos en contido será o 
mesmo, pero terá un impacto sobre un maior coñecemento do francés. As probas e exames 
serán en francés e español, cunha porcentaxe similar, como é o séptimo ano consecutivo no 
centro, as propostas de anos anteriores en canto a vocabulario específico da área (partes do 
corpo, exercicios básicos) que teñen máis incidencia en terceiro da ESO. Xa en cuarto da 
ESO repetiráse o vocabulario e formación de frases e verbos, exercicios de comprensión e 
expresión oral e escrita. Todolos alumnos cursan frances como segunda lingua e será moi 
importante a coordinación co departamento de francés é ca profesora coordinadora (Leonor 
Tato) que propondrá actividades lúdicas e probas para facer co alumnado. Neste curso, 
contamos cunha axudante de conversa en francés (Jeanne Douzant) que axudará no tema 
de vocabulario e expresión oral. 
 
Proxecto Erasmus +: O proxecto Erasmus + K2 é unha asociación estratéxica entre 2 centros 
escolares cunha duración de dous cursos dende Setembro 2016 ata xuño 2018 que se vai 
realizar con 15 alumnos de 1º de Bacharelato que participaron o ano pasado nas seccións 
bilingües no proxecto E-Twinning. Este proxecto chámase YES (Young Europeans in Sport). 
Os xóvenes europeos no deporte para unha vida sá e social máis activa. Temos un socio 
europeo, Francia como socio coordinador e nos somos socios colaboradores. Os nosos 
obxectivos son a saúde, o deporte, a nutrición, a inclusión social e a vida sá. Haberá duas 
movildades dos alumnos a Francia e logo recibiránse os alumnos franceses. Entre as 
actividades programadas destacán unha rota do Camiño de Santiago, unha gimkana feita con 
alumnos con problemas de inclusión sociais, unha obra de teatro, asistencia a talleres 
nutricionais e practicas deportivas varias diferentes as realizadas no curso escolar. Na 
evaluación de calidade o proxecto obtivo unha puntación de 92 sobre 100 
https://twinspace.etwinning.net/23751/home 
 
Proxecto E-Twinning: No curso pasado fixemos un proxecto de E-Twinning cun lycée francés 
de Acrosport que se chamou Euroacro con alumnos de 4ª ESO e acadamos o selo de 
calidade Etwinning e o selo Europeo xa obtido na edición anterior. A maiores, solicitaremos o 
premio Europeo.  
 
O proxecto consistiu no seguinte: Utilizando un baremo común de acrosport, grupos (4-6 
estudiantes por grupo) de dous institutos (un francés e un español) compoñen, crean un 
encadenamento con música. O día da evaluación, cada coreografía será filmada. Será 
enviada o instituto asociado para ser vista e evaluada polo "grupo correspondente", de 
acordo con criterios específicos e coñecidos polos alumnos. A volta, cada grupo deberá dar 
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unha nota escrita argumentada e acompañada por un comentario oral (grabado) para 
expresar a sua opinión. Un diario de clase (presentación do proxecto, dos membros de cada 
grupo, do instituto, do seu sistema escolar, das actividades que se practican en E.F, as follas 
de síntesis de cada grupo, devolucions críticas realizadas por cada grupo,  publicación de 
fotos) será desarrollado por cada socio o longo da realización do proxecto. 
 
Os obxectivos a acadar no Euroacro foron:  
- Mellorar as competencias dos estudantes en informática (o uso das TIC) 
- Mellorar as competencias dos estudantes en linguas extranxeiras (francés o español) 
- Estar aberto aos demais (a nivel local e europeo) 
- Xuzgar críticamente e sempre en beneficio dos demais, 
- Aplicar e facer cumplir un baremo establecido, 
- Entenderse dentro dun grupo para levar a cabo un proxecto, 
- Expresarse, discutir para dar unha opinión, argumentar as suas eleccions. 
- Escoitar os consellos dos demais, saber escoitar, 
- Entrar nun proxecto dinámico (a corto, medio e longo prazo) que combine a práctica, a 

teoría e a expresión oral. 
 
