
PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN FÍSICA

BACHARELATO

                                                                CURSO: 2019-20

1



2



ÍNDICE

1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.....................................................................................2

1.1 Centro. ...............................................................................................................................3

1.2 Alumnado...........................................................................................................................3

1.3 Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do alumnado............................................3

1.3.1 Obxectivos de bacharelato...........................................................................................3

1.4Reparto dos grupos entre o profesorado da materia...........................................................4

2.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.....................................5

3.CONCRECIÓN, SE É O CASO, DOS OBXECTIVOS DA MATERIA PARA O CURSO............................7

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS SEGUINTES 
ASPECTOS: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, 
COMPETENCIAS CLAVE E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.........................9

4.1. BACHARELATO...................................................................................................................9

5.CONCRECCIÓNS METODOLÓXICAS..........................................................................................17

6.MATERIAIS E RECURSOS..........................................................................................................18

7.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO...............19

7.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN...............................................................................................19

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.-..............................................................................19

7.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN..........................................................................................27

7.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN..............................................................................................28

8.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 
TOMAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS.....................................................................................28

9.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES...............................................................................................................29

10.ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS 
COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, EN BACHARELATO....................34

11.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE...............................................................................34

12.CONCRECCIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 
CORRESPONDA...........................................................................................................................35

13.AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE.........................................36

14.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS........................................................40

15.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO PRESENTE DOCUMENTO E 
PROCESOS DE MELLORA.............................................................................................................41

3



1. INTRODUCIÓN E 
CONTEXTUALIZACIÓN

Esta  programación  para  a  materia  de  Educación  Física  no  Ensino  Secundario,
fundamentase  nas  prescripcions  legais  que  recolle  os  principios  básicos  do  noso  Sistema
Educativo: a calidade e a equidade. A equidade implica necesariamente ofrecer esta calidade á
gran  variedade  de  alumnado  que  temos  nas  nosas  aulas  sempre  dende  a  igualdade  de
oportunidades  para  todos/as,  o  que  fai  que  o  noso  sistema  educativo  sexa  equitativo  e
inclusivo. 

A  sua  finalidade  pedagóxica   centrase  en  “incorporar  á  formación  dos  nosos  alumnos  e
alumnas,  destrezas  e  capacidades  que,  relacionadas  co  corpo  e  coa  actividade  motriz,
contribuan  ó  desenrolo  persoal  equilibrado   e  a  unha  mellor  calidade  de  vida.  Todo  elo,
favorecendo  actitudes  de  cooperación,  respeto   e  tolerancia;  e  evitando  conductas
discriminatorias”

A materia  de Educación Física  debe asegurar  a  adquisición de aprendizaxes  e  o  desenrolo
daquelas capacidades que perfeccionen, aumenten e aseguren unha mellor calidade de vida
utilizando para elo o movemento como elemento vital en toda a nosa labor docente.

A  acción  educativa  desta  materia  debe  centrarse  no  MOVEMENTO  como  eixe  vivencial  e
experimental  que  favoreza  os  aspectos  perceptivos,  expresivos,  comunicativos,  cognitivos,
afectivos e de execución para desenrolar a COMPETENCIA MOTRIZ entendida como o conxunto
de capacidades, conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen nas
múltiples  interaccions  que  as  persoas  realizan  no  seu  medio  e  cos  demáis,  permitíndolles
resolver diferentes problemas que requiren unha habilidade motriz determinada e, a través da
transferencia dla motricidade a distintas situacions da vida cotidiá, alcanzar os obxetivos no
exclusivos do ámbito motor.

En torno a elo, plantexamos un currículo aberto que se adecue os intereses e características
deo  alumnado  que  permita  mellorar  su  autonomía  e  iniciativa  persoal  que  lle  inviten  á
INCLUSIÓN.

4



No  novo currículo  desenrrolanse as COMPETENCIAS CLAVE, comúns para todas as materias
definida  como o conxunto  de coñecementos,  habilidades  e  actitudes  que debe alcanzar  o
alumnado  ó  finalizala  ensinanza  básica.  Con  elas   pretendese  desenrolar  as  seguintes
finalidades no alumnado:

 Fomentalo seu desenrolo persoal.

 Ejercer debidamente como ciudadan.

 Incorporarse á vida adulta.

 E seguir aprendendo o longo da vida.

Tendo presente este primer nivel de concreción do cal nos guiamos para desenrolar a nosa
programación debemos adaptarla as peculiaridades do entorno e do alumnado a través de
acordos que quedan reflexados nos documentos representativos da autonomía dos centros.

O Proxecto Educativo do Centro prioriza as  intencions educativas (finalidades) orientadas a:

 Mellorar a saude persoal.

 Fomentar metodoloxías que favorezan o traballo en grupo e os procesos de cohesión
grupal.

 Mellorar os mecanismos de participación e comunicación social dentro da Comunidade
Educativa  utilizando  como  medio  de  enlace  a  información  tutorial     e  as  novas
tecnoloxías.

 Favorecer proxectos orientados hacia a mellora da Convivencia Escolar.

 Promover iniciativas que melloren os hábitos de traballo,  de estudio e o gusto pola
lectura.

 Incentivar  as  actividades  complementarias  e  extraescolares  que  complementen  a
educación na aula e respondan as necesidades do alumnado.

 Valorar la interculturalidad como un aspecto positivo que permita  a integración e  a
relación entre persoas de diferente nacionalidade e raza.

Todas estas actuaciones deben contribuir  a  mellorar  o  nivel  de  rendemento académico do
alumnado e  a  crear  un  clima  de  convivencia  axeitado  para  o  desenrolo  dunha  Educación
Integral.

Os  Principios  Educativos  que  sustentan  esta  Programación  son:  o  Principio  de  Saude
procurando en todo momento adecuar a actividade física orientada hacia  a mellora da saude e
bienestar persoal; o Principio do Xogo como eixe vertebrador de todas as U.D; e o Principio
Psicosocial fomentando loas relacions entre os alumnos/as mostrando actitudes de respeto e
tolerancia.
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1.1 Centro. 
O I.E.S. de Vilalonga está emprazado nunha zona rural, no lugar da Salgueira, parroquia

de Vilalonga, concello de Sanxenxo (Pontevedra), e comezou  a súa actividade en novembro de
1980 como instituto de Formación Profesional. En 1989 fundiuse baixo a denominación actual
co Instituto de Bacharelato que se creara ao seu carón. 

A  oferta  educativa  do  Centro  abarca  desde  a  ESO  e  o  Bacharelato  (Científico-
Tecnolóxico e de Humanidades e Ciencias Sociais), os Ciclos Formativos de Grao Medio (Xestión
Administrativa  e  Electromecánica  de  Vehículos)  e  Superior  (Administración  e  Finanzas),  a
Formación  Profesional  Básica  (Mantemento  de  Vehículos  e  servizos  Administrativos)  até  a
ensinanza de adultos (Nivel II de Educación Secundaria de Adultos e a Oferta Modular do Ciclo
Medio de Xestión Administrativa).

1.2 Alumnado.
Respecto do alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega para cursar o 1º

curso nos distintos niveis e os que xa son alumnos do Centro nos demais cursos. No primeiro
grupo  atópase  o  alumnado  de  1º  de  ESO,  que  provén  maioritariamente  dos  tres  centros
adscritos  de  Primaria,  (Vilalonga,  Nantes  e  Noalla),  mentres  que  en  1º  de  Bacharelato  a
procedencia é do noso Centro (4º de ESO), do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro
concertado Abrente. No que respecta aos Ciclos Formativos, unha parte do alumnado tamén é
do propio Centro e o resto ten distinta orixe: Sanxenxo, Meaño, O Grove e mesmo Pontevedra.
Nos restantes  cursos  de  ESO,  Bacharelato e  Ciclos  o  alumnado é  o  que  prosegue os  seus
estudos,  ao  que  ocasionalmente  se  suma algún  outro  que  cambia  de  centro  por  diversos
motivos.

O perfil do alumnado na zona de influencia do centro ten un trazo destacado na falta
de esforzo e  de valoración do estudo favorecidas  polas  dúas  actividades económicas  máis
influentes nos concellos de orixe, que son a vitivinícola e a de servizos no turismo. Deste xeito,
a  ligazón  do  alumnado  a  estas  actividades  reduce,  ao  longo  do  curso  e  sobre  todo  na
convocatoria extraordinaria de setembro,  o seu rendemento académico como resultado da
importancia que no ámbito familiar se lle concede ao diñeiro como meta social. Esta dificultade
faise  máis  patente  na  secundaria  obrigatoria  e  no  1º  curso  de  Bacharelato  porque  este
alumnado  amosa  problemas  de  aprendizaxe  por  non  ter  desenvolvidas  as  habilidades
necesarias para o estudo dado que lles custa traballo aprender e non están afeitos a esforzarse.
Por  outra  parte,  os  casos  de  indisciplina  tenden  a  reducirse  nos  últimos  anos  e  están
localizados case exclusivamente nos primeiros cursos do ensino obrigatorio (1º e 2º de ESO e
FPB).
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1.3 Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do 
alumnado

1.3.1 Obxectivos de bacharelato
A  educación  en  bacharelato  contribuirá  a  desenvolver  nos  alumnos  e  nas  alumnas  as

capacidades que lles permitan:

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

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os

grupos,  exercitarse no diálogo,  afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de

oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. Nun contexto socioeducativo marcado

pola  disparidade  de  niveis  económicos  e  educativos  nas  familias,  o  cal  repercute  de

maneira  directa  no  aprendizaxe  dos  alumnos  e  alumnas,  é  fundamental  acadar  estes

obxectivos  que  son  o  fundamento  dunha  comunidade  cohesionada  que  favoreza  un

ambiente óptimo a aprendizaxe e o desenvolvemento. 

b) Partindo da devandita heteroxeneidade socioeducativa, o noso centro debe actuar como

corrector de  ditas  desigualdades  para  o  cal  un  obxectivo  primordial  é   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.  Nunha

coxuntura cunha marcada desigualdade de acceso ao traballo entre homes e mulleres, así

como a descompensación manifesta do seu salario, o noso centro educativo debe atender

especialmente a fortalecer os valores de igualdade de dereitos e desbotar calquera actitude

machista xa dende o propio proceso educativo, ensinando una mensaxe de igualdade desde

una institución estatal fortalecendo a que as familias envían aos alumnos e alumnas ou, no

caso de que esta mensaxe non chegue desde o ámbito  familiar, actuar como corrector de

dita  situación.  Debemos  lembrar  que  o  peso  da  sociedade  tradicional  patriarcal  na

contorna do noso centro é aínda moi notable nalgúns casos.

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.  O noso centro é pioneiro en
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Galicia  na  introdución  do  programa  TEI  (Titorización  entre  iguais)  encamiñado  a

consecución de dito obxectivo. 

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. O acceso competente ás posibilidades da

oferta  educativa  e  profesional  vía  Educación  secundaria  obrigatoria  comeza  coa

adquisición de estas capacidades (tanto a de este epígrafe coma a dos catro seguintes) polo

que debemos poñer especial celo en preparar aos nosos alumnos e alumnas para a súa

adquisición.

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

como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do

coñecemento e da experiencia.

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

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e

asumir responsabilidades.

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

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da

literatura.

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

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

persoas como vía fundamental a hora de construír climas de acollemento e cohesión grupal

fundamentais a hora de previr conflitos e favorecer así un contexto de aprendizaxe plural.

