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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 Esta programación para a materia de Educación Física no Ensino Secundario, fundamentase nas 

prescricións 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 súa finalidade pedagóxica  centrase en “incorporar á formación dos nosos alumnos e alumnas, destrezas 

e capacidades que, relacionadas co corpo e coa actividade motriz, contribúan ó desenrolo persoal equilibrado  e a 

unha mellor calidade de vida. Todo elo, favorecendo actitudes de cooperación, respecto  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, coñecementos, procedementos, actitudes e 

sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que as persoas realizan no seu medio e cos demais, 

permitíndolles resolver diferentes problemas que requiren unha habilidade motriz determinada e, a través da 

transferencia dla motricidade a distintas situacións da vida cotiá, alcanzar os obxectivos no exclusivos do ámbito 

motor. En torno a elo, plantexamos un currículo aberto que se adecúe os intereses e características do alumnado 

que permita mellorar a súa autonomía e iniciativa persoal que lle inviten á INCLUSIÓN. 

No  novo currículo  desenrólanse 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: 

 Fomentar o seu desenrolo persoal. 

 Exercer debidamente como cidadán. 

 Incorporarse á vida adulta. 

 E seguir aprendendo o longo da vida. 

Tendo presente este primeiro nivel de concreción do cal nos guiamos para desenrolar a nosa  programación 

debemos adaptala 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  intencións educativas (finalidades) orientadas a: 

 Mellorar a saúde 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 cara á mellora da Convivencia Escolar. 
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 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 interculturalidade como un aspecto positivo que permita a integración e a relación entre 

persoas de diferente nacionalidade e raza. 

Todas estas actuacións deben contribuír 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 Saúde procurando en todo momento adecuar a actividade física 

orientada cara á mellora da saúde e benestar persoal; o Principio do Xogo como eixo vertebrador de todas as U.D; 

e o Principio Psicosocial fomentando loas relacións entre os alumnos/as mostrando actitudes de respecto e 

tolerancia. 

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 da educación secundaria obrigatoria 

A educación secundaria obrigatoria 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 conxuntura 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 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. 
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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 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 dous membros: 

D. Gerardo Sanmartín.Gil,  licenciado en E. F. Xefe do Departamento . 

Dna. Montserrat Ferreirós Pereira,   licenciada en E. F. Xefa de Estudos 

D. Pablo Villaronga Paz, licenciado en E. F. con afín de inglés . 

A xefatura do Departamento rota cada 4 anos. Hora de reunión do Departamento: cando decida o 

departamento unha vez ó mes. 

1.5.- Análise da situación de partida 

 As instalaciones coas que contamos son: 

- Un 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. 

- Un  pavillón municipal cuberto,  para actividades como voleibol, bádminton , aeróbic, balonmán, patinaxe ... 

- Un  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  avalíe por falta de tempo ou por que a chuvia nos impida 

dar clase nas pistas exteriores ou por inundacións no pavillón. 

1.6.- Reparto dos grupos 

1º  E.S.O.: Montserrat Ferreirós Pereira  

2º ESO: Pablo Villaronga Paz 

3º ESO: Gerardo Sanmartín 

4º ESO: Pablo Villaronga Paz 

 

Materia optativa en 1º ESO: Promoción de estilos de vida saudables (Gerardo Sanmartín). 

Convén resaltar o pouco presuposto destinado ó Departamento, insuficiente para o desenrolo  axeitado da 

nosa ampla e variada programación. Esta situación vese agravada polos deterioros que obrigan a adquirir 

novamente o material  estragado. 

1.6.- Organización do Departamento en función do grupo e da instalación 

 1º trimestre: A profesora Montserrat Ferreirós e o profesor Pablo Villaronga estarán todo o trimestre 

nas instalacións do Ies Vilalonga mentres o profesor Gerardo Sanmartín no pavillón propiedade do Concello. 

 2º trimestre: A profesora Montserrat Ferreirós e o profesor Pablo Villaronga estarán todo o trimestre 

nas instalacións do Ies Vilalonga mentres o profesor Gerardo Sanmartín no pavillón propiedade do Concello. 

 3º trimestre: O profesor Gerardo Sanmartín estará todo o trimestre nas instalacións do Ies Vilalonga  

mentres a profesora Montserrat e o profesor Pablo Villaronga  estarán no pavi´´ón propiedade do Concello. 
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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 

A contribución ao desenvolvemento das competencias clave da materia de Educación Física  realízase a 

través dos contidos e dos estándares de aprendizaxe, que están divididos en 4 bloques: Contidos comúns, 

Actividades físicas artístico-expresivas, Actividade física e saúde, Os xogos e as actividades deportivas. 