Para máis información o Link do proxecto https://twinspace.etwinning.net/12263/home 
 
Proxecto Europeo KA3 “Avaliación de competencias transversais 2020 (ATS2020) Temos 
concedido un proxecto KA3 ATS2010 que se desevolverá durante este curso escolar e 
consiste en ofrecer ao alumnado e  profesorado un modelo de aprendizaxe innovador que 
apoia o desenvolvemento e a evaluación por competencias transversais, farémolo co grupo 
3º A bilingüe coma grupo experimental e co grupo 3º D coma grupo piloto 
 
XIV. PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO  
 
Puxemos en funcionamento o Proxecto Deportivo de Centro cun obxectivo principal que é 
que o noso alumnado e as súas familias sexan conscientes da importancia da actividade 
física para a saúde. 
Dentro do departamento de educación física tentaremos facilitar e fomentar a práctica de  
actividades físicas e deportivas no noso centro e de maximizar o uso das instalacións nos 
horarios de recreo e noutros horarios que poideran habilitarse dentro da dispoñibilidade 
horaria e das instalacións. 
Queremos implicar as familias e a institucións e asociacións da contorna do centro no noso 
proxecto. 
Por último, queremos que o noso alumnado sexa un axente activo no noso proxecto, 
sentíndoo como algo propio responsabilizando ao alumnado de maior idade (bacharelato) na 
organización de campionatos fomentando a súa autonomía. 
1. Maximizar o uso das instalacións deportivas do centro. 
2. Desenvolver actividades de animación a práctica de actividades físicas nos horarios de 
recreo. 
- Organización de eventos e ligas de bádminton, voleibol e indiaka. 
- Organización de eventos e liga de baloncesto 3x3. 
- Organización de actividades de acrosport. 
3. Aumentar o número de horas de práctica de actividade física no noso alumnado a través 
de  “Retos Deportivos” 
4. Concienciar da importancia de práctica de actividade física e unha alimentación equilibrada 
na saúde a través do concurso “Vida Sana” 
5. Responsabilizar ao alumnado na organización das diferentes ligas establecendo diversos 
roles (arbitraxe, reportaxes gráficas, control de resultados...) 
6. Implicar e concienciar as familias da importancia da actividade física no tempo de lecer a 
través das mini-reportaxes “Facemos Deporte en Familia”, enquisas de hábitos saudables... 
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7. Difundir contidos relacionados coa prevención de accidentes e cómo actuar neles coa 
posible colaboración da Cruz Vermella. 
8. Dar a coñecer as diferentes posibilidades de práctica deportiva na contorna do centro coa 
visita de diferentes clubes e institucións ao centro. 
9. Fomentar hábitos saudables a través da campaña “Imos activamente ao Valle” coa posible 
colaboración de Pedaladas. 
10. Conmemorar diferentes días relacionándoos coa actividade física 
- 8 marzo: Día da muller a través da exposición “Mulleres no Deporte” 
- 7 abril: Día Mundial da Saúde “Recreo Saudable” 
- 17 maio: Letras Galegas “Semana dos Xogos e Danzas Tradicionais Galegas” 
- 19 de maio “Carreira contra a fame” 
- 5 xuño: Día do medioambiente “Facemos deporte con material de refugallo” 
1. Organización e desenvolvemento: 
- Desenvolverase durante 5 días a semana en horario de 11:30 a 12:00 horas dende o 24 de 
octubro de 2016 ata o 16 de xuño de 2017 creando espazos activos. 
- A semana do 17 ao 21 de octubro de 2016 adicarase a organizar ao alumnado e á 
distribución dos diferentes roles e xa publicaremos o noso primeiro “Reto”. 
- Os espazos reservados serán o patio interior para as ligas de bádminton, voleibol e indiaka, 