Da mesma maneira incluír aquí 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,  para poder apreciar de maneira máis inmediata os exemplos que se atopan

dentro do ámbito xeográfico e  poboacional do centro educativo e a súa riqueza,  o  cal

redunda no fortalecemento da autoestima do alumnado así como fortalece igualmente seus

vínculos  con  dito  espazo.  Participar  na  súa  conservación  e  na  súa  mellora,  e  respectar  a
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diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes

de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

o)  Nun contexto socioeconómico claramente marcado por una oposición entre os núcleos

propiamente  rurais  e  pesqueiros  cun alto  número de  familias  galegofalantes  fronte  os

núcleos de maior extensión centrados na actividade turística de maioría castelanfalantes,

os alumnos e alumnas han de 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 neste devandito contexto plurilingüe, que permite a

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona,  unas

das poucas comunidades emigrantes que posúen representación no noso centro.
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1.4 Reparto dos grupos entre o profesorado da materia.

O departamento está formado por 2 profesores:
- Gerardo Sanmartín.  Licenciado en E. F. Xefe do Departamento (2º ano).
- Montse Ferreiros.   Licenciado en E. F. 
 
A xefatura do Departamento rota cada 4 anos.

     Hora de reunión do Departamento: cando decida o departamento unha vez ó mes.

ANÁLISE DA SITUACIÓN DE PARTIDA
As instalaciones coas que contamos son:

- 1 ximnasio que ten unhas dimensións de 18 x  7 m., utilizado para actividades como as 
actividades ximnásticas,  condición física , tenis de mesa, ioga, esgrima, acrosport ou 
bailes de salón.

- 1 pavillón municipal cuberto,  para actividades como voleibol, badminton , aeróbic, 
balonmán, patinaxe ...

- 1 patio exterior para a práctica de deportes colectivos e condición física, sempre que o 
tempo o permita

Pode ocurrir que algún contido non se traballe ou  avalie por falta de tempo ou por que a 
chuvia nos impida dar clase nas pistas exteriores ou por inundacións no pavillón.

BACHARELATO:

- 1º A. ---------------------- Gerardo

- 1º B. ---------------------- Gerardo

- 1º C. ---------------------- Gerardo

- 1º D.-----------------------Gerardo

- Afondamento en E.Fis. ( !º Bach A,B,C e D ).

Convén resaltar  o pouco  presuposto destinado ó Departamento, insuficiente  para o 
desenrolo  axeitado da nosa ampla e variada programación. Ademáis o material deportivo 
deteriorase rápidamente, o que obrigan a adquirir novamente o material  estragado.
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ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO EN FUNCIÓN DO GRUPO E A INSTALACIÓN                         

1º trimestre: A profesora Montse estará todo o trimestre no pavillón mentras o 
profesor Gerardo estará no ximnasio/pistas exteriores  do centro.

2º trimestre: A profesora Montse estará todo o trimestre no pavillón mentras o 
profesor Gerardo estará no ximnasio/pistas exteriores  do centro.

3º trimestre: O profesor Gerardo estará todo o trimestre no pavillón mentras a 
profesora Montse estará no ximnasio/pistas exteriores  do centro.

2. CONTRIBUCIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de
xuño)   establece  una  serie  de  consideracións  en  relación  con  este  apartado  referidas  á
definición do concepto de ‘competencia’ como a base da renovación da práctica docente a
través dun novo enfoque tanto da aprendizaxe como da avaliación: “Unha competencia supón
a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes,
emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente
para lograr unha acción eficaz”. 

No Decreto tamén se fai referencia á relación existente entre “os criterios de avaliación
e os estándares de aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses
estándares conéctanse coas competencias clave”. Ao mesmo tempo, “os criterios de avaliación
describen o que se pretende lograr en cada disciplina, e, neste sentido, os contidos non son
máis que os medios para os alcanzar”. 

As sete competencias clave son as seguintes:

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística
CMCCT: Competencia matemática
CAA: Competencia en Aprender a Aprender
CD: Competencia Dixital
CSC: Competencia Social e Cívica
CSIEE: Sentido da Iniciativa e Espírito Emprendedor
CCEC: Conciencia e Expresións Culturais
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No sistema educativo español, seguindo pautas europeas, regularonse una serie de 
competencias clave que o alumnado debeu alcanzar ao finalizar o Bacharelato. Estas 
competencias, facilitan a sua realización persoal, a incorporación á vida adulta dunha 
maneira plena e a capacidade de seguir aprendendo ao longo da vida.

En coherencia con este enfoque e con obxeto de garantir a axeitada continuidade coas 
etapas precedentes e a incorporación ao mundo laboral ou a estudos posteriores, no 
bacherelato consideranse asimesmo competencias, de modo que o alumnado, 
partindo dos coñecementos, destrezas, habilidades e actitudes asimiladas, profundice 
noutros saberes e capacidades que deberá movilizar  no momento oportuno para 
actuar de modo autónomo, racional e responsable ao obxeto de desenvolverse en 
diversas situacions e contextos (persoal, social, académico, profesional), participar na 
vida democrática e proseguir a sua aprendizaxe. Se trata, pois, dunha serie de recursos 
que lle podrán servir tanto para a resolución de conflictos cotidians como para o 
exercicio da ciudadanía, cursar con garantías outros estudos, integrarse na vida laboral 
e formarse ao longo da vida.

A adquisición dunha competencia implica, pois a axeitada selección por parte do 
alumnado de aquelas destrezas, habilidades, capacidades, estratexias e coñecementos 
cos que solucionar un problema ou proceder nunha situación dada, aplicando os 
recursos aprendidos ou practicados noutros contextos. De ahí que  a aprendizaxe das 
competencias requira sobre todo unha axeitadada metodoloxía na  aula, enfatizada nas
orientacions didácticas contidas nas introduccions dos currículos. Con obxeto de 
contribuir a esas competencias, sería recomendable que as programacions didácticas, 
enmarcadas no proxecto educativo de cada centro, contemplasen a organización de 
actividades e tarefas integradoras, contextualizadas e relacionadas na medida do 
posible coa vida, que permitisen a ampliación e a transferencia do aprendido na aula, o
que ademais servirá como comprobación do axeitado progreso na adquisición das 
competencias, de acordo cos criterios de evaluación para cada materia. Un aspecto 
importante é o fomento do traballo colaborativo nesas actividades e tarefas, as cais 
deberían revestir un carácter significativo e funcional, o que facilitaría o entrenamento 
en habilidades sociais, unha maior motivación no alumnado e unha mellor eficacia no 
desenrolo das competencias.

Nas materias comuns do Bacharelato que teñen por finalidade profundizar na 
formación xeral do alumnado, aumentar a sua madurez intelectual e humana e 
profundizar naquelas competencias con maior transversalidade e que lle posibilitan 
seguir aprendendo,  potenciando as competencias clave, en canto poden reflexarse e 
exercitarse nunha diversidade de entornos.
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Comunicación linguística.

Esta competencia profundiza nas destrezas de escoita, comprensión e exposición de 
mensaxes orais e escritos, que na etapa de Bacharelato requiren un maior nivel de 
desenrolo, e uns recursos mais complexos para manexarse nuns contextos 
comunicativos mais diversos e de nivel cognitivo superior. Non se limita esta 
competencia á mellora das habilidades lingüísticas, pois incluye  o desenrolo de todos 
os elementos expresivos, (música, danza, expresión corporal), en especial os de 
carácter audiovisual e artístico.

Competencia  dixital.

Figuran unidas nesta competencia un conxunto de capacidades e destrezas nas que se 
parte duns recursos e habilidades adquiridos polo alumnado nas etapas anteriores, de 
manera que o extraordinario caudal de información, en crecente aumento, poida ser 
filtrado, adquirido e asimilado para transformalo en coñecementos. Tratase de mellorar
a búsqueda selectiva de información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
o seu análisis, ordenación, contraste, interpretación e análisis, para proceder á síntesis 
e á elaboración de informes,  á expresión de resultados o a establecer conclusions. A 
outra vertinte, cada vez mais unida e indisociable á primeira, é o axeitado emprego das 
tecnoloxías da información e a comunicación, nas que deben tenerse en conta polo 
menos tres vertintes : as tecnologías de transmisión (presentacions, comunicación…), 
as interactivas (recursos con posibilidades de interactuación , sexa en DVD, formato 
WEB, etc.) e as colaborativas (comunidades virtuais, sobre todo).

A nosa materia pretende que o alumnado sexa capaz de desenrolar estas duas 
competencias utilizando sobre todo o avance das novas tecnoloxías como instrumentos
na elaboración de traballos teóricos e/o teórico-prácticos. Se fomentará no alumnado a
elaboración de traballos en formatos POWER POINT,… utilización de DVD na explicación
práctica de exercicios físicos, exposicions sobre temas de actualidade, e as múltiples 
posibilidades que estos medios nos proporcionan.

Competencias sociais e cívicas.

Implica eo desenrolo desta competencia a activación dun conxunto de capacidades, 
destrezas, habilidades e actitudes que inciden nunha serie de ámbitos interconectados;
a participación responsable no exercicio da cidadanía democrática; o compromiso coa 
solución de problemas sociais; a defensa dos dereitos humans, sobre todo aqueles 
derivados dos tratados internacionais e da Constitución Española; o uso cotidian do 
diálogo para abordar os conflictos e para o intercambio razoado e critico de opinions 
acerca de temas que atañen ao alumnado e da problemática actual, manifestando 
actitudes solidarias ante situacions de desigualdade; o estudo dos distintos factores 
que conforman a realidade actual e explican a do pasado.
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Esta competencia persigue avanzar no traballo cooperativo do alumnado, 
habituándose a desenvolverse en entornos cambiantes. Ademais  tratase de reforzar 
no alumnado o espíritu emprendedor e a toma de decisions, así como a profundización
no coñecemento en sí mesmos e na sua autoestima, de modo que se sintan capaces de
enfrentarse a situacions novas coa suficiente autonomía de superarse en distintos 
contextos. Comparte coa competencia social e cidada as habilidades e actitudes 
dialógicas e o exercicio da cidadanía activa.

Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Comprende esta competencia o cúmulo de coñecementos e capacidades para coñecer 
mellor o mundo e as cuestions e os problemas da actualidade, como os relacionados 
coa bioética, o medioambiente, etc. Tamén implica o desenrolo de habilidades para 
traballar o pensamento lóxico e os diferentes pasos da investigación científica, 
plantexando hipótesis e seguindo as pautas axeitadas  para buscar información, 
resolver cuestions, verificar… Incluye asimesmo, en relación coa competencia 
comunicativa, a exposición e a argumentación de conclusions. Dende un punto de vista
actitudinal supon o compromiso coa sostenibilidade  do medioambente e a adquisición
de hábitos de consumo racionales.

A Evaluación das Competencias no  Bacharelato.

a) Competencia comunicativa e Competencia  dixital.

Estas dous competencias as vamos a valorar a través de tarefas e actividades 
relacionadas coa búsqueda e tratamento da información na elaboración de traballos, 
exposicions orais de temas, etc.… utilizando para ello todos os recursos o seu alcance 
en relación ás novas tecnoloxías.

Exposicions de temas a través de Power Point.

Utilización de DVD e videos en relación ás clases prácticas.

Recoller datos e realizar un tratamento axeitados dos mesmos.

Competencias sociais e cívicas.