A continuación desenvolvemos as táboas cos Perfís Competenciais de Estándares de Aprendizaxe para 

cada nivel. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Competencia Comunicación Lingüística (1º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

1º EF 
1º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

1º EF 
1º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Competencia Comunicación Lingüística (2º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

2º EF 
2º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

2º EF 
2º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Comunicación Lingüística (3º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

3º EF 
3º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 
do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

3º EF 
3º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Comunicación Lingüística (4º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

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

4º EF 
4º-EFB1.6.2 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas 
conclusións. 

4º EF 4º-EFB1.6.3 - Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Matemática, Ciencia e Tecnoloxía (1º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

1º EF 1º-EFB1.1.1 - Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados 

1º EF 1º-EFB3.1.1 - Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a alimentación nun estilo de vida saudable 

1º EF 1º-EFB3.1.2 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora da condición física. 

1º EF 1º-EFB3.1.3 - Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, e lévaas á práctica. 

1º EF 1º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención de lesións. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Matemática, Ciencia e Tecnoloxía (2º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

2º EF 2º-EFB1.1.1 - Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 

2º EF 2º-EFB3.1.1 - Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

2º EF 2º-EFB3.1.2 - Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación co seu impacto na súa saúde. 

2º EF 2º-EFB3.1.3 - Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os riscos e as contraindicacións da práctica deportiva. 

2º EF 2º-EFB3.1.4 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora dos principais factores da condición física. 

2º EF 2º-EFB3.1.5 - Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores da condición física. 

2º EF 
2º-EFB3.1.6 - Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen 
efectos negativos para a saúde. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Matemática, Ciencia e Tecnoloxía (3º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

3º EF 3º-EFB1.1.1 - Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 

3º EF 3º-EFB3.1.1 - Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

3º EF 3º-EFB3.1.2 - Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a saúde. 

3º EF 3º-EFB3.1.3 - Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os riscos e contraindicacións da práctica deportiva 

3º EF 3º-EFB3.1.4 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora de diferentes factores da condición física. 

3º EF 3º-EFB3.1.5 - Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da condición física 

3º EF 
3º-EFB3.1.6 - Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen 
efectos negativos para a saúde. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Matemática, Ciencia e Tecnoloxía (4º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

4º EF 
4º-EFB3.1.1 - Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde 
individual e colectiva. 

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

4º EF 4º-EFB3.1.3 - Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición física e a saúde. 

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

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

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

4º EF 
4º-EFB3.2.3 - Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora das capacidades físicas básicas, cunha orientación saudable e nun nivel 
adecuado ás súas posibilidades. 

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

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

4º EF 4º-EFB4.3.2 - Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida 

4º EF 4º-EFB4.3.3 - Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Competencia Dixital (1º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

1º EF 
1º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

1º EF 
1º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Competencia Dixital (2º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

2º EF 
2º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

2º EF 
2º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Competencia Dixital (3º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

3º EF 
3º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 
do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

3º EF 
3º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Competencia Dixital (4º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

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

4º EF 
4º-EFB1.6.2 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas 
conclusións. 

4º EF 4º-EFB1.6.3 - Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Aprender a Aprender (1º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

1º EF 1º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo as orientacións dadas 

1º EF 1º-EFB3.1.2 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora da condición física. 

1º EF 
1º-EFB3.2.1 - Iníciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o 
seu desenvolvemento. 

1º EF 1º-EFB3.2.2 - Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

1º EF 1º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as normas establecidas. 

1º EF 1º-EFB4.1.2 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados máis sinxelos. 

1º EF 
1º-EFB4.1.3 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e superación, adecuado á 
súa idade. 

1º EF 1º-EFB4.1.4 - Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión en contornos non estables e técnicas básicas de orientación. 

1º EF 
1º-EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición 
facilitadas, respectando o regulamento. 
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1º EF 1º-EFB4.2.2 - Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. 

1º EF 
1º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións facilitadas de colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter 
vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Aprender a Aprender (2º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

2º EF 2º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en conta os contidos que se vaian realizar. 

2º EF 2º-EFB3.2.1 - Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

2º EF 2º-EFB3.2.2 - Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades 

2º EF 2º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención de lesións. 

2º EF 
2º-EFB3.2.4 - Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición física saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora 
da calidade de vida. 

2º EF 2º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas adaptadas, respectando as regras e as normas establecidas. 

2º EF 2º-EFB4.1.2 - Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico formulado 

2º EF 2º-EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados. 

2º EF 2º-EFB4.1.4 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e superación. 

2º EF 
2º-EFB4.1.5 - Explica e pon en práctica técnicas de progresión nos contornos non estables e técnicas básicas de orientación, regulando o esforzo en función das súas 
posibilidades. 

2º EF 2º-EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. 

2º EF 
2º-EFB4.2.2 - Describe simplificadamente e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición 
ou de colaboración-oposición facilitadas. 

2º EF 
2º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións de colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter 
vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 
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2º EF 2º-EFB4.2.4 - Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas valorando a oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Aprender a Aprender (3º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

3º EF 3º-EFB3.2.1 - Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

3º EF 3º-EFB3.2.2 - Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

3º EF 3º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención de lesións. 