a parte posterior do ximnasio para a liga de baloncesto 3x3 e a parte dianteira para as 
actividades de acrosport. 
Tamén existirá a posibilidade de que as gardas sexan activas sempre que o profesorado de 
garda sexa o implicado no PDC e exista dispoñibilidade de espazo. 
- A forma de comunicación será a través do taboleiro do ximnasio, reunións puntuais co 
alumnado e a través da publicación das actividades no noso blog 
http://pdcvalleinclan.blogspot.com.es/ 
- A exposición dos diferentes traballos relacionados co PDC farase no taboleiro da planta 
baixa. 
- Tamén utilizaremos o blog anteriormente citado para a difusión das diferentes actividades 
realizadas dentro do proxecto. 
- A nosa organización susténtase na colaboración do profesorado de departamento de EF, a 
implicación do equipo directivo do centro e departamentos aos que vincularemos o proxecto 
de distintas maneiras durante o desenvolvemento en función das actividades que se 
desenvolvan. 
- Contaremos coa colaboración do alumnado nas actividades propostas facéndoos partícipes 
do nosos proxecto contribuindo a acadar a competencia de autonomía e iniciativa persoal dos 
mesmos. 
- Tamén intentaremos contar coa colaboración de diferentes institucións da contorno á hora 
de desenvolver o noso proxecto. 
- Estableceremos unha normativa xeral e máis específica para a participación do alumnado 
nas actividades propostas en función do rol desempeñado. 
2. Metodoloxía: 
Utilizaremos unha metodoloxía que potencie a participación activa do alumnado contribuindo 
a desenvolver as seguintes competencias: 
Autonomía e iniciativa persoal e aprender a aprender. Basarémonos nunha dinámica de 
resolución de problemas surxidos na evolución das aprendizaxes individualizadas e tratando 
de buscar unha evolución motriz na práctica. 
Tamén faremos grupos de nivel en función da actividade e empregaremos a ensinanza 
recíproca entre iguais. 
A metodoloxía poderá variar en fucnión do tipo de actividade pero un dos nosos obxectivos 
principais e a autonomía na práctica de actividade física para que o noso alumnado poida 
desenvolver o noso proxecto tamén fora do horario lectivo e a incopore a actividade física na 
súa vida. 
ORGANIZACIÓN 
Faremos unha avaliación inicial dos intereses do noso alumnado en base a unha enquisa que 
o alumnado realizará e que publicarase no blog do noso proxecto (pediremos a colaboración 
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dos titores para facela na hora de titoría) e coñeceremos os seus intereses, aficciones e que 
forma de participación no noso proxecto prefiren. 
Como o noso proxecto é aberto os profesores implicados faremos unha reunión mensual para 
valorar o desenvolvemento do mesmo e a posibilidade de facer axustes ao mesmo. 
Como queremos implicar as familias, trataremos de coñecer o grado de coñecemento do 
proxecto e de satisfacción das familias co mesmo a través dunha enquisa. 
Farase unha avaliación final por parte do alumnado, profesorado e dos responsables do 
proxecto para poder sacar conclusión e facer as melloras pertinentes nos seguintes anos. 
Utilizaremos como instrumentos de avaliación planillas de observación de participación, de 
resultados das actividades, diferentes enquisas, e levaremos un seguimento das actividades 
no blog anteriormente mencionado. 
Finalmente, coa elaboración da memoria intentaremos reflexionar sobre o desenvolvemente 
do noso proxecto co obxectivo de fortalecer os aspectos positivos do mesmo e minimizar as 
debilidades atopadas de cara a axustar os nosos obxectivos de cara aos vindeiros anos. 
 