Esta é unha das competencias más ligadas a nosa materia onde debemos reforzar a 
participación responsable en todas aquelas actividades e tarefas propostas; na 
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resolución dialogada dos conflictos; en desarrollar actitudes solidarias; en fomentar 
actividades e tarefas que combatan as desigualdades, … Á  hora de valorar esta 
competencia  basaremonos na observación sistemática en relación ás actitudes, tamén 
fomentaremos o diseño de actividades por parte dos alumnos/as de forma equitativa 
en busca do traballo cooperativo e o traballo en grupo.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

É importante recordar que a nosa materia é eminentemente práctica desarrollando a 
competencia motriz do alumnado, e é a través desa competencia como podemos ir 
mellorando esta competencia. Debemos dar a coñecer todas as posibilidades motrices 
posibles o noso alumnado para que poidan desenrolar esa autonomía.

Á hora de valorar esta competencia  vamolo facer a través da practica diaria e 
fomentando actividades onde o alumno/a debe diseñar as suas propias tarefas tanto 
para él como para os seus compañeiros.

Competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía.

Para valorar esta competencia plantexaremos actividades e tarefas onde o alumnado 
debe reflexionar sobre a importancia da actividade física na sociedade actual, ¿cómo 
ha influenciado a sociedad do consumo en relación á practica de actividade física?, e 
todas aquelas cuestions da actualidade que inviten ao alumnado a ter unha actitude 
crítica e reflexiva.

En este sentido empregaremos alguns textos, documentais, dvd, etc… que permitan ao 
alumnado realizar pequenos comentarios de texto dnde expresen tanto verbalmente 
como por escrito aquelas reflexions sobre os contidos impartidos.

15



3. CONCRECIÓN, SE É O CASO, DOS 
OBXECTIVOS DA MATERIA PARA O 
CURSO

1.- Coñecer e valorar os efectos que ten a práctica deportiva habitual de actividades 
físicas no desenvolvemento persoal e na mellora das condicións de calidade de vida e 
da saúde.

2.- Planificar e realizar as actividades que lles permita satisfacer as súas propias 
necesidades , previa valoración do estado das súas capacidades físicas e habilidades 
motrices, tanto básicos como específicas.

3.- Aumentar as súas posibilidades de rendimento motor mediante o acondicionamento 
e mellora das súas capacidades físicas  e o perfeccionamiento das súas funcións de 
axuste, dominio e control corporal.

4.- Ser consecuente co coñecemento do corpo e as  súas necesidades, adoptando unha 
actitudee crítica ante as prácticas que teñen efectos negativos para a saúde individual e 
colectiva, respetando o medio ambiente e favorecendo  a súa conservación.

5.- Participar, con independencia do nivel de destreza alcanzado, en actividades físicas e
deportivas, desenvolvendo actitudes de cooperación e respeto, valorando os aspectos de 
relación que teñen as actividades físicas e recoñocendo como valor cultural propio os 
deportes e xogos autóctonos que os vinculan a súa Comunidade.

6.- Recoñocer, valorar e utilizar nas diversas actividades, manifestacións culturais e 
artísticas a riqueza expresiva do corpo e o movimento como medio de comunicación e 
expresión creativa.

Como resultado de los procesos de aprendizaje realizados en esta materia, los alumnos y las 
alumnas habrán desarrollado las capacidades enunciadas en los objetivos siguientes: 

OBXETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Aumentar as posibilidades de rendimento motor mediante o tratamento específico de cada 
cualidade física e motora.

2.- Coñecer os fundamentos teóricos do adestramento deportivo e das súas respectivas 
cualidades físicas e motoras.

3.-Utilizar as variaciones momentáneas e non momentáneas da frecuencia cardíaca e 
respiratoria, como indicadores da adaptación do organismo á actividade física. 

4.- Planificar e levar a cabo actividades físico-deportivas que lles permitan satisfacer as súas 
propias necesidades, analizando que capacidades interveñen en dita actividade.
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5.- Aumentar as súas posibilidades de rendimento motor mediante o acondicionamento das 
súas funciones de axustes, dominio e control corporal.

6.- Coñecer e practicar técnicas de respiración e relaxación, baseadas na mayor concentración 
mental e interiorización mediante o yoga.

7.- Adoptar unha actitude crítica ante as prácticas que ten efectos negativos para a saúde 
individual e colectiva.

8.- Coñecer e practicar  deportes alternativos: baseball, lacrosse e ultimate.

9.- Coñecer e practicar  deportes individuais como o badminton e  a esgrima.

10.- Coñecer e practicar  deportes colectivos como o baloncesto .

11.- Dominar o lanzamento e recepción  de 2 ou 3 pelotas de malabares cunha ou dúas mans.

12.- Participar, con independencia do nivel de destreza alcanzado, en actividades físicas e 
deportivas, desenrolando actitudes de cooperación e respeto, valorando os aspectos  de 
relación que ditas actividades teñen.

13.- Traballar o ritmo e a coordinación segmentaria facendo percusión corporal e os malabares.

14.- Mellorar as  relacións na aula mediante as coreografías  en grupo con bote de balón, 
acrosport, ioga e percusión corporal. 
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE AVALIABLE DOS 
SEGUINTES ASPECTOS: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, COMPETENCIAS CLAVE E 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

4.1. BACHARELATO

OBXETIVOS.-

1.- Aumentar as posibilidades de rendimento motor mediante o tratamento específico de cada 
cualidade física e motora.

2.- Coñecer os fundamentos teóricos do adestramento deportivo e das súas respectivas 
cualidades físicas e motoras.

3.-Utilizar as variaciones momentáneas e non momentáneas da frecuencia cardíaca e 
respiratoria, como indicadores da adaptación do organismo á actividade física. 

4.- Planificar e levar a cabo actividades físico-deportivas en grupo que lles permitan satisfacer 
as súas propias necesidades, analizando que capacidades interveñen en dita actividade.

5.- Aumentar as súas posibilidades de rendimento motor mediante o acondicionamento das 
súas funciones de axustes, dominio e control corporal.

6.- Coñecer e practicar técnicas de respiración e relaxación, baseadas na mayor concentración 
mental e interiorización mediante o yoga.

7.- Adoptar unha actitude crítica ante as prácticas que ten efectos negativos para a saúde 
individual e colectiva.

8.- Coñecer e practicar  deportes alternativos: baseball, lacrosse e ultimate.

9.- Coñecer e practicar  deportes individuais como o badminton e  a esgrima.

10.- Coñecer e practicar  deportes colectivos como o baloncesto e o voleibol.

11.- Dominar o lanzamento e recepción  de 2 ou 3 pelotas de malabares cunha ou dúas mans.
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12.- Participar, con independencia do nivel de destreza alcanzado, en actividades físicas e 
deportivas, desenrolando actitudes de cooperación e respeto, valorando os aspectos  de 
relación que ditas actividades teñen.

13.- Traballar o ritmo mediante o ioga, acrosport, os malabares e a percusión corporal creando 
as súas propias coreografias.

CONTIDOS.-

1º TRIMESTRE

-Coñecemento de fixioloxía muscular: estructura dos músculos, tipos de 
contracción muscular e fontes enerxéticas ( atp, glicóxeno, metabolismo lipídico, 
procesos anaeróbicos e aeróbicos). 

-Coñecemento da planificación da condición física, cualidades físicas básicas e 
motrices.

-Coñecemento dos principios do adestramento deportivo.

-Coñecemento das bases teóricas da resistencia ( capacidade aeróbica ), forza   e 
flexibilidade.

-Coñecemento das bases teóricas do equilibrio ( estático e dinámico) e 
coordinación( óculo-segmentaria, dinámica xeral).

-Coñecemento de métodos de adestramento da:

resistencia:  continuos ( carreira continua, fartlek e adestramento total) e 
fraccionado ( interval training, adestramento en circuito, pista anaeróbica e 
costas ).

forza: dinámica, isométrica .

flexibilidade: concepto. Método de adestramento cinético, activo, pasivo, 
estiramiento-contracción-estiramiento (PNF).

velocidade: xestual, de desplazamento e de reacción.

- Coñecemento dos deportes alternativos: acrosport, colpbol, ultimate, shuttleball.  

- Coñecemento da evolución histórica no baloncesto.

    - Regulamento básico  e terreo de xogo en baloncesto.
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- Coñecemento dos fundamentos individuais ofensivos ( pase, tiro, bote)  e 
defensivos( posición básica, defensa de xogador con/sen balón ) en baloncesto.

- Coñecemento do regulamento básico no xogo do baseball, lacrosse, indiaca e 
ultimate.

  - malabares: lanzamentos e recepcións de 2 ou 3 pelotas cunha man ou dúas en 
función do  nivel do alumnado.

2º TRIMESTRE

- Coñecemento  histórico do Yoga. Significado filosófico do Yoga. 

- Tipos de respiración: abdominal, torácica e clavicular.

- Aprendizaxe de asanas: de pe, sentado, xiradas, tumbado prono e tumbado supino.

- Conceptos de meditación no yoga.Técnicas de  meditación.

- Coñecemento dunha sesión de yoga: meditación, saludo ao sol, asanas e relaxación.

- Dominio da  concentración, atención selectiva e o silencio.

- Coñecemento do acrosport como un medio colaborativo de ximnasia expresiva.

- Coñecemento básico dos sons da percusión corporal. Creacción de frases musicais 
para construir unha coreografía.

- Malabares: lanzamentos e recepcións de 2 ou 3 pelotas cunha man ou dúas en 
función do nivel do alumnado.

3º TRIMESTRE

-Coñecementos básicos de nutrición.

- As orixes históricas da Esgrima.    

 - A posición básica ( garda ), agarre da espada, desplazamientos na esgrima   

  (marchar/romper/salto adiante, atrás/correr adiante, atrás).

- Tocados e as súas referencias numéricas en esgrima.  

-Tipos de ataque(línea, fondo, flecha, balestra), réplica ( parada, resposta) en esgrima.

- Regulamento de competición básico en esgrima.

- As orixes históricas do badminton.

- Regulamento de competición básico en badminton. As dimensións do campo e altura 
da rede.
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- Concepto de posición básica, saque curto e saque longo, golpeos ( mate, globo, 
deixada, drive 

  e clear ). Combinacións de golpeos (saque longo- drive-deixada, saque curto-globo-
smatch,   

 saque longo-clear-mate. 

 -Xogo individual e xogo en parellas. Puntuación dun partido.

- malabares: lanzamentos e recepcións de 2 ou 3 pelotas cunha man ou dúas en 
función do nivel do alumnado.
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CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA TEMPORALIZACIÓN, O GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, AS COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS E OS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE  AVALIABLE  DA TEMPORALIZACIÓN,  O  GRAO  MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA
SUPERAR A MATERIA, AS COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS E OS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DE
BACHARELATO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

BLOQUE 1 :Contidos comúns en
Educación Física

TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

COMPETENCIAS CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

T1 T2 T3

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.

X X X

Dirixe un quecemento, 
estiramientos e volta á calma 
en pequeno  grupo .

CSC

Observación na aula

Rúbrica 1

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

X

Reflexiona de maneira crítica 
sobre os concepto de “beleza ”,
dietas milagre, tallas modelos, 
anorexia, bulimia, tratamento 
das fotos nos medios.

CSC

Proba escrita

Rúbrica 4
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os  derivados  das  manifestacións
deportivas.

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

X

Coñece algunhas normas de 
prevención de riscos na 
actividade física.