3º EF 
3º-EFB3.2.4 - Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición física, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da 
calidade de vida. 

3º EF 3º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, respectando as regras e normas establecidas. 

3º EF 3º-EFB4.1.2 - Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 

3º EF 3º-EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos. 

3º EF 3º-EFB4.1.4 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, autoesixencia e superación. 

3º EF 
3º-EFB4.1.5 - Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos non estables e técnicas básicas de orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e 
regulando o esforzo en función das súas posibilidades. 

3º EF 3º-EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 

3º EF 
3º-EFB4.2.2 - Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición seleccionadas. 

3º EF 
3º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións de colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou 
cumprir o obxectivo da acción. 

3º EF 3º-EFB4.2.4 - Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Aprender a Aprender (4º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

4º EF 
4º-EFB4.1.1 - Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as 
súas propias características 

4º EF 
4º-EFB4.1.2 - Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións 
colectivas. 

4º EF 4º-EFB4.1.3 - Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio, priorizando a súa seguridade persoal e colectiva. 

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

4º EF 
4º-EFB4.2.2 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de cooperación, axustando as accións motrices aos factores presentes e ás 
intervencións do resto de participantes. 

4º EF 
4º-EFB4.2.3 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de colaboración-oposición, intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo 
o obxectivo colectivo de obter situacións vantaxosas sobre o equipo contrario. 

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

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

4º EF 
4º-EFB4.2.6 - Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valorando as características de cada participante e os factores presentes no 
contorno. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Social e Cívica (1º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

1º EF 1º-EFB1.1.1 - Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados 

1º EF 1º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo as orientacións dadas 

1º EF 1º-EFB1.1.3 - Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física 

1º EF 1º-EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a 

1º EF 
1º-EFB1.2.2 - Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos 

1º EF 1º-EFB1.2.3 - Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do seu nivel de destreza. 

1º EF 1º-EFB1.3.1 - Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu contorno próximo para a realización de actividades físico-deportivas 

1º EF 1º-EFB1.3.2 - Respecta o seu controno e a valora como un lugar común para a realización de actividades físico-deportivas. 

1º EF 
1º-EFB1.3.3 - Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto 
social actual 

1º EF 
1º-EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que poidan supor un elemento de risco relevante para si mesmo/a 
ou para as demais persoas 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Social e Cívica  (2º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

2º EF 2º-EFB1.1.1 - Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 

2º EF 2º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en conta os contidos que se vaian realizar. 

2º EF 2º-EFB1.1.3 - Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das propias dificultades, baixo a dirección do/da docente. 

2º EF 2º-EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a. 

2º EF 
2º-EFB1.2.2 - Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos. 

2º EF 2º-EFB1.2.3 - Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

2º EF 2º-EFB1.3.1 - Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de actividades físico-deportivas axeitadas a súa idade. 

2º EF 2º-EFB1.3.2 - Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización de actividades físico-deportivas. 

2º EF 
2º-EFB1.3.3 - Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto 
social actual. 

2º EF 
2º-EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as 
demais persoas. 

2º EF 
2º-EFB3.1.6 - Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen 
efectos negativos para a saúde. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Social e Cívica  (3º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

3º EF 3º-EFB1.1.1 - Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 

3º EF 3º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de acordo co contido que se vaia realizar, de forma autónoma e habitual. 

3º EF 3º-EFB1.1.3 - Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das propias dificultades 

3º EF 3º-EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a. 

3º EF 
3º-EFB1.2.2 - Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos. 

3º EF 3º-EFB1.2.3 - Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

3º EF 3º-EFB1.3.1 - Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización de actividades físico-deportivas. 

3º EF 3º-EFB1.3.2 - Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización de actividades físico-deportivas. 

3º EF 
3º-EFB1.3.3 - Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto 
social actual 

3º EF 
3º-EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as 
demais persoas. 

3º EF 
3º-EFB3.1.6 - Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen 
efectos negativos para a saúde. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Social e Cívica  (4º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

4º EF 4º-EFB1.1.1 - Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que deben ter as fases de activación e de volta á calma 

4º EF 4º-EFB1.1.2 - Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade das tarefas da parte principal. 

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

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

4º EF 4º-EFB1.2.2 - Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica de actividades grupais fose coordinada coas accións do resto das persoas implicadas. 

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

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

4º EF 
4º-EFB1.3.2 - Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten desde o punto de vista cultural, para a satisfacción e o enriquecemento persoal, e para a 
relación coas demais persoas. 

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

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

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

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

4º EF 4º-EFB4.3.2 - Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida 

4º EF 4º-EFB4.3.3 - Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Sentido de iniciativa é espírito emprendedor (1º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

1º EF 
1º-EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que poidan supor un elemento de risco relevante pa-ra si mesmo/a 
ou para as demais persoas 

1º EF 1º-EFB1.4.2 - Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección no seu contorno 

1º EF 1º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención de lesións. 