XV. PROGRAMACION DE TEMAS TRASVERSAIS E INTERDISCIPLINARES  

 
Con motivo do día das "Letras Galegas”, os alumnos recollerán dos seus maiores xogos 
antigos, algúns aínda en vigor, salientando a importancia da transmisión a través da linguaxe 
dos xogos populares. 
 
O día do pai e da nai, falarase coa clase sobre a importancia da saúde e exercicio físico 
como formas de se sentirse ben e incluir un contido interesante para a preservación da saúde 
e problemas de inactividade. Incentivaráse a participación en actividades físicas da familia.  
 
A interdisciplinaridade e coordinación cos profesores das outras materias farase según o 
estabrecido no centro e nas reunións de coordinación.  
 
XVI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES 

 
No presente curso 2016-17, para os alumnos de 1º e 2º de Bacharelato, de maneira optativa, 
proponse coma actividade complementaria o proxecto de “RETOS SAUDABLES” actividade 
que se desenvovlerá nos recreos e será explicada nos recreos nunha reunión que se fará ao 
inicio de curso. O obxectivo principal é evitar o sedentarismo e a obesidade na poboación 
adolescente derivados da mala alimentación e falta de actividade física, fomentando así os 
habitos de vida saudable.  Será unha actividade que terá un seguimento por un dos membros 
do departamento.  
 
Outras actividades complementarias:  
 
o Marcha na natureza. No mes de marzo-abril se as condicións meteorolóxicas o permitan. 

A duración sería un día enteiro. 
 
o Charlas, conferencias e actividades varias impartidas por especialistas en temas 

vinculados coa actividade física e o deporte coma alimentación, saúde, ...  
 
o Participación esporádica por parte dos alumnos en actividades físicas programadas polo 

Concello e outras entidades para promover a actividade física, deporte, saúde e 
socialización. 

 

o Actividades varias con duración dunha clase ou unha mañá organizado polo Concello e 
outras institucións para realizar na escola: coma paseo en bicicleta, iniciación a 
orientación, outras actividades.  
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XVII. A AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA. MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS. 

PETICIÓN DE MATERAL.  
 
 

XVII.1. A AULA DE EDUCACION FISICA: UBICACIÓN E CARACTERISTICAS 
 
As clases impartiranse no ximnasio do instituto e nun patio interior, non acondicionado para a 
práctica deportiva, tamén utilizaremos un parque cercano ao centro escolar para algunhas 
sesións de resistencia, xogos e velocidade.  
 
Tamén realizaránse no exterior sesión de orientación. Este ano, igual que o anterior, tamén 
se usará o patio interior para as clases que non é posible por horario impartir no ximnasio, é 
un espacio que non está acondicionado para a práctica deportiva pero a falta de outra 
instalación, os profesores vámonos turnando para non coincidir no trimestre na mesma 
instalación. 
 

A aula de educación física non permite realización de deportes con medidas reglamentarias 
nin en altura nin en medidas horizontais. Por elo, se adaptarán as reglas as medidas 
dispñibles.  
 
O protocolo na realización das sesión de educación física no recinto exterior anexo ao recinto 
escolar será o seguinte: “Os alumnos ao executar os exercicios de velocidade irán como 
máximo en grupos de dous. Cando o traballo sexa en grupo o farán en número non superior a 
10. Se e un traballo ou test onde os grupos son maiores de 10, irán separados e a 
destempo”.  
 

XVII.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Non hai libros de texto. Os alumnos utilizarán un caderno de clase onde incluirán as 
actividades que se van a realizar e as realizadas en clase. 
 

CONVENCIONAL 
Pelotas, trapos, Picas, Balones, Vallas, Potros e plintos, 
Cordas, Colchonetas, Bancos suecos, Aros, Lastres, Pelotas, 
Conos, Crótalos, Platos chinos, Cronómetros.  

ALTERNATIVO E 
ADAPTADO 

Trapos, Picas, Periódicos, Globos, Cintas, Cartons, Gasas, 
Indiakas, Pompons, Gomas, Escaleiras de frecuencia.  

 
Os alumnos de 2º e 4º de ensino medio, terán que dispoñer ao menos dunha raqueta e dun 
volante de bádminton, os de 4º ademáis dunha indiaka.  
 
Os alumnos de 3º terán que disponer de 3 bolas de malabares e unha indiaka para varios 
alumnos. 
 
Utilizaranse outros recursos materiais que o alumno construirá ao longo do curso.  
 

XVII.3. PETICIÓN DE MATERIAL  
 

A petición de material para o presente curso concrétase en:  
- 10 colchonetas  
- 8 balons de voleibol  
- 2 cronómetros 
- 2 escaleiras de exercicios 
- 8 vallas para axilidade 
- 1 inflador de balons 
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XVIII. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINANZA, A 

PRÁCTICA DOCENTE. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA 
PROGRAMACIÓN, REVISIÓN E MODIFICACIÓN.  