CSIEE

Proba escrita

Rúbrica 4

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

Usa o equipamento de maneira
apropiada.

CSIEE

Observación na aula

Rúbrica 3

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

X

Coñece algúns indicadores da 
fatiga na actividade física.

CSIEE Proba escrita

Rúbrica 3

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

É responsable para   cumplir as 
normas do Departamento de 
Ed. Fís. : 

 Puntualidade, 

 Equipación deportiva,

CSC Observación na aula

Rúbrica 3
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 Participación activa/esforzo, 

 Respecta ao profesor e 
compañeiros,

 Repecta as instalacións 
deportivas e o equipamento 
deportivo.

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

X X

Integra, anima e respecta a 
outras persoas para traballar 
en grupo: baloncesto, 
acrosport, ioga e percusión 
corporal.

CSC Observación na aula

Rúbrica 3

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

x x X

Procura a información 
empregando as novas 
tecnoloxías: traballos en grupo 
de baloncesto, ioga e percusión
corporal, prato de harvard

CD

CCL

Traballo individual

Rúbrica 4

EFB1.4.2. Comunica e comparte a
información  coa  ferramenta
tecnolóxica  axeitada,  para  a  súa

X X

Comunica e difunde 
información empregando as 

CD

Traballo en grupo

Rúbrica 5
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discusión ou a súa difusión. novas tecnoloxías: Ioga e 
nutrición.

     CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

BLOQUE 2 :Actividades físicas
artísticas-expresivas

TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

COMPETENCIAS CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

                                                              T1           T2                T3

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

X X

Colabora na creación dunha 
composició artística: con bote 
de balón,  ioga  e percusión 
corporal 

   CCEC

Proba practica

Rúbrica 5

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

X X

Representa unha composición 
artística en grupocon bote de 
balón,  ioga  e percusión 

CCEC Proba practica

Rúbrica 5
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carácter estética ou expresiva. corporal 

 

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

X X

Demostra sentido artístico-
expresivo en coreos de 
baloncesto, ioga e percusión 
corporal

CCEC Proba práctica

Rúbrica 5
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

BLOQUE 3 :Actividade física e
saúde

TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

COMPETENCIAS CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

T1 T2 T3

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

X X Relaciona nutrición, balance enerxético, condición 
física e saude.

CMCCT 

Proba escrita

Rúbrica 4

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

X X

X

X

Realiza os estiramentos traballados na posición 
correcta.

CMCCT Observacion na aula

Rúbrica 1

Proba teórica

Rúbrica 4

EFB3.1.3.  Utiliza  de  forma
autónoma  as  técnicas  de

X X X

Realiza quecementos e volta á calma de maneira 

CMCCT Observación na aula

Rúbrica 1

27



activación  e  de  recuperación
na actividade física.

autónoma.

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.

X X X

Resistencia: completar 30 minutos de carreira 
continua.

Flexibilidade: rapaces (en bipedestación tocar cos 
dedos no chan 20”) rapazas ( idem  tocando o chan 
cos dedos )

Forza de brazos: rapaces (  facer 15  planchas ) 
rapazas (15  pranchas con apoio de xeonllos).

 Resistencia: completar 30 minutos de carreira 
continua.

 Flexibilidade: rapaces (en bipedestación tocar o 
chan 20” rapazas ( idem  tocando o chan cos 
nudillos )

Forza de brazos: rapaces (  facer 20  
pranchas ).rapazas ( facer 20 pranchas).

 Resistencia: completar 30 minutos de carreira 
continua.

Flexibilidade: rapaces (en bipedestación tocar cos 
nudillos o chan 20”) rapazas ( idem  tocando o chan 

CMCCT Probas practicas

Rúbricas 6,7,8
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cos puños )

Forza de brazos:rapaces 25 pranchas,rapazas (facer 
20 planchas ).

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.

X

Coñece algúns métodos de adestramento de 
condición física.( frec, volume, intensidade)

CMCCT Proba escrita

Rúbrica 4

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.

X

Coñece o seu nivel nas capacidades físicas e 
coordinativas mediante test inicial.

CMCCT Proba practica

Rúbrica 6,7,8

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

X X X

Concreta o nivel que quere acadar nas probas de 
condición física e coordinativas

CMCCT

Probas prácticas de 
forza, flexibilidade e 
resistencia
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Rúbrica 6,7,8

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.

X X X

 Mellora da condición física por trimestres.( frec, 
volume, intensidade)

CMCCT Probas prácticas de 
forza, flexibilidade e 
resistencia

Rúbrica 6,7,8

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.

X X X

Compara e analiza os resultados do programa. CMCCT PLANILLA DE 
RESULTADOS NOS 
TEST DE CONDICIÓN 
FÍSICA

Rúbrica 4

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

X

Identifica os hábitos de vida saudables . CMCCT

Proba escrita

Rúbrica 4
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

BLOQUE 4 : Os xogos e as
actividades deportivas

TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

COMPETENCIAS CLAVE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

T1 T2 T3

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

X X X

1ª avaliación:

Supera a proba técnica 
malabares

2ª Avaliación:                                 
Ioga e malabares

3ª Avaliación:                                 
bádminton e malabares 

Supera a proba teórica de           
Ioga 2                                               
bádminton e esgrima 3

CAA

CSIEE

Probas practicas /Teórica

Rúbrica 2

EFB4.1.2. Adapta a realización
das habilidades específicas aos

X X

Supera a proba practica de 

CAA

CSIEE

Proba practica

Rúbrica 5
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condicionantes  xerados  polos
compañeiros  e  as
compañeiras,  e  polas  persoas
adversarias,  nas  situacións
colectivas.

baloncesto 1

                                                         

                                                         
Supera a proba práctica de 
esgrima e badminton3

CSC

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

X X X
Esfórzase por resolver 
diferentes situacións motoras.

CAA

CSIEE

Proba práctica 2

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

X

Coñece alguhas  técnicas de 
orientación.

CAA

CSIEE

Proba escrita

Rúbrica 4

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

X X

Supera  a proba de estratexias  
de oposición en baloncesto, 
bádminton e esgrima

CAA

CSIEE Proba practica

Rúbrica 2
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EFB4.2.2.  Colabora  con
participantes  nas  actividades
físico-deportivas  nas  que  se
produce  colaboración  ou
colaboración-oposición,  e
explica a achega de cadaquén.

X X

Supera a proba de estratexias 
de cooperación en baloncesto, 
bádminton e esgrima13

CAA

CSIEE

CSC

Proba practica

Rúbrica 2, 5

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

X X

Supera a proba de  estratexias 
de cooperación e oposición en 
baloncesto, bádminton e 
esgrima.

CAA

CSIEE

CSC

Proba practica

Rúbrica 5

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

Identifica algúns riscos na 
actividade física

CAA

CSIEE

Proba escrita

Rúbrica 4

EFB4.2.5.  Formula  estratexias
ante as situacións de oposición

X CAA Proba escrita
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ou  de  colaboración-oposición,
adaptándoas ás características
das persoas participantes.

Supera a proba de estratexia de 
oposición en baloncesto.

CSIEE Rúbrica 9

LISTADO DE COMPETENCIAS LOMCE

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística CAA: Competencia en aprender a Aprender CD: Competencia Dixital

CSC: Competencia Social e Cívica CSIEE: Sentido da Iiciativa e Espírito Emprendedor CCEC: Conciencia e Expresións Culturai
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5.CONCRECCIÓNS METODOLÓXICAS

O  proceso  de  ensino-aprendizaxe   como  sistema  integrado  dentro  do   contexto  escolar  é  o  resultado  da  interacción  e
intercomunicación de varios suxeitos, no cal o mestre ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo que o organiza e
conduce, pero no que non se logran resultados positivos sen o protagonismo, a actitude e a motivación do alumno, o proceso con
todos os seus compoñentes e dimensións, condiciona as posibilidades de coñecer, comprender e formarse como personalidade.
Os elementos conceptuais básicos da aprendizaxe e o ensino, coa súa estreita relación, son orquestados polo educador quen
debe  dirixir  os  procesos  cognitivos,  afectivos  e  volitivos  que  se  activan  para  poñer  en  marcha  as  estratexias  de  ensino  e
aprendizaxe.

Actualmente poderíamos ter en conta as seguintes familias de ensino aprendizaxe.
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Usaranse según o caso o mando directo e a instrucción directa para as explicacións magistrais. Ademais o descubrimento guiado e a 
resolución de problemas axudaralle ó alumno a investigar e descubrir por si mesmo. Así mesmo o descubrimento mediante a búsqueda será 
usado cando se considere apropiado. Predominará o manter o interese do alumno nas actividades e a sua evolución nos coñecementos.

METODOLOXÍA

1º TRIMESTRE

As técnicas específicas básicas as ensinaremos mediante a instrucción directa ( forza, resistencia e flexibilidade ). 

A demostración a emplearemos para a técnica de golpeos, pases e lanzamentos.

Instrucción directa. Xogo adaptado aos deportes alternativos.
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En xeral  os alumnos traballarán en grupos  por niveles ou individualmente ( malabares )

Utilizaremos  o xogo semidirixido e/ou libre, como forma de traballo da colaboración en equipo 

e o respeto as diferencias entre os alumnos/as (  baloncesto ).

Demostración e aprendizaxe mediante a búsqueda para o acrosport.

2º TRIMESTRE

A demostración a emplearemos para as técnicas do ioga.

Demostración e aprendizaxe mediante a búsqueda para a percusión corporal.

 

3º TRIMESTRE 
Exercicios individualizados e sobre todo en parellas para as técnicas de esgrima .
Para os diferentes deportes  de raqueta utilizaremos a explicación teórica e a demostración, así como o descubrimento mediante a búsqueda.
Instrucción directa e demostración serán as vías de aprendizaxe.

Utilizaremos ocasionalmente o xogo semidirixido e/ou libre  como forma de traballo da  colaboración en equipo e o respeto as diferencias entre os 
alumnos/as.
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6.MATERIAIS E RECURSOS

1º TRIMESTRE:

Aparato de música.

Cronómetros.

Colchonetas.

Pelotas de malabares.

Conos,aros, bancos.

Balóns de baloncesto.

Steps de condición física.

 Material de deportes alternativos.

2º TRIMESTRE:

Esterillas de ioga.

Cintas elásticas.

Pelotas de malabares.
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            3º TRIMESTRE:

Conos e setas.

Raquetas de plástico, de madera e de badminton.

Esterillas, pelotas de tenis, bandas elásticas.

Espadas de iniciación á esgrima e gafas de protección.

Pelotas de malabares.
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7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, 
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO.

 7.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN( BACHARELATO )
Será imprescindible para optar ao aprobado:

Asistir a clase con roupa, zapatillas deportivas atadas, pelo recollido e uñas curtas para a
práctica deportiva. 

Participar de forma activa, esforzarse e ser puntual.

Ter un comportamento correcto cos compañeiros, profesorado , instalacións e materiais

Aprobar o examen teórico e dos contidos traballados.

Non se pode vir a clase comendo, con chicle ou similares . Permítese vir con auga. 

Os alumnos que por incapacidad ou lesión non podan 
examinarse da parte práctica terán que facer un examen teórico 
(50% da nota ), que incluirá supuestos prácticos dos contidos 
traballados e presentar as sesións de clase de educación física(50% 
da nota ), dos días que non fixeron as prácticas.

Os contidos prácticos que ,por incapacidade ou lesión, non se 
avaliaron nos trimestres respectivos terán que pasar as probas na 
semana de recuperación de xuño.