1º EF 1º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as normas establecidas. 

1º EF 1º-EFB4.1.2 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados máis sinxelos. 

1º EF 
1º-EFB4.1.3 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e superación, adecuado á 
súa idade. 

1º EF 1º-EFB4.1.4 - Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión en contornos non estables e técnicas básicas de orientación. 

1º EF 
1º-EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición 
facilitadas, respectando o regulamento. 

1º EF 1º-EFB4.2.2 - Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. 

1º EF 
1º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións facilitadas de colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter 
vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Sentido de iniciativa é espírito emprendedor (2º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

2º EF 
2º-EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as 
demais persoas. 

2º EF 2º-EFB1.4.2 - Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección do contorno. 

2º EF 
2º-EFB1.4.3 - Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun 
contorno non estable. 

2º EF 2º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención de lesións. 

2º EF 2º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas adaptadas, respectando as regras e as normas establecidas. 

2º EF 2º-EFB4.1.2 - Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico formulado 

2º EF 2º-EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados. 

2º EF 2º-EFB4.1.4 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e superación. 

2º EF 
2º-EFB4.1.5 - Explica e pon en práctica técnicas de progresión nos contornos non estables e técnicas básicas de orientación, regulando o esforzo en función das súas 
posibilidades. 

2º EF 2º-EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. 

2º EF 
2º-EFB4.2.2 - Describe simplificadamente e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición 
ou de colaboración-oposición facilitadas. 

2º EF 
2º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións de colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter 
vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Sentido de iniciativa é espírito emprendedor (3º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

3º EF 
3º-EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as 
demais persoas. 

3º EF 3º-EFB1.4.2 - Describe os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección do contorno. 

3º EF 
3º-EFB1.4.3 - Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun 
contorno non estable. 

3º EF 3º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención de lesións. 

3º EF 3º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, respectando as regras e normas establecidas. 

3º EF 3º-EFB4.1.2 - Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 

3º EF 3º-EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos. 

3º EF 3º-EFB4.1.4 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, auto esixencia e superación. 

3º EF 
3º-EFB4.1.5 - Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos non estables e técnicas básicas de orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e 
regulando o esforzo en función das súas posibilidades. 

3º EF 3º-EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 

3º EF 
3º-EFB4.2.2 - Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición seleccionadas. 

3º EF 
3º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións de colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou 
cumprir o obxectivo da acción. 

3º EF 3º-EFB4.2.4 - Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Sentido de iniciativa é espírito emprendedor(4º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

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

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

4º EF 
4º-EFB1.4.3 - Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, os accidentes ou as situacións de emerxencia máis frecuentes producidas durante a práctica de 
actividades físico-deportivas. 

4º EF 
4º-EFB4.1.1 - Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as 
súas propias características 

4º EF 
4º-EFB4.1.2 - Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións 
colectivas. 

4º EF 4º-EFB4.1.3 - Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio, priorizando a súa seguridade persoal e colectiva. 

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

4º EF 
4º-EFB4.2.2 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de cooperación, axustando as accións motrices aos factores presentes e ás 
intervencións do resto de participantes. 

4º EF 
4º-EFB4.2.3 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de colaboración-oposición, intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo 
o obxectivo colectivo de obter situacións vantaxosas sobre o equipo contrario. 

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

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

4º EF 
4º-EFB4.2.6 - Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valorando as características de cada participante e os factores presentes no 
contorno. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Conciencia e expresións culturais (1º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

1º EF 1º-EFB2.1.1 - Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, tempo e intensidade 

1º EF 1º-EFB2.1.2 - Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo 

1º EF 1º-EFB2.1.3 - Colabora na realización de bailes e danzas. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Conciencia e expresións culturais (2º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

2º EF 2º-EFB2.1.1 - Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade. 

2º EF 2º-EFB2.1.2 - Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado de baixa dificultade. 

2º EF 2º-EFB2.1.3 - Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas sinxelas, adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

2º EF 2º-EFB2.1.4 - Realiza improvisacións de xeito individual como medio de comunicación espontánea 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Conciencia e expresións culturais (3º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

3º EF 3º-EFB2.1.1 - Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade. 

3º EF 3º-EFB2.1.2 - Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado. 

3º EF 3º-EFB2.1.3 - Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

3º EF 3º-EFB2.1.4 - Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea en parellas ou grupos. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Competencia Clave: Conciencia e expresións culturais (4º ESO) 

 

Nivel Área Estándares 

4º EF 
4º-EFB1.3.2 - Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten desde o punto de vista cultural, para a satisfacción e o enriquecemento persoal, e para a 
relación coas demais persoas. 

4º EF 
4º-EFB2.1.1 - Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo previsto, 
incidindo especialmente na creatividade e na desinhibición. 