 
Ao final de cada trimestre, o seminario pode comprobar se os obxectivos foron cumpridos e 
se os contidos corresponden á consecución dos obxectivos marcados 
 
O profesorado realiza estadísticas corespondentes as calificacións dos alumnos. Todo esto 
permitirá reorientar os contidos se fora necesario. Do mesmo xeito, estas estadisticas estarán 
baseadas nos indicadores de avaliación do proceso de ensinanza e aprendizaxe e práctica 
docente. Por exemplo: valoracións incluidas no caderno de clase do alumno, 
desenvolvemento dos contidos da evaluación en prazo e forma, consecución dos mínimos 
exisibles pola maioría dos alumnos, etc.  
 
A observación diaria por parte do profesor aos alumnos tamén permitirá se son posibles os 
avances ou hai grupos ou alumnos que precisan reforzar os seus coñecementos antes de 
continuar.  
 
Durante o curso escolar faranse as anotacións pertinentes e necesarias para a posterior 
rectificación da programación no curso seguinte.  
 
O cuestionario utilizado para a avaliación da asignatura por parte dos alumnos é o seguinte:  
 

CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA ASIGNATURA: Educación Física 1º Bach 2015 – 2016 

Valora de 1 a 5 en función de se estás totalmente en desacordo (1) ou de acordo (5) 

Interese suscitado pola asignatura  1 2 3 4 5 

 Os contidos da asignatura son:      

 o Interesantes      

 o Divertidos      

 o Permítenme aportar / opinar      

 o Monótonos      

 o Competitivos      

 o Insuficientes      

Infraestructuras e material  

 ¿Consideras que as instalacions son adecuadas para a práctica 
deportiva? 

     

 ¿Crees que hai material suficiente para a práctica das actividades 
deportivas? 

     

Exames, tests e nivel de dificultade 

 ¿Estás dacordo coas siguientes afirmacións?        

 o O nivel de dificultade da asignatura é apropiado      

 o Os exámens e tests reflexan aspectos importantes      

 o Os traballos son razonables e apropiados      
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 o Motívame mellorar nos tests      

Beneficios percibidos 

 ¿Estás dacordo coas siguientes airmacións?        

 o Tras termina-la asignatura, sinto que aumentei o coñecemento 
sobre a materia 

     

 o En xeneral, a asignatura cubriu as miñas expectativas      

 o A asignatura aumentou o meu interesa na materia      

 o A asignatura axudoume a completar a miña educación      

 o A Educación Física debería ser materia optativa en 2º Bach      

Profesor da asignatura 

 ¿Cuál é o tu grado dacordo coas siguientes afirmacions sobre o 
profesor? 

     

 - Promove a participación dos alumnos      

 - Posúe un coñecemento avanzado da asignatura      

 - Utiliza exemplos útiles para explicar       

 - Comunícase de una forma clara e fácil de entender      

 - Mostra entusiasmo pola súa asignatura      

 - Integra teoría e práctica       

 - É xusto á hora de calificar e avaliar      

 - Utiliza ferramentas de motivación      

 - Presta atención a problemas individuais      

 - Informa dos obxectivos de cada proba      

 - Atiende ás suxestións      

En este curso eu como alumno 

 o Aprendín      

 o Traballei      

Satisfacción xeneral e suxestións de mellora 

 ¿Cuál é o tu nivel de satisfacción xeral coa asignatura?       

O que más me gustou foi 

 

O que menos me gustou foi 

 

 ¿Tes algunha suxestión de mellora para a asignatura? 
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XX. ANEXO I 

 

NORMAS XERAIS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

- Caderno tamaño folio para a asignatura (obrigatorio para 3º e 4º da ESO e optativo para 1º 
Bacharelato). A documentación entregada é fundamental para a superación da materia xa que non hai 
libro de texto. 

 - Roupa e calzado deportivo. Atendendo os criterios hixiénicos, de saude e seguridade na práctica, a 
participación na clase non será posible si non se trae o equipamento adecuado e se computará como 
unha falta de práctica sin xustificar. Especial atención as zapatillas deportivas para evitar lesions e 
sobrecargas. 