Recuperación: O alumno examinarase do trimestre non superado 
no exame final de xuño. Se suspende dous ou tres trimestres fará o 
examen final dos tres trimestres.
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CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE 1º DE BACHARELATO 
POR TRIMESTRES

1ª AVALIACIÓN. ( BACHARELATO )

a) Probas prácticas: 

1.Baloncesto: ( 1,5 puntos ).

En grupos de 5/6 persoas, construirán una coreografía de 45” botando unha/dúas 
pelotas cada integrante do grupo. Valorarase por parte dos outros grupos e do profesor o 
control do bote da pelota, a sincronización do grupo, a dificultade e orixinalidade da 
proposta. 

No caso de faltar 3 días as prácticas de baloncesto, o alumno/a terá que presentar unha 
coreografía individual que avaliará o profesor. 

2. Malabares: ( 1 punto ). 3 intentos.

Elexir entre estas tres probas: (a criterio do profesor en función das capacidades 
individuais e o traballo desenvolvido na aula)

a)10 lanzamientos de 3 bolas en cascada interior/exterior. Grao  mínimo.

 b)5 ciclos de lanz/recepc en columnas de 3 bolas de malabares   con dúas mans con 
técnica e control.

c) combinar lanzamientos en columnas e cascada interior/exterior.

No caso de faltar 3 días as prácticas de malabares, o alumno/a terá que presentarse á 
proba c. 

b)  Probas de condición física: 

3. Resistencia: Aguantar a carreira continua/participación activa en xogos alternativos 
diariamente ata chegar aos 30 minutos de carreira ou xogo . 3 puntos .

Restarase 0,25 puntos por cada día que falte a clase.

Grao mínimo: Combinar carreira continua con andar diariamente.     1,5 puntos.           
Andar diariamente. 1 punto.

4. Planchas: rapaces 15 repeticións rapazas ( con xeonllos apoiados) 15 repetición        
1 punto . Grao mínimo: facer 8 pranchas 0´5 puntos

5. Flexibilidade: En bipedestación facer unha flexión de columna mantendo a posición 
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20” sin moverse. Os rapaces tocar cos dedos nas zapatillas e as rapazas cos dedos no 
chan 1 punto.

 Grao mínimo:No caso de tocar os nocellos, tanto rapaces coma rapazas 0´5 puntos.

c) Proba teórica 1 punto . O alumnado terá que demostrar os coñecementos teóricos 
sobre a condición física, a importancia do quecemento e da actividade física e fisioloxía 
do exercicio físico empregando os apuntes de aula. No caso de faltar 3 días a clase, o 
alumno/a terá que presentarse ao exame sin apuntes .

d) Dirixir quecementos, ritmo axeitado de carreira, estiramientos 0,5 puntos. O 
profesor medirá como o alumnado dirixe a un pequeño grupo de maneira axeitada.

 e)Actitude e compromiso coa materia de educación física. 1 puntos.

Mediante observación na aula o profesor medirá os diferentes aspectos:

Respeta aos compañeiros, profesorado e ao equipamento/instalación deportiva.

 Trae roupa e calzado deportivo.Asistencia e puntualidade na aula.

Ten unha participación activa e esforzase por mellorar. 

Acepta as normas do xogo. 

Colabora na organización do material necesario para a sesión de E.F. 

Acepta os consellos sobre seguridade na práctica deportiva.

Acepta as correccións técnicas do profesor.
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                                     2ª AVALIACIÓN. ( BACHARELATO )

a) Probas prácticas . 

1. Ioga: 1´5 puntos 

- En grupo de 5/6 alumnos crear unha secuencia de 10/12 asanas . Valorarase por parte 
dos outros grupos e do profesor  o dominio e dificultade das asanas propostas  e  a 
sincronización do grupo . No caso de faltar 3 días as prácticas de ioga, o alumno/a terá 
que:                                                                                                                                      
Crear unha secuencia de asanas de ioga que valorará o profesor ( 1 punto ).                  
Facer o saúdo ao sol correctamente 0´5 puntos. Facelo con algúns erros 0´25 puntos.

2. Percusión corporal : 1 punto

En grupo de 5/6 alumnos crear unha coreografía de 45” utilizando o corpo como 
instrumento de percusión ( mínimo dúas frases musicais). Valorarase por parte dos 
outros grupos e o profesor  o domínio e a sincronización de movimentos do grupo, a 
riqueza sonora das frases musicales.                                                                               

No caso de faltar 3 días as prácticas de percusión, o alumno/a terá que presentar 
unha coreografía individual que avaliará o profesor. 

3.Malabares: 1 punto. Terá 3 intentos para superar a proba. Elexir entre estas  probas: 
(a criterio do profesor en función das capacidades e o traballo desenvolvido)

a)10 lanz/recepc.en vertical de 2 bolas de malabares cunha man ( con control ). Hai que 
facelo con ambas mans con técnica,e control. Grao mínimo: Si  fai cunha man 10 
lanzamentos 0´5 puntos.

b) idem facendo o cambio dunha man a outra. 

c )10 lanzamientos de 3 bolas en cascada interior/exterior.                                            
d)5 ciclos de lanz/recepc en columnas de 3 bolas de malabares  con dúas mans con 
técnica e control.                                                                                                                
e) combinar lanzamientos en columnas e cascada interior/exterior.                                

No caso de faltar 3 días as prácticas de malabares, o alumno/a terá que presentarse á 
proba b. 
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b)  Probas de condición física:

- Resistencia:Aguantar a carreira continua diariamente ata chegar aos 30 minutos .        
1´5 puntos . Combinar carreira continua con andar diariamente. 0´75 puntos.                 
Restarase 0,25 puntos por cada día que falte a carreira continua.

- Planchas: rapaces 20 repeticións,   rapazas ( con xeonllos apoiados) 20 repeticións      
1 punto . Grao mínimo: facer 11 pranchas 0´5 puntos

- Flexibilidade: En bipedestación facer unha flexión de columna mantendo a posición 
20” sin moverse. Os rapaces tocar cos dedos no chan e as rapazas cos nudillos no chan  
1 punto. No caso de tocar os pes, tanto rapaces coma rapazas 0´5 puntos.

c) Proba teórica (1 punto ). O alumnado terá que demostrar os coñecementos teóricos 
sobre Ioga empregando os apuntes de aula, No caso de faltar 3 días a clase, o alumno/a 
terá que presentarse ao exame sin apuntes .

d) Actitude e compromiso coa materia de educación física. 2 puntos.

Mediante observación na aula o profesor medirá os diferentes aspectos:

Respeta aos compañeiros, profesorado e ao equipamento/instalación deportiva.

 Trae roupa e calzado deportivo.Asistencia e puntualidade na aula.

Ten unha participación activa e esfórzase por mellorar. 

Acepta as normas do xogo. 

Colabora na organización do material necesario para a sesión de E.F. 

Acepta os consellos sobre seguridade na práctica deportiva.

Acepta as correccións técnicas do profesor.
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     3ª AVALIACIÓN ( BACHARELATO )

a) Probas prácticas: 

1. Proba de bádminton: ( 1 punto )

- Saque curto e saque longo:  0'25 cada saque ben realizado. 3 intentos. Grao mínimo.

- Xogar un “ set” a 10 puntos empregando diferentes tipos de golpeos obrigando a 
desplazar ao rival. Realizar saques na zona que corresponde e golpeos tipo globo, clear, 
smatch, drop e clear ( 0'5 puntos ).

2. Proba de esgrima :( 1 punto ).

- Realizar correctamente a garda, fondo-garda individualmente ( 0'5 
puntos ). Grao mínimo.

- Realizar correctamente fondo e réplica a 6ª, 4ª, 7ª e 8ª por parellas 
( 0'5 puntos )

3.Malabares: ( 1 punto ) Terá 3 intentos para superar a proba. Elexir entre estas  
probas: (a criterio do profesor en función das capacidades e o traballo desenvolvido)

a)10 lanz/recepc.en vertical de 2 bolas de malabares cunha man ( con control ). Hai que 
facelo con ambas mans con técnica,e control. 

b) idem facendo o cambio dunha man a outra. 

c )10 lanzamientos de 3 bolas en cascada interior/exterior.                                            
d)5 ciclos de lanz/recepc en columnas de 3 bolas de malabares  con dúas mans con 
técnica e control.                                                                                                                
e) combinar lanzamientos en columnas e cascada interior/exterior. Grao mínimo.            

f) 20 lanz/recepc. de 3 bolas de malabares con dúas mans contra a parede

g) passing de 3  bolas ( 5 ciclos ).

No caso de faltar 3 días as prácticas de malabares, o alumno/a terá que presentarse á 
proba f. 
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b) 3 probas de condición física:   

- Resistencia: Aguantar a carreira continua diariamente ata chegar aos 30 minutos . 1´5 
puntos .Combinar carreira continua con andar diariamente. 1 punto. Restarase 0,25 
puntos por cada día que falte a carreira continua.

- Planchas: rapaces 30 repeticións, rapazas ( con xeonllos apoiados) 20 repeticións.      
1 punto . Grao mínimo: 15 pranchas  0´5 puntos

- Flexibilidade: En bipedestación facer unha flexión de columna mantendo a posición 
20” sin moverse. Os rapaces tocar cos nudillos no chan e as rapazas cos puños no chan  
1´5 punto.

No caso de tocar o chan, tanto rapaces coma rapazas 0´75 puntos.

c) Proba teórica (1 punto ). O alumnado terá que demostrar os coñecementos teóricos 
sobre esgrima, dieta e hábitos saudables empregando os apuntes de aula. No caso de 
faltar 3 días a clase, o alumno/a terá que presentarse ao exame sin apuntes.

d) Traballo ( 0´5 puntos). Busqueda na Internet do prato alimenticio de Harvard, 
debuxalo ( coloreado e con toda a información ) e entregarllo ao profesor.

e) Actitude e compromiso coa materia de educación física. 1´5 puntos.

Mediante observación na aula o profesor medirá os diferentes aspectos:

Respeta aos compañeiros, profesorado e ao equipamento/instalación deportiva.

 Trae roupa e calzado deportivo.Asistencia e puntualidade na aula.

Ten unha participación activa e esforzase por mellorar. 

Acepta as normas do xogo. 

Colabora na organización do material necesario para a sesión de E.F. 

Acepta os consellos sobre seguridade na práctica deportiva.

Acepta as correccións técnicas do profesor.
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EXÁMEN FINAL DE XUÑO E SETEMBRO: ( BACHARELATO )

a)     Condición física: 

· Resistencia : 30 minutos de carreira continua . 1´5 Puntos.

· Flexibilidade: os rapaces tocar no chan cos nudillos e as rapazas cos puños( 20").    
Xeonllos completamente estirados e sen temblar. 1´5 Puntos.

· Forza de brazos: rapaces 30 planchas e rapazas 30 planchas cos xeonllos apoiados. 
Realizar as pranchas extendendo os codos e tocando co peito a referencia colocada para 
tal fin .1Punto.

b)Probas prácticas: 

·Ioga:1 Punto. Saudo ao sol (0'50 p).                                                                                 
             Manter a asana árbore durante 30”: 3 intentos.(0'50 p)

·Esgrima: 1 Punto

Garda, fondo-garda ( 0'25 puntos )

 Réplica a 6ª, 4ª, 7ª e 8ª ( 0'25 puntos )

· Bádminton: 1 Punto.