4º EF 
4º-EFB2.1.2 - Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artístico-expresivas, combinando os compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, de interacción 
coas demais persoas. 

4º EF 4º-EFB2.1.3 - Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas, achegando e aceptando propostas. 
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3.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

1º ESO 

1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, tendo en conta ademais 

as recomendacións de aseo persoal necesarias para estas. 

2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como formas de inclusión 

social, e a participación doutras persoas independentemente das súas características, colaborando con elas e 

aceptando as súas achegas. 

3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de 

utilización responsable do contorno próximo. 

4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

5.  Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, analizar e 

seleccionar información salientable, elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións 

destes adecuados á súa idade. 

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

expresión corporal. 

7. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade física saudable, e recoñecer os mecanismos 

básicos de control da intensidade da actividade física para a mellora da súa saúde. 

8.  Desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables desde a perspectiva da súa saúde de acordo 

coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de auto esixencia no seu 

esforzo. 

9. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades 

específicas, das actividades físico-deportivas adaptadas propostas. 

10. Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboración-oposición facilitada, 

utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 

2º ESO 

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

características. 

2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como formas de inclusión 

social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras persoas independentemente das súas 

características, colaborando elas e aceptando as súas achegas.  

3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de 

utilización responsable do contorno. 

4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, analizando as características destas e as interaccións motoras que levan consigo, e adoptando 

medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, analizar e 

seleccionar información salientable, elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións 

destes. 

6. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal e outros recurso. 
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7. Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción motora e os mecanismos de control da intensidade 

da actividade física, e aplicalos á propia práctica, en relación coa saúde e a alimentación. 

8. Desenvolver as capacidades físicas máis salientables desde a perspectiva da súa saúde de acordo coas 

posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de auto esixencia no seu 

esforzo. 

9. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades específicas, das 

actividades físico-deportivas propostas, en condicións adaptadas. 

10. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición facilitadas, utilizando as 

estratexias máis axeitadas en función dos estímulos máis relevantes. 

3º ESO 

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

características. 

2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como formas de inclusión 

social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras persoas independentemente das súas 

características, colaborando con elas e aceptando as súas achegas. 

3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de 

utilización responsable do contorno. 

4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, analizando as características destas e as interaccións motoras que levan consigo, e adoptando 

medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, analizar e 

seleccionar información salientable, elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións 

destes. 

6. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal e outros recursos. 

7. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos de control da intensidade da 

actividade física, aplicándoos á propia práctica, en relación coa saúde e a alimentación. 

8. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, 

amosando unha actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

9. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, das 

actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

10. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición, utilizando as estratexias 

máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 

4º ESO 

1. Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na práctica de actividade física considerando a 

intensidade dos esforzos. 

2. Colaborar na planificación e na organización de eventos, campionatos ou torneos deportivos, previndo os 

medios e as actuacións necesarias para a súa celebración e relacionando as súas funcións coas do resto de 

implicados/as. 

3. Analizar criticamente o fenómeno deportivo discriminando os aspectos culturais, educativos, integradores e 

saudables dos que fomentan a violencia, a discriminación ou a competitividade mal entendida. 
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4. Asumir a responsabilidade da propia seguridade na práctica de actividade física, tendo en conta os factores 

inherentes á actividade e previndo as consecuencias que poidan ter as actuacións pouco coidadosas sobre a 

seguridade das persoas participantes. 

5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo en equipo, superando as inseguridades e apoiando as 

demais persoas ante a resolución de situacións descoñecidas. 

6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, para 

procurar, seleccionar e valorar informacións relacionadas cos contidos do curso, comunicando os resultados e 

as conclusións no soporte máis adecuado. 

7. Compor e presentar montaxes individuais ou colectivas, seleccionando e axustando os elementos da 

motricidade expresiva. 

8. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos sobre a condición física, aplicando os 

coñecementos sobre actividade física e saúde. 

9. Mellorar ou manter os factores da condición física, practicando actividades físico-deportivas adecuadas ao seu 

nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa relación coa saúde. 

10. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos nas actividades físico-deportivas propostas, con 

eficacia e precisión. 

11. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición nas actividades físico 

deportivas propostas, tomando a decisión máis eficaz en función dos obxectivos. 

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



PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN  FÍSICA – ESO  
IES  de Vilalonga – Curso 2020/201 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

31 

 

TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

NIVEL  1º SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 
T1 T2 T3 

Procedementos de avaliación/ 
Instrumentos de avaliación 

C.C. 

EF-B1.1 

1º-EFB1.1.1 - Recoñece de xeito 
básico a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos 
esforzos realizados. 

Distingue de forma básica as diferentes 
partes dunha sesión: quecemento, 
parte principal e volta á calma. 