 - Non se permite realizar práctica con elementos que poidan ocasionar pequenos accidentes: 
pendentes, reloxos, cadeas, aneis, piercing…  

- Material: Todos os alumnos participarán na recollida do material utilizado na clase e usarán dito 
material co cuidado necesario. Non se prestará material do departamento fora do horario de clase. 

 - O alumno será consciente da necesidade de hidratarse antes e despois da clase. Salvo en casos 
excepcionais, a actividade física mantendrase sin saidas o vestiario durante o periodo de clase. 

 - O alumno mantendrá actitudes adecuadas que permitan o dinamismo e a actividade continuada sin 
que se teña que parar por falta de atención as indicacions do profesor. 

 - Las clases axustanse a diferentes niveis de capacidade física. O alumno controlará o nivel de 
esforzo que pode realizar, adecuando a intensidade a sua condición física. Todos os alumnos poden 
realizar todas as actividades: a diferencia será o ritmo o realizalo.  

- É necesario comunicar o profesor problemas médicos que poidan impedir o alumno deserrolar 
algún contido da asignatura. Aportarase un certificado médico o comenzo do curso que detalle as 
contraindicacions para que o profesor poida adaptar a programación.  

- No caso de lesión, xustificarase a falta de práctica mediante certificado médico. Según as 
características, a duración da lesión e o momento no que se produce a mesma, o profesor decidirá as 
modificacions na evaluación. Si a baixa prodúcese no periodo de realización das probas, a calificación 
quedará pendente hasta que o alumno estéa nas condicions físicas adecuadas. 

- Se algún día, de forma excepcional, non se pode participar na clase por un problema puntual, 
aportaráse unha nota escrita dos pais. É obrigatorio traer roupa deportiva por si a actividade a 
desenrrolar non está contraindicada. Si non se cumplen estas condicions, nota dos pais e roupa 
deportiva, a falta de práctica considerarase non xustificada.  

- Os alumnos que non poidan realizar actividade física deben asistir a clase e llevar a mesma un 
caderno e o bolígrafo. 

- As faltas de asistencia o centro xustificaranas o titor, excepto si ese día realizarase algunha proba de 
evaluación (teórica o práctica).  

- No caso de non poder realizar na data prevista unha proba de evaluación (teórica o práctica) é como 
no resto de asignaturas, aportaráse orixinal o fotocopia dun documento oficial que xustifique 
fehacientemente a imposibilidade do alumno para presentarse nas mesmas condicions que seus 
compañeiros.  

Dado o carácter práctico da materia de Educación Física, a calificación será de insuficiente a 
partir da terceira falta de práctica sin xustificar en cada evaluación. Sólo se considera falta 
xustificada si o alumno non asistiu o centro e o tutor ten o correspondiente permiso dos pais, o 
existe impedimento físico certificado por un informe médico.  
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XXI.  ANEXO II  
 

 
NORMAS DA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

INDUMENTARIA 
O alumno debe acudir a clase coa roupa e o calzado deportivo adecuado. Que é:  
 Camiseta de manga curta ou longa 
 Pantalón de deporte curto ou largo 
 Calzado deportivo que teña unha base con suficiente almohadillado para protexer dos saltos e de 

materiais que permita a transpiración correcta e que suxeite e recolla adecuadamente o pe. 
 
CADERNO 
É obrigatorio levar o caderno a clase e apuntar os exercicios que se fixeron ese día, o profesor pedirá 
duas veces ao trimestre (como mínimo) o caderno ao alumno quen deberá entrega-lo.  
 
TEMPO DA CLASE 
A clase ten unha duración de 50 minutos, en excepción das clases unidas que será de 1 hora 40 
minutos das cales 5 minutos ao comenzo da clase adicaranse para cambiarse de roupa 
(contabilizaránse dende que toca o timbre) momento no que os alumnos xa deben estar preparados 
para comezar o quencemento. Se concederán outros 5 para cambiarse e asearse. O alumno saldrá só 
da clase cando o profesor o indique respectando o horario, salvo as excepciones consideradas 
oportunas. 
 
ASEO 
Débese acudir a clase con al menos unha camiseta para mudarse e con os útiles necesarios para 
asearse despois das clases. 
 