- saque curto e longo( 0'5 puntos )

- Xogar un “ set” a 10 puntos empregando diferentes tipos de 
golpeos obrigando a desplazar ao rival. Realizar saques na zona que 
corresponde e empregar obrigatoriamente o globo, smatch, drop, drive 
e clear.( 0'5 puntos )

· Malabares: 1 punto ( 3 intentos

Passing de 3 bolas ( 5 ciclos )

c)     Examen dos contidos teóricos de todos os trimestres sin apuntes. 2 puntos.
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7. ALUMNOS CON LESIÓNS TEMPORALES OU PATOLOXÍAS 

             Sempre que podan, realizarán actividades físicas que non supoñan 
ningún risco para a súa  lesión.    

Poderán ser  de tipo dinámico ou estático, podendo ser de flexibilidade 
e/o forza en función súas posibilidades.

Poderán utilizar a clase de educación física para realizar as tarefas de 
rehabilitación dictaminadas polos especialistas.

             Os alumnos que, por  lesión, non  podan realizar o examinarse da 
totalidade da  práctica deportiva farán un examen teórico, que incluirá 
supuestos prácticos, sobre os contidos traballado en clase. En xuño deberán
examinarse da parte práctica que non fixeron por lesión.

Será necesario presentar un certificado médico para xustificar a lesión .

No caso de  ter a exención temporal ou continuada da práctica deportiva 
deberán facer labores de apoyo na práctica  aos  compañeiros así como 
anotación das sesións de clase que entregarán o  profesor antes de que 
remate a avaliación. 

Criterios de evaluación do alumnado lesionado:

1. Asistir a clase e levar o seguimento diario das clase mediante unha libreta 
de sesións que presentará ao profesor antes das avaliacións teórico-prácticas.

2. Colaborar co profesor/a naquelas tarefas que poida realizar (recollida do 
material, explicar algún aspecto teórico aos seus compañeros/as,…)

3. Realizar as probas teóricas e/o teórico-prácticas adaptadas de cada unha 
das avaliacións.

a) No caso de non poder facer os examenes prácticos os criterios de 
calificación por trimestre serán:

Fichas de clases sobre as sesións de educación física: 50%.

Examen teórico sobre os contidos traballados : 50%.

b) No caso de poder facer algunha das probas prácticas os criterios de 
cualificación por trimestre serán:

Fichas de clases sobre as sesións de educación física: 40%.

Examen teórico sobre os contidos traballados : 40%.
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Probas prácticas dos contidos dos que se pode avaliar 20%.

Nos dous supostos a) e b) o alumnado deberá examinarse da parte práctica 
non avaliada por lesión ou patoloxia no exame final de Xuño.

7.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

RÚBRICAS

Rúbrica 1: Observación na aula do quecemento( mov. Articular, 
carreira, flexibilidade )

10/7 Dirixe, executa e corrixe de maneira axeitada a movilidade articular, o ritmo de carreira do 
quecemento e as posicións basicas dunha taboa de flexibilidade.

6/5 Comete pequenos erros dirixindo, executando ou correxindo a movilidade articular, o ritmo de
carreira do quecemento ou as posicións básicas dunha taboa de flexibilidade. MÍNIMO 
ESIXIBLE

4/3 Comete erros importantes dirixindo, executando ou correxindo a movilidade articular, o ritmo 
de carreira do quecemento ou as posicións básicas dunha taboa de flexibilidade.

2/1 Descoñece completamente a maneira axeitada de facer a movilidade articular, o ritmo de 
carreira do quecemento e as posicións basicas dunha taboa de flexibilidade.

Rúbrica 2 : Avaliación de técnicas e habilidades

10/
8

Realiza de maneira correcta e consecutiva as técnicas ou habilidades traballadas atendendo aos
criterios comentados na aula.

7/6 Realiza de maneira correcta e consecutiva cometendo pequenos erros nas técnicas ou 
habilidades traballadas atendendo aos criterios comentados na aula.

5 Esfórzase por mellorar aínda que realiza de maneira incorrecta e non consecutiva as técnicas 
ou habilidades traballadas atendendo aos criterios comentados na aula. MÍNIMO ESIXIBLE

4/1 Descoñece as técnicas ou habilidades traballadas e os criterios técnicos comentados na aula. .
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Rúbrica 3: Avaliación do traballo de aula e da actitude

10/7 Asiste regularmente a clase. Respeta aos compañeiros e ao profesor, acepta as normas de 
xogo,considera as advertencias de seguridade da aula, acepta correccións, colabora na 
manipulación do equipamento deportivo e demostra participación activa, compromiso e 
esforzo para mellorar as diferentes capacidades.

6/5 Asiste casi sempre a clase. Respeta aos compañeiros e ao profesor. Casi sempre: acepta as 
normas de xogo,considera as advertencias de seguridade da aula, acepta correccións, colabora 
na manipulación do equipamento deportivo e demostra participación activa, compromiso e 
esforzo para mellorar as diferentes capacidades.MÍNIMO ESIXIBLE 

4/3 Casi nunca traballa na aula, non ven coa roupa e calzado axeitado, non colabora e non respeta 
a compañeiros ou profesor.

2/1 Falta regularmente, non traballa na aula, non ven coa roupa e calzado axeitado, non colabora e
non respeta a compañeiros ou profesor.

Rúbrica 4: Avaliación de traballos escritos

10/7 Axústase aos criterios do traballo en forma e tempo propoñendo contidos válidos e razoados.
6/5 Casi sempre se axusta aos criterios do traballo en forma e tempo propoñendo contidos válidos 

e razoados. MÍNIMO ESIXIBLE
4/3 Axústase pouco aos criterios do traballo en forma e tempo propoñendo contidos válidos e 

razoados.
2/1 Descoñece os criterios do traballo e os contidos son incorrectos.

Rúbrica 5 : Avaliación de traballos prácticos en grupo

10/7 Axústase aos criterios do traballo en forma e tempo con propostas creativas, válidas e 
razoadas.

6/5 Axústase a casi todos os criterios do traballo en forma e tempo con propostas válidas e 
razoadas. MÍNIMO ESIXIBLE

4/3 Non se axusta aos criterios do traballo en forma e tempo con propostas non de todo válidas e 
razoadas.

2/1 Non se axusta aos criterios do traballo en forma e tempo con propostas non válidas e non 
razoadas.
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Rúbrica 6 : Avaliación da mellora da resistencia aeróbica

10/7 Realiza carreira continua levando un ritmo en progresión ascendente ( lento-moderado ) 
seguindo os consellos do profesor e completando o tempo prefixado todos os días.
Alumnado con lesións ou con sobrepeso poderán sustituir a carreira continua por marcha a pé.

6/5 Alterna carreira continua con marcha a pé( camiñar) levando un ritmo en progresión 
ascendente ( lento-moderado ) seguindo os consellos do profesor e completando o tempo 
prefixado todos os días. MÍNIMO ESIXIBLE

4/3 Realiza marcha a pé( camiñar) levando un ritmo en progresión ascendente ( lento-moderado ) 
seguindo os consellos do profesor e completando o tempo prefixado todos os días.

2/1 Négase a correr ou camiñar.

Rúbrica 7 : Avaliación da flexibilidade

10/
8

En bipedestación, facendo unha flexión de columna e coas pernas estiradas: toca coas palmas o
chan(rapazas)/ toca cos puños o chan (rapaces )

7/6 En bipedestación, facendo unha flexión de columna e coas pernas estiradas: toca cos puños o 
chan(rapazas)/ toca cos nudillos a punteira da zapatilla(rapaces )

5 En bipedestación, facendo unha flexión de columna e coas pernas estiradas: toca cos dedos o 
chan(rapazas)/ toca cos dedos a punteira da zapatilla(rapaces )MÍNIMO ESIXIBLE

4/1 En bipedestación, facendo unha flexión de columna e coas pernas estiradas: os dedos están a 
altura da perna/nocello.

Rúbrica 8a : Avaliación da forza do tren superior 

10/8 En posición de prancha, realiza correctamente o 100% das pranchas esixidas.
7/6 En posición de prancha, realiza correctamente o 75% das pranchas esixidas.
5 En posición de prancha fai a metede das pranchas. MÍNIMO ESIXIBLE
4/1 En posición de prancha, non é capaz de manter a posición debido a que flexiona cóbados, 

baixa cadeira e/o flexiona xeonllos.
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Rúbrica 9 : Avaliación da técnica e táctica en deportes colectivos

10/
8

Realiza de maneira correcta as técnicas ou habilidades traballadas e selecciona as respostas 
tácticas adecuadas atendendo aos criterios comentados na aula.

7/6 Realiza casi sempre de maneira correcta as técnicas ou habilidades traballadas e selecciona 
casi sempre as respostas tácticas adecuadas atendendo aos criterios comentados na aula.

5 Esforzase na mellora da técnica e táctica. Realiza de maneira incorrecta as técnicas ou 
habilidades traballadas e selecciona respostas tácticas inadecuadas. MÍNIMO ESIXIBLE

4/1 Descoñece as técnicas ou habilidades traballadas, as respostas tácticas adecuadas e non atende 
aos criterios comentados na aula.

Rúbrica 10: Avaliación das diferentes intensidades na sesión e. f.

10/
7

Ten criterio a hora de regular a intensidade elevada na parte principal, e as intensidades baixas 
do quecemento e da volta a calma.

6/5 Casi sempre regula a intensidade elevada na parte principal, e as intensidades baixas do 
quecemento e da volta a calma. MÍNIMO ESIXIBLE

4/3 Poucas veces regula a intensidade elevada na parte principal, e as intensidades baixas do 
quecemento e da volta a calma.

2/1 Descoñece como regular a intensidade elevada na parte principal, e as intensidades baixas do 
quecemento e da volta a calma.

Rúbrica 11: Avaliación da proba escrita

10/7 Resposta correctamente á casi totalidade/totalidade das preguntas da proba escrita.
6/5 Resposta correctamente á metade das preguntas da proba escrita. MÍNIMO ESIXIBLE
4/3 Resposta correctamente a menos da metade das preguntas da proba escrita.
2/1 Resposta incorrectamente á casi totalidade/totalidade das preguntas da proba escrita.

Rúbrica 12 : Avaliación do traballo en grupo dirixindo un 
quecemento, flexibilidade e forza na aula 

10/
7

Propón exercicios axeitados e coa intensidade correcta. O grupo coordina ben á aula e emprega
os materiais correctamente.

6/5 Propón exercicios axeitados e coa intensidade correcta. O grupo non coordina ben á aula e 
emprega os materiais correctamente. MÍNIMO ESIXIBLE

4/3 Non propón exercicios axeitados e coa intensidade correcta. O grupo coordina ben á aula e 
emprega os materiais correctamente.

2/1 Non propón exercicios axeitados e coa intensidade correcta. O grupo non coordina ben á aula e
non emprega os materiais correctamente.
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Rúbrica 13: Avaliación de vídeos.

10/7 Axústase aos criterios do formato de vídeo en forma e tempo con propostas creativas, válidas 
e razoadas.

6/5 Axústase a casi todos os criterios do formato de vídeo en forma e tempo con propostas válidas
e razoadas. MÍNIMO ESIXIBLE

4/3 Non se axusta aos criterios do traballo en forma e tempo con propostas non de todo válidas e 
razoadas.

2/1 Non se axusta aos criterios do traballo en forma e tempo con propostas non válidas e non 
razoadas.