X   

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Análise 
das producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Proba 
obxectiva. Rúbrica (RCSC1- RCMCT1) 

CSC, 
CMCT 

EF-B1.1 

1º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza 
quecementos e fases finais da 
sesión de acordo cos contidos que 
se vaian realizar, seguindo as 
orientacións dadas. 

Elabora e leva á práctica quecementos 
xerais e fases finais da sesión seguindo 
as directrices do profesorado. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. Rúbrica (RCSC1- RCAA1) 

CSC, 
CAA 

EF-B1.1 
1º-EFB1.1.3 - Respecta os hábitos 
de aseo persoal en relación á saúde 
e a actividade física. 

Aséase ó rematar a sesión práctica e 
emprega a indumentaria axeitada para 
o desenvolvemento da sesión. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 
Rúbrica (RCSC1) 

CSC 

EF-B1.2 

1º-EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e 
deportividade tanto no papel de 
participante como no de 
espectador/a. 

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

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (RCSC1). Caderno 
do profesor. 

CSC 

  

4.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:   
Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, procedementos e instrumentos de avaliación 



PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN  FÍSICA – ESO  
IES  de Vilalonga – Curso 2020/201 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

32 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 
T1 T2 T3 

Procedementos de avaliación/ 
Instrumentos de avaliación 

C.C 

EF-B1.2 

1º-EFB1.2.2 - Colabora nas 
actividades grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as 
normas establecidas, e asumindo as 
súas responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos. 

Colabora nas actividades grupais 
seguindo as normas establecidas a 
favor dun obxectivo común. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (RCSC1) . 
Caderno do profesor. 

CSC 

EF-B1.2 

1º-EFB1.2.3 - Respecta as demais 
persoas dentro do labor de equipo, 
con independencia do seu nivel de 
destreza. 

Respecta o traballado desenvolvido 
polos seus compañeiros/as 
independentemente do seu nivel de 
destreza. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (RCSC1) . 
Caderno do profesor. 

CSC 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.1 - Coñece e identifica as 
posibilidades que ofrece o seu 
contorno próximo para a realización 
de actividades físico-deportivas. 

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

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno do profesor. 
Rúbrica (RCSC1) 

CSC 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.2 - Respecta o seu 
contorno e a valora como un lugar 
común para a realización de 
actividades físico-deportivas. 

Coida as instalacións propias do centro 
e as do seu contorno como medio de 
desenvolvemento da súa actividades 
físico-deportiva. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno do profesor. 
Rúbrica (RCSC1). 

CSC 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.3 - Analiza criticamente 
as actitudes e os estilos de vida 
relacionados co tratamento do 
corpo, as actividades de lecer, a 
actividade física e o deporte no 
contexto social actual. 

Diferenza hábitos de vida saudable  no 
contexto da sociedade actual. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno do profesor. 
Rúbrica (RCSC1). 

CSC 

EF-B1.4 

1º-EFB1.4.1 - Identifica as 
características das actividades 
físico-deportivas e artístico-
expresivas propostas que poidan 
supor un elemento de risco relevante 
para si mesmo/a ou para as demais 
persoas. 

Coñece os elementos de risco das 
actividades físico-deportivas e 
expresivas propostas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 
Observación sistemática. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno do profesor. 
Proba obxectiva. Rúbrica (RCSC1- RCSIEE1) 

CSC, 
CSIEE 
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Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 
T1 T2 T3 

Procedementos de avaliación/ 
Instrumentos de avaliación 

C.C. 

EF-B1.4 

1º-EFB1.4.2 - Describe e pon en 
práctica os protocolos para activar 
os servizos de emerxencia e de 
protección no seu contorno. 

Pon en práctica actuacións ante 
situacións de emerxencia ( protocolo de 
evacuación do centro e chamada o 
112). 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
Observación sistemática. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS:   Rúbrica (RCSIEE1). 
Xogos de simulación e dramáticos. Proba 
obxectiva. 

CSIEE 

EF-B1.5 

1º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías 
da información e da comunicación 
para elaborar documentos dixitais 
propios adecuados á súa idade 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do 
proceso de procura, análise e 
selección de información salientable. 

Consulta información sobre a materia 
en formato dixital e elabora traballos de 
clase empregando ferramentas de 
edición dixital. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 
Investigacións Rúbrica (RCCL1- RCD1). 

CD, 
CCL 

EF-B1.5 

1º-EFB1.5.2 - Expón e defende 
traballos sinxelos sobre temas 
vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física ou 
a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

Expón  traballos sinxelos empregando 
recursos tecnolóxicos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Exposición dun tema. 
Rúbrica (RCCL1- RCD1) 

CD, 
CCL 

EF-B2.1 
1º-EFB2.1.1 - Utiliza técnicas 
corporais básicas, combinando 
espazo, tempo e intensidade. 

Utiliza técnicas corporais básicas, 
combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Gravacións e análise. 
Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 
Xogos de simulación e dramáticos. Gravación 
e análise. Rúbrica (RCEC1). 