EXENCIONS 
A lei non contempla a exención da Educación Física polo que o alumno sempre debe acudir a 
clase co atuendo deportivo ainda que teña algunha lesión temporal. Será o profesor de acordo co 
xustificante médico quen adaptará os ejercicios para que o alumno poida realizar a clase práctica. Nos 
xustificantes médicos das lesiones tanto temporais como permanentes debe figurar: 

 Fecha da lesión e da atención médica. 
 Tipo de lesión 
 Exercicios contraindicados. 
 Duración do reposo en caso de ser prescrito polo médico. 

Sempre debe entregarse xustificante médico pero con maior razón cando se ten que realizar 
algunha proba evaluable. 
 
MATERIAL E AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 As aulas principales onde se realizarán as clases son o ximnasio, o patio interior e a pista exterior. 

Poderase utilizar outros espazos que o profesor considere oportuno para impartir a docencia. 
 Calqueira espacio e material de docencia respetarase a hixiene e a limpeza polo tanto haberá 

que evitar tirar calquiera obxeto ó chan e queda totalmente prohibido escupir no chan. 
 Os alumnos deben contribuir para que se manteñan limpos os vestiarios e os retretes evitando tirar 

obxetos que non sexan biodegradables polos inodoros. Queda prohibido pintar as portas.  
 Material deportivo é de uso común para tódolos alumnos do centro polo tanto debese facer bo uso 

del contribuindo a súa conservación. 
 
CALQUER ALUMNO QUE NON RESPETE ESTAS NORMAS SERÁ SANCIONARÁ TAL E COMO 
SE ESTIPULA NO REGULAMENTO DE REXIMEN INTERNO 
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XXII. ANEXO III  
 

 
PROTOCOLO DOS TESTS FÍSICOS  

 
 
Explicamos  a continuación cada un dos test físicos que se realizarán nas clases:  
 

1. SALTO DE LONXITUDE HORIZONTAL: A partir da posición inicial: en pé cos pés paralelos e 
á mesma altura, se fai un impulso levando os brazos semiflexionados atrás e as pernas 
flexionadas. Salto adiante caendo na medida do posible cos dous pés ao mesmo tempo, 
chegando adiante da pegada de caída. Realízase dúas veces e se tén en conta a mellor. 

 
2. 1000 m: Trátase de recorrer 1000 m no menor tempo posible, faise nun contorno natural, 

sendo tres voltas ao circuíto. 
 

3. 50 m: Trátarse de recorrer 50 m no menor tempo posible. Terase en conta o movemento dos 
alumnos para cronometrar xa que sairán da posición de parado. 

 
4. AXILIDADE: Trátase de saír correndo nun circuíto con 7 conos  en zig-zag separados dous 

metros de distancia. Ao final recollese unha pelota de tenis e se corre cara adiante ata o punto 
de parado. O circuíto ten 16 metros de largo e de 2 metros de ancho. A posición inicial é 
sentada coas mans sobre os xeonllos semiflexionados, de espaldas á dirección de saída da 
proba. Mídese dende o "xa" ata pasar a liña de saída que tamén é a meta, pero á que volve 
coa pelota de tenis.  

 
5. FLEXIBILIDADE: Dende sentado con pernas extendidas e xuntas, flexión profunda de tronco 

levando os brazos adiante o máis lexos posible. Tense en conta si a distancia dos brazos 
sobrepasan os pés.   

 
6. 2.000 A PÉ: Este é un test de eficiencia aeróbica. Consiste en ir andando a distancia indicada 

sen paradas cun total de 6 voltas ao circuito e 2 m máis. Esta proba será realizada e adaptada 
a aqueles alumnos que teñen algunha condición especial que lles impida facer probas de 
resistencia dunha esixencia maior.  

 
Algunhas consideracións para a realización dos tests:  
Os tests que se fan fora do recinto escolar, no parque limítrofe co centro, os alumnos irán pola dereita 
en velocidade e pola corda na resistencia.  
 
As clases que se realizada fóra do recinto escolar, no parque veciño, faranse cun único grupo por 
proba/test. Os alumnos poderán facer as tarefas de velocidade en parellas e/ou individualmente, pola 
dereita do paseo que está detrás da Deputación.  
 