Rúbrica 14: Avaliación de deportes alternativos.

10/
8

Asiste regularmente ( 100% ) as prácticas de deportes alternativos. Esfórzase por realizar de 
maneira correcta as técnicas ou habilidades traballadas e sempre selecciona as respostas 
tácticas adecuadas atendendo aos criterios comentados na aula.

7/6 Asiste casi sempre as prácticas (75% ) de deportes alternativos. Esfórzase casi sempre por 
realizar de maneira correcta as técnicas ou habilidades traballadas e casi sempre selecciona as 
respostas tácticas adecuadas atendendo aos criterios comentados na aula.

5 Asiste pouco (50% ) as prácticas de deportes alternativos. Esfórzase casi sempre por realizar 
de maneira correcta as técnicas ou habilidades traballadas e casi sempre selecciona as 
respostas tácticas adecuadas atendendo aos criterios comentados na aula. MÍNIMO 
ESIXIBLE

4/1 Non asiste a clase. Descoñece as técnicas ou habilidades traballadas, as respostas tácticas 
adecuadas e non atende aos criterios comentados na aula. Non se esforza en absoluto.
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TABLA DE PORCENTAXES PARA O REPARTO DA NOTA POR 
TRIMESTRES:

BACH ACTITUDE TEORÍA COND. 
FÍSICA

PROBAS 
PRÁCTICAS

1ºTrim.   10% 10% 40% 40%

2ºTrim.   10% 10% 40% 40%

3º Trim.   10% 15% 40% 30%

7.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Promocionarán a materia todos aqueles alumnos que acaden alo menos un 5 na
cualificación final ordinaria (Xuño).

Dado que a avaliación é continua, entendemos como procedemento de avaliación
extraordinario aquel que se aplique unha vez que a avaliación final ordinaria sexa
menor a 5. Para eses casos haberá unha proba formal (examen teórico + examen
práctico ou entrega de traballos) no mes de SETEMBRO que puntuará sobre 10
puntos  e  onde  haberá  que  dar  conta  do  grao  mínimo  de  consecución  dos
estándares de aprendizaxe seleccionados polo docente para a elaboración de dita
proba formal ou entrega de traballos.

As  características  das  probas  por  trimestres,  de  xuño  e  septembro  están
desenroladas no apartado 7.1.
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DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  E 
MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN TOMAR 
EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS

1º BACHARELATO:

Probas prácticas:Test de resistencia: realizar carreira continua ata un 
máximo de 15´/ Índice de Ruffier.

Test de flexibilidade: en bipedestación facer unha flexión de cadeira e ver 
onde chegan.

Test de forza de tronco: facer 10 pranchas con xeonllos/sin xeonllos.

Test de habilidade con 3 bolas de malabares: cascada interior .

Despois de recabar toda a información teremos un perfil de cada alumno e 
afondaremos nas carencias individuais e grupais podendo adaptar os 
contidos, actividades e graos mínimos.

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

O alumnado que curse 2º bacharelato coa materia de educación física

suspensa de 1º de Bacharelato debe coñecer os seguintes requisitos: 

Realizaranse, como mínimo, dous exames e, para o alumnado que o

precise, un exame final no mes de maio. Ademais haberá un exame

extraordinario en Setembro.

Os  departamentos  poderán  establecer  nas  súas  programacións

didácticas actividades complementarias que se poderán ter en conta no

proceso  de  avaliación  de  materias  pendentes,  pero  sempre  se

respectará o dereito do alumnado aos exames antes sinalados. Neste

caso  a  participación  nas  actividades  extraescolares  dos  xoves  pola

tarde poderán contar para este fin se o alumno asiste con regularidad e

participa activamente con interese.

 O calendario de exames será establecido e comunicado pola Xefatura

de Estudos.
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A Xefatura  de Departamento  será  a  encargada  de  coordinar  todo  o

proceso de recuperación de pendentes do seu departamento didáctico,

se  ben  poderá  delegar  nos  restantes  membros  algunhas  destas

actividades. A Xefatura será en todo caso a responsable última de todos

cantos  aspectos  se refiran  ao  proceso  de  recuperación  de  materias

pendentes do seu departamento.

CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN  1º BACHARELATO ( PENDENTES )

1º parcial 

Condición física: 

Resistencia :  minutos de carreira continua . 1´5Puntos.

Flexibilidade: os rapaces tocar  no chan  cos dedos e as rapazas cos   
            nudillos( 10"). Xeonllos completamente estirados e sen temblar. 1 Punto.

Forza de brazos: rapaces 15 planchas  e rapazas 15 planchas cos xeonllos 
           apoiados. Realizar as pranchas extendendo os codos e tocando no chan co 
           peito.1,5 Puntos.

Probas deportivas:
Ioga: Saudo ao sol 1 punto                                                                                                     
         Asana árbore con control durante 30”: 3 intentos   1 punto  

Baloncesto:   bote de balón entre as pernas dando  5 pasos e bote cara diante.
            Puntuarase  Apto/non Apto.  1 Punto.

Esgrima:  1 Punto
             Garda, fondo-garda ( 0'5 puntos )
             Réplica a 6ª, 4ª, 7ª e 8ª ( 0'5 puntos )

Examen dos contidos teóricos do 1º e 2º trimestre.  2 puntos.

Para superar o examen final de pendentes  deberá sacar un cinco ( 1 punto ) 
como mínimo no examen teórico.
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2º parcial ( pendentes):

Condición física: 

Resistencia : 30 minutos de carreira continua . 1.5 Puntos.

Flexibilidade: os rapaces tocar  no chan  cos nudillos e as rapazas cos   
            puños( 10"). Xeonllos completamente estirados e sen temblar. 1 Punto.

Forza de brazos: rapaces 20 planchas  e rapazas 20 planchas cos xeonllos 
           apoiados. Realizar as pranchas extendendo os codos e tocando no chan co 
           peito.1,5 Puntos.

Probas deportivas:
Bádminton: 2 Punto.
           saque  curto e longo     ( 1 punto  )  
           facer 5 drives seguidos alternando dereito/revés ( 1 punto )

Malabares: 2 puntos ( 3 intentos )
30 lanz/recep en  cascada interior  combinados con cascada exterior e columnas 
con 3 bolas.

Examen dos contidos teóricos do 3º trimestre.  2 puntos.
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EXÁMEN FINAL  DE MAIO E SETEMBRO( pendentes):

Avaliarase da seguinte maneira:

Condición física: 

Resistencia : 30 minutos de carreira continua . 1Punto.

Flexibilidade: os rapaces tocar  no chan  cos nudillos e as rapazas cos   
            puños( 10"). Xeonllos completamente estirados e sen temblar. 1 Punto.

Forza de brazos: rapaces 25 pranchas  e rapazas 20 planchas cos xeonllos 
           apoiados. Realizar as pranchas extendendo os codos e tocando no chan co 
           peito.1Punto.

Probas deportivas:
Ioga: Saudo ao sol ( 0'50 p ) e a asana árbore con control durante 30”: 3 intentos 
           ( 0'50 p  ).1 Punto.

Baloncesto:  consistirá en una proba individual de bote de balón entre as pernas 
dando   5 pasos e bote cara diante.
            Puntuarase Apto/non Apto.  1 Punto.

Esgrima: 1 Puntos
             Garda, fondo-garda ( 0'25 puntos )
             Réplica a 6ª, 4ª, 7ª e 8ª ( 0'25 puntos )

Bádminton: 1 Puntos.
           saque  curto e longo     ( 0'5 puntos  )  
            facer 5 drives seguidos alternando derito/revés ( 0'5 puntos )

Malabares: 1 punto ( 3 intentos )

30 lanz/recep en  cascada interior  combinados con cascada exterior e columnas 
con 3 bolas.            

Examen dos contidos teóricos de todos os trimestres.  2 puntos.

Para superar o examen final de pendentes  deberá sacar un cinco ( 1 punto ) 
como mínimo no examen teórico.
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ORGANIZACIÓN DOS 
PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS 
COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, EN 
BACHARELATO.

Este apartado non lle corresponde a esta Programación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE

En relación á atención á diversidade teremos en conta a lexislación vixente 
pola que se dictan instrucciones para los centros escolares sobre a atención 
educativa e a avaliación do alumnado con Necesidades Específicas de Apoio 
Educativo na Ensinanza. Atendendo aos Principios de Diversidade: Principios de 
Individualización, Normalización e Integración.

A atención á diversidade debe plantearse para dar resposta á 
individualización,normalización e integración e, é por elo, que iste Departamento 
entende que debe dar as oportunas aportacions permitindo a máxima integración e, 
ademais, facelo  na medida en que istos poidan asumilas; desta forma faremos da 
Educación Física unha actividade integradora con alumnos/as activos/as, 
participando de acordo as suas posibilidades e facendo da nosa aula un lugar onde 
todos/as poidan intervir de forma tolerante e solidaria.

É por isto que:

Tratarase de garantizar a atención a diversidade utilizando metodoloxía e estratexias
máis individualizadas.

Cada alumno/a debe traballar segundo o seu nivel e as súas capacidades.

Atenderase  por  separado  a  un  alumno/a  ou  grupo  de  alumnos  sempre  que  o
necesiten, mentras os demáis continúan desenvolvendo o seu traballo.

Prestarase atención primordial a igualdade entre alumnos/as.

Terase en conta o grado de desenrolo motor, xa que, aparecen notables diferencias
de desenvolvemento evolutivo entre alumnos e alumnas e entre alumnos do mesmo
sexo.. O mestre prestará mayor atención aos alumnos/as que máis o precisen.
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Tenderemos  hacia  a  individualizacón  do  ensino  favorecendo  o  reforzo  nas
aprendizaxes  daqueles  casos  con  dificultades  ou  daqueles  alumnos/as  máis
limitados ou menos favorecidos.

Os alumnos/as con necesidades educativas especiais as actividades plantexaranse o
máis normalizadas posibles, realizando adaptacións só cando sexa necesario.

A experiencia dinos que as causas mais frecuentes polas que os alumnos/as 
requieren dunha adaptación de aula son: alumnado con problemas de insuficiencia 
respiratoria (asma, alergias,..), alumnado con modificacions das curvaturas 
fisiológicas da columna (escoliosis, cifosis, hiperlordosis...),…

Así, en términos xerais, deberíamos ter en conta as seguintes  recomendacions:

1.- Con alumnos/as asmáticos y/o alérgicos, deberíamos evitar:

- O traballo específico e intenso de resistencia aeróbica e anaeróbica.

- As actividades prolongadas y/o con pouca recuperación.- O traballo 
excesivamente continuado en lugares pechados (ximnasios).

- En definitiva, todos aqueles exercicios e actividades que provoquen unha excesiva
elevación da frecuencia cardiaca e respiratoria.

2.- No caso de alumnos con problemas raquídeos, debemos evitar:

- Equilibrios de cabeza.

- Exercicios con sobrecarga na espalda.

- Abdominais coas pernas extendidas, tanto de elevalo tronco fixando os pes, como 
elevalas pernas fixando os brazos (é decir, os mal denominados abdominais 
superiores e inferiores coas pernas extendidas).

-Lumbares nos que se sobrepase a horizontal, favorecendo a hiperlordosis lumbar.

3.- En caso de alumnado con enfermedades e patoloxías mais importantes deberán 
seguirse aquelas recomendacions dos médicos; e nos casos extremos podrá 
plantexarse a exención da parte práctica da materia sempre debidamente acreditada 
(problemas graves de corazón, alumnado con patoloxías severas a nivel de columna,
etc...)