CCEC 

EF-B2.1 
1º-EFB2.1.2 - Pon en práctica unha 
secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo. 

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

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Gravacións e análise. 
Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. 
Xogos de simulación e dramáticos. Gravación 
e análise. Rúbrica (RCEC1). 

CCEC 
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Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 
T1 T2 T3 

Procedementos de avaliación/ 
Instrumentos de avaliación 

C.C. 

EF-B2.1 
1º-EFB2.1.3 - Colabora na 
realización de bailes e danzas. 

Colabora na realización de actividades 
relacionadas coa danza. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Gravacións e análise. 

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (RCEC1). 
Gravación e análise. 

CCEC 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.1 - Distingue de xeito 
básico o impacto que pode ter a 
alimentación nun estilo de vida 
saudable. 

Coñece hábitos de alimentación 
saudables. 

X   

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas.Textos escritos. Rúbrica (RCMCT1) 

CMCT 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.2 - Adapta a intensidade 
do esforzo controlando a frecuencia 
cardíaca correspondente ás marxes 
de mellora da condición física. 

Sabe tomar a frecuencia cardíaca en 
diferentes partes do corpo e adaptar a 
intensidade do esforzo á frecuencia 
cardíaca correspondente. 

X   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS:Resolución de exercicios e 
problemas.Caderno do profesor. Rúbrica 
(RCMCT1- RCAA1) 

CMCT, 
CAA 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.3 - Identifica de xeito 
básico as características que deben 
ter as actividades físicas para ser 
consideradas saudables, e lévaas á 
práctica. 

Diferenza de xeito básico entre 
actividades físicas saudables e non 
saudables. 

X   

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Cuestionario pechado. 
Proba obxectiva. Rúbrica (RCMCT1) 

CMCT 

EF-B3.2 

1º-EFB3.2.1 - Iníciase na 
participación activa das actividades 
para a mellora das capacidades 
físicas básicas desde un enfoque 
saudable, utilizando os métodos 
básicos para o seu 
desenvolvemento. 

Participa activamente en actividades 
físico-deportivas para o 
desenvolvemento das capacidades 
físicas básicas. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (RCAA1).Caderno 
do profesor. 

CAA 

EF-B3.2 

1º-EFB3.2.2 - Alcanza niveis de 
condición física saudable acordes ao 
seu momento de desenvolvemento 
motor e ás súas posibilidades. 

Alcanza un nivel de condición física 
axeitado ó seu desenvolvemento motor 
tendo en conta o seu nivel inicial. 

X  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (RCAA1) 

CAA 
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Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 
T1 T2 T3 

Procedementos de avaliación/ 
Instrumentos de avaliación 

C.C. 

EF-B3.2 

1º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos 
de hixiene postural na práctica das 
actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 

Leva a cabo os principios básicos da 
hixiene postural como medio de 
prevención de lesións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS:   Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (RCSIEE1- 
RCMCT1). 

CMCT, 
CSIEE 

EF-B4.1 

1º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos 
básicos das técnicas e das 
habilidades específicas adaptadas 
máis sinxelas, respectando as 
regras e as normas establecidas. 

Desenvolve as técnicas básicas  dos 
deportes practicados  respectando o 
seu regulamento. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
Gravacións e análise. Observación 
sistemática.Cuestionarios. 

 
INSTRUMENTOS: Proba de capacidade 
motriz. Gravación e análise. Rúbrica 
(RCSIEE1- RCAA1). Proba obxectiva. 
Cuestionario pechado. 

CAA, 
CSIEE 

EF-B4.1 

1º-EFB4.1.2 - Describe a forma de 
realizar os movementos implicados 
nos modelos técnicos adaptados 
máis sinxelos. 

Describe e pon en práctica os xestos 
técnicos básicos dos deportes 
practicados. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
Gravacións e análise. Observación 
sistemática.Cuestionario 
 
INSTRUMENTOS: Proba de capacidade 
motriz. Gravación e análise. Rúbrica 
(RCSIEE1- RCAA1). Proba obxectiva. 
Cuestionario pechado. 

CAA, 
CSIEE 

EF-B4.1 

1º-EFB4.1.3 - Mellora o seu nivel na 
execución e aplicación das accións 
técnicas respecto ao seu nivel de 
partida, amosando actitudes de 
esforzo e superación, adecuado á 
súa idade. 

Mellora a execución das técnicas 
básicas deportivas partindo do seu nivel 
inicial e amosando actitudes de 
superación. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. Gravacións e 
análise. Cuestionarios. 
 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (RCSIEE1- 
RCAA1). Proba de capacidade motriz. 
Gravación e análise. Cuestionario pechado. 

CAA, 
CSIEE 

EF-B4.1 

1º-EFB4.1.4 - Explica e pon en 
práctica técnicas básicas de 
progresión en contornos non 
estables e técnicas básicas de 
orientación. 