Cando as tarefas sexan en grupo, nunca irán nunha formación de hileira de máis de dous alumnos e 
irán pola corda se é posible, permitindo o paso de persoas e esperando que pasen as mesmas polos 
lugares ocupados.   
 
O protocolo da proba no exterior será o mesmo que as saídas á alameda fora do recinto escolar no 
medio natural,e dicir:  
- En grupos de 2 para a velocidade e pola marxe dereita do corredor que está entre os xardíns.  
- En resistencia pódese ir en grupo, pero un detrás do outro.  
- Cando se traballa a forza nas escaleiras, traballarase en hileiras o como máximo de dous en dous un 

detrás do outro.  
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VALORACIÓN DOS TESTS FÍSICOS  

MASCULINO 1.000 m. 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3º 3.40 3.51 4.03 4.15 4.23 4.37 4.51 5.05 5.21 5.36 
4º 3.28 3.38 3.49 4.01 4.13 4.25 4.38 4.52 5.16 5.29 

BACHARE 3.18 3.28 3.38 3.49 4.01 4.13 4.25 4.38 4.52 5.07 
FEMININO  1.000 m. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
3º 4.20 4.23 4.36 4.50 5.05 5.20 5.36 5.53 6.10 6.28 
4º 4.01 4.14 4.27 4.41 4.56 5.11 5.26 5.42 5.59 6.17 

BACHARE 3.54 4.06 4.19 4.33 4.47 5.01 5.16 5.32 5.48 6.06 
 

MASCULINO 50 m. 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3º 6.7 7.0 7.3 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.0 
4º 6.5 6.8 7.1 7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 9.4 9.8 

BACHARE 6.3 6.6 6.9 7.2 7.6 8.0 8.4 8.6 9.0 9.4 
FEMININO 50 m. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
3º 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.6 11.1 11.6 
4º 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.0 10.5 11.0 11.5 

BACHARE 7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 9.4 9.8 10.2 10.7 11.2 
 

MASCULINO Axilidade  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3º 12,4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 14.0 14.2 14.5 
4º 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.3 

BACHARE 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 14.2 
FEMININO Axilidade 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
3º 13.4 13.6 13.8 14.3 14.6 14.8 15.0 15.2 15.5 15.8 
4º 13.2 13.4 13.6 13.8 14.3 14.6 14.8 15.0 15.2 15.5 

BACHARE 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.3 14.6 14.8 15.0 15.2 
 

MASCULINO Salto 
horizontal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3º 2.02 1.93 1.84 1.76 1.68 1.60 1.54 1.47 1.40 1.33 
4º 2.08 1.99 1.90 1.81 1.73 1.65 1.57 1.50 1.43 1.36 

BACHARE 2.17 2.07 1.98 1.89 1.80 1.73 1.65 1.57 1.50 1.43 
FEMININO Salto 

horizontal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
3º 1.88 1.77 1.69 1.61 1.54 1.47 1.40 1.33 1.27 1.21 
4º 1.93 1.84 1.76 1.68 1.60 1.54 1.47 1.40 1.33 1.27 

BACHARE 1.99 1.90 1.81 1.73 1.65 1.57 1.50 1.43 1.36 1.30 
 

MASCULINO E FEMININO  Flexibilidade 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Masculino 16 14 12 11 10 8 7 6 4 0 
Feminino 20 18 16 14 12 11 10 8 5 1 

 

MASCULINO E FEMININO 2.000 a pé 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Masculino 13.40 13.45 13.55 14 14.10 14.20 14.30 14.40 14.5 15 
Feminino 13.50 13.55 14 14,10 14,20 14.30 14.40 14.50 15 15.2 

* Aos asmáticos e outros alumnos que o precisen faranse as adaptacións oportunas  
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XXIII. PROFESORADO 
 
 
ANA MARIA SANTOS SOLLA (XEFA DE DEPARTAMENTO) 
 
MANUEL GULIAS MARQUEZ  
 
MONTSERRAT FERREIRA SOMOZA 