O resto de exercicios e/o actividades, excepto en casos excepcionais, estimamos
que si están en condicions de executalos.
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CONCRECCIÓN DOS ELEMENTOS 
TRANSVERSAIS QUE SE 
TRABALLARÁN NO CURSO QUE 
CORRESPONDA.

EDUCACIÓN PARA A SAUDE

É un tema que está íntimamente ligado a os contidos específicos de Educación 
Física, e que se reflexa continuamente no tratamento dos diversos bloques de 
contido. Os contidos a que se fai referencia son:

-Incidencia da práctica da actividade física na mellora da saude.

-Incidencia de certos hábitos negativos (tabaco, drogas, falta de sono,...) para a 
saude.

-A dieta equilibrada.

-Hixiene, seguridade e prevención de accidentes na práctica de actividades físicas.

-Primeiros auxilios.

-A actividade física e o  deporte como alternativa para a ocupación do tempo de 
ocio, mellorando a saude e a calidade de vida.

-Medio ambiente e saude.

-Educación da respiración e relaxación.

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES EN AMBOS 
SEXOS

Na Educación Física, caíuse tradicionalmente no fomento de estereotipos que 
condicionaban o desenrolo motor e afectivo do alumno diferenciando entre 
actividades e deportes propiamente masculinos e femininos, e incluso separando a 
clase por sexos, con actividades diferentes.

Nosa intención é eliminar as consideraciones sexistas de determinadas actividades, 
de forma que os alumnos e alumnas se relacionen con naturalidade, fomentando a 
creación de grupos mixtos no trabajo cooperativo.

Realizarase un análisis obxetivo das diferencias morfolóxicas e fisiolóxicas e a sua 
incidencia no desenrolo das capacidades físicas e a práctica de diferentes deportes.

EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA E O  DESENROLO E EDUCACIÓN 
MORAL E  CÍVICA.
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O desenrolo das actividades na Educación Física, donde se potencia o traballo en 
grupo e se realizan actividades de competencia, favorece a educación de aspectos de
cooperación, tolerancia, respeto a adversarios e reglas dos xogos, aceptación das 
posibilidades e limitacions propias e dos compañeiros....

Fomentarase a reflexión sobre aspectos relacionados coa práctica de deportes ea 
sociedade: agresividade no deporte, o fenómeno dos hinchas, etc.

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

A actividade física e odeporte han xenerado, nestos tempos, novos cauces de 
consumo; bebidas enerxéticas, suplementos proteicos, ropa e calzado deportivo, 
ximnasios e outras instalacions.

Procurarase o estudo e análisis crítico do consumo no deporte; influencia da 
publicidade, análisis da calidade do producto e non fe cega nunha marca comercial, 
verdade e mitos dos alimentos para deportista, estudo ds diversas ofertas de 
actividades municipaies e privadas...

Igualmente, fomentarase a investigación e creación de actividades físicas con 
materiais de autofabricación e reciclados; neumáticos, periódicos, etc.

EDUCACIÓN VIAL

A través do análisis das actividades deportivas practicadas na carretera, carrera, 
ciclismo, monopatín, senderismo con tramos de vía, etc., podense coñecer e valorar 
as normas e sinais de circulación.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

A través do coñecemento activo do entorno, da reflexión critica relativa a os 
distintos espacios e de forma gradual a través das actividades que habitualmente 
desenrolanse en cada un deles,  implicase a os alumnos e alumnas na conservación e
respeto do medio, formando unha mentalidade critica e participativa, 
responsabilizando o alumno/a dentro das suas posibilidades na preservación dos 
recursos e a sua relación directa co  medio ambiente urbano e natural. Preténdese 
conseguir a creación de hábitos e actitudes con respecto á actuación individual no 
entorno. Pondrase especialmente de manifesto non só nas saidas ó medio natural 
senon tamen dentro do propio centro.
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AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO 
E DA PRÁCTICA DOCENTE.

a. INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de 
dificultde foi 
adecuado ás 
características 
do alumnado.

 

2. Conseguiuse 
crear un conflito
cognitivo/motor
que favoreceu a 
aprendizaxe.

 

3. Conseguiuse 
motivar para 
lograr os graos 
mínimos.

  

4. Conseguiuse 
a participación 
activa do 
alumnado.

   

5. Contouse co 
apoio e coa 
implicación das 
familias no 
traballo do 
alumnado.

  

6. Mantívose un
contacto 
periódico coa 
familia por 
parte do 
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profesorado.

7. Adoptáronse 
as medidas 
organizativas 
adecuadas para 
atender ao 
alumnado con 
NEAE.

   

8. Atendeuse 
adecuadamente
á diversidade do
alumnado.

 

9. Usáronse 
distintos 
instrumentos de
avaliación.

   

10. Dáse un 
peso real á 
observación do 
traballo na aula.

  

11. Valorouse 
adecuadamente
o traballo 
colaborativo do 
alumnado 
dentro do 
grupo.
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b. INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

Escala

1 2 3 4

1. Como norma 
xeral, fanse 
explicacións 
xerais para todo
o alumnado.

    

2. Ofrécense a 
cada alumno/a 
as explicacións 
individualizadas 
que precisa.

   

3. Elabóranse 
actividades 
atendendo á 
diversidade.

    

4. Elabóranse 
probas de 
avaliación 
adaptadas ás 
necesidades do 
alumnado con 
NEAE.

   

5. Utilízanse 
distintas 
estratexias 
metodolóxicas 
en función dos 
temas a tratar.

    

6. Combínase o 
traballo 
individual e en 
equipo.

   

7. Anímase á 
lectura de 
contidos 
relacionados 
coa materia. 
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8. Poténcianse 
estratexias de 
ensinanza 
analíticas coma 
globais.

9. Incorpóranse 
as TIC aos 
procesos de 
ensino – 
aprendizaxe.

    

10. Préstase 
atención aos 
elementos 
transversais 
vinculados a 
cada estándar.

   

11. Ofrécense 
ao alumnado de
forma rápida os 
resultados das 
probas / 
traballos, etc.

    

12. Analízanse e
coméntanse co 
alumnado os 
aspectos máis 
significativos 
derivados da 
corrección das 
probas, 
traballos,..

   

13. Dáselle ao 
alumnado a 
posibilidade de 
visualizar e 
comentar os 
seus acertos e 
erros.

    

14. Grao de 
implicación do 
profesorado nas
funcións de 
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titoría e 
orientación.

15. Adecuación, 
logo da súa 
aplicación, das 
ACS propostas e
aprobadas.

   

16. As medidas 
de apoio, 
reforzo, etc. 
están 
claramente 
vinculadas aos 
estándares.

   

17. Avalíase a 
eficacia dos 
programas de 
apoio, reforzo, 
recuperac,
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8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E 
COMPLEMENTARIAS.

a. INTRODUCCIÓN.

ALUMNADO AO QUE VAI DIRIXIDA

Alumnado de 1º de bacharelato A,B,C e D.
 
DATA E TEMPORALIZACIÓN 

25 de Setembro e 2 de Outubro.
Dúas sesións na 1ª avaliación. Si resulta de interese haberá a opción de repetir na 2ª e na 3ª 
avaliación.
 
RECURSOS PREVISTOS NECESARIOS E PRESUPOSTO DOS MESMOS

Empregaremos material deportivo como colchonetas e quitamedos do instituto.
O monitor de defensa persoal traerá proteccións para realizar golpeos en diferentes partes do 
corpo.
 
PROFESOR RESPONSABLE E PROFESORADO ACOMPAÑANTE (1 profesor/a por 
cada 20 alumnos/as se é unha saída educativa, mínimo 2)

Profesor/a responsable: Gerardo Sanmartín Gil
Profesorado acompañante: Ovidio Afonso.
 
OBXECTIVOS QUE SE PRETENDEN ACADAR

Aprender a defenderse ante situacións reais na rua.
Entender a defensa persoal como unha actividade de defensa non de agresión.
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Defensa persoal: técnicas de defensa persoal en situacións reais na rua. Defenderse ante un 
roubo, un agarre, un golpeo...



MECANISMOS DE REVISIÓN, 
AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO 
PRESENTE DOCUMENTO E PROCESOS 
DE MELLORA.

 

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación 
do deseño das 
unidades 
didácticas, 
temas ou 
proxectos a 
partir dos 
elementos do 
currículo.

   

2. Adecuación 
da 
secuenciación e 
da 
temporalización 
das unidades 
didácticas / 
temas / 
proxectos.

   

3. O 
desenvolvement
o da 
programación 
respondeu á 
secuenciación e 
a 
temporalización 
previstas.

   

4. Adecuación   
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da 
secuenciación 
dos estándares 
para cada unha 
das unidades, 
temas ou 
proxectos.

5. Adecuación 
do grao mínimo 
de consecución 
fixado para cada 
estándar.

  

6. Asignación a 
cada estándar 
do peso 
correspondente 
na cualificación.

    

7. Vinculación 
de cada 
estándar a un ou
varios 
instrumentos 
para a súa 
avaliación.

   

8. Asociación de 
cada estándar 
cos elementos 
transversais a 
desenvolver.

    

9. Fixación 
dunha estratexia
metodolóxica 
común para 
todo o 
departamento.

   

10. Adecuación 
da secuencia de 
traballo na aula.
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11. Adecuación 
dos materiais 
didácticos 
utilizados.

    

12. Adecuación 
da instalación 
deportiva ós 
contidos.

    

13. Adecuación 
do plan de 
avaliación inicial 
deseñado, 
incluídas as 
consecuencias 
da proba.

    

14. Adecuación 
da proba de 
avaliación inicial,
elaborada a 
partir dos 
estándares.

  

15. Adecuación 
das pautas xerais
establecidas 
para a avaliación
continua: 
probas, 
traballos, etc.

  

16. Adecuación 
dos criterios 
establecidos 
para a 
recuperación 
dun exame e 
dunha 
avaliación.

    

17. Adecuación 
dos criterios 
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establecidos 
para a avaliación
final. [Só para 
ESO e 
bacharelato].

9. 18. Adecuación 
dos criterios 
establecidos 
para a avaliación
extraordinaria. 

    

10. 19. Adecuación 
dos criterios 
establecidos 
para o 
seguimento de 
materias 
pendentes. [

    

11. 20. Adecuación 
dos criterios 
establecidos 
para a avaliación
desas materias 
pendentes. 

    

21. Adecuación 
dos exames, 
tendo en conta o
valor de cada 
estándar.

    

22. Adecuación 
dos programas 
de apoio, 
recuperación, 
etc. vinculados 
aos estándares.

    

23. Adecuación 
das medidas 
específicas de 
atención ao 
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alumnado con 
NEAE.

24. Grao de 
desenvolvement
o das 
actividades 
complementaria
s e 
extraescolares 
previstas.

    

25. Adecuación 
dos mecanismos
para informar ás 
familias sobre 
criterios de 
avaliación, 
estándares e 
instrumentos.

    

26. Adecuación 
dos mecanismos
para informar ás 
familias sobre os
criterios de 
promoción.

    

27. Adecuación 
do seguimento e
da revisión da 
programación ao
longo do curso.

    

28. Contribución
desde a materia 
ao plan de 
lectura do 
centro.

    

29. Grao de 
integración das 
TIC no 
desenvolvement
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o da materia.
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