Pon en práctica actividades de rastrexo 
sinxelas e técnicas básicas de 
orientación. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos alumnos/as. Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. Rúbrica (RCSIEE1- RCAA1).. 

CAA, 
CSIEE 
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Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 
T1 T2 T3 

Procedementos de avaliación/ 
Instrumentos de avaliación 

C.C. 

EF-B4.2 

1º-EFB4.2.1 - Adapta os 
fundamentos técnicos e tácticos 
básicos para obter vantaxe na 
práctica das actividades físico-
deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas, 
respectando o regulamento. 

Pon en práctica os fundamentos 
técnicos e tácticos básicos en 
actividades de oposición ou de 
colaboración-oposición adaptando o 
regulamento. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Análise das producións dos 
alumnos/as. Gravacións e análise. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (RCSIEE1- 
RCAA1). Resolución de exercicios e 
problemas. Gravación e análise. Proba de 
capacidade motriz. Proba obxectiva. 

CAA, 
CSIEE 

EF-B4.2 

1º-EFB4.2.2 - Pon en práctica 
aspectos de organización de ataque 
e de defensa nas actividades físico-
deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas. 

Leva a cabo accións de ataque e de 
defensa en actividades deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición 
facilidas. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Análise das producións dos 
alumnos/as. Gravacións e análise. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (RCSIEE1- 
RCAA1). Resolución de exercicios e 
problemas. Gravación e análise. Proba de 
capacidade motriz. 

CAA, 
CSIEE 

EF-B4.2 

1º-EFB4.2.3 - Discrimina os 
estímulos que cómpre ter en conta 
na toma de decisións nas situacións 
facilitadas de colaboración, 
oposición e colaboración-oposición, 
para obter vantaxe ou cumprir o 
obxectivo da acción. 

Discrimina de forma selectiva os 
estímulos axeitados para obter vantaxe 
nas situacións facilitadas de 
colaboración, oposición e de 
colaboración-oposición, na procura dun 
obxectivo común.  

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Análise das producións dos 
alumnos/as. Gravacións e análise. Probas 
específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (RCSIEE1- 
RCAA1). Resolución de exercicios e 
problemas. Gravación e análise. Proba de 
capacidade motriz. 

CAA, 
CSIEE 
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Nivel: 2º ESO 
Profesor: Pablo Villaronga Paz 

ELEMENTOS CURRICULARES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 

 
Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o que 

o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro 
alcanzado. Para esta materia temos a seguinte concreción: 

 

 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

 b  

 m 

 g 

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

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

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

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

 CSC 

 CMCCT 

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

 CSC 

 CAA 

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

 CSC 

 m 

 n 

 a 

 b 

 c 

 d 

 l 

 g 

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

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

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

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

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

 CSC 

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

 CSC 

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

 CSC 

 m 

 a 

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

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

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

 CSC 

TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 c 

 d 

 g 

 l 

 ñ 

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

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

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

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

 CSC 

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

 CSC 

 m 

 n 

 g 

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

 B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos 
primeiros auxilios. 

 B1.12. Emprego responsable do material e do 
equipamento deportivo. 

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

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

 CSIEE 

 CSC 

 EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos 
para activar os servizos de emerxencia e de protección 
do contorno. 

 CSIEE 

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

 CSIEE 

 h 

 i 

 g 

 e 

 b 

 m 

 ñ 

 o 

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

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

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

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

 CD 

 CCL 

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

 CAA 

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 n 

 m 

 b 

 g 

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

 B2.2. Creatividade e improvisación nas actividades 

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

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

 CCEC 

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

 CCEC 
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 Educación Física. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 l 

 d 

 ñ 

artístico-expresivas de xeito individual. 

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

de baixa dificultade. 

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

 CCEC 

 EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito individual 
como medio de comunicación espontánea. 

 CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

 m 

 f 

 b 

 g 

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

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

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

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

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

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

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

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 CSC 

 m 

 g 

 f 

 B3.7. Métodos básicos de adestramento para a mellora 
das capacidades físicas básicas relacionadas coa 
saúde. 

 B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis 
salientables desde a perspectiva da súa saúde de 
acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, amosando unha actitude de 

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

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

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

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

autoexixencia no seu esforzo. 
 EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable 

acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e 
ás súas posibilidades. 

 CAA 

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

 CAA 

 CSIEE 

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

 CAA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 a 

 b 

 g 

 m 

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

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

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

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

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

 CAA 

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de 
progresión nos contornos non estables e técnicas 
básicas de orientación, regulando o esforzo en función 
das súas posibilidades. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 d 

 g 

 m 

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

 B4.5. Práctica de actividades e xogos para a 

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

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

 CAA 

 CSIEE 

 EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en  CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

aprendizaxe dos deportes colectivos. práctica de xeito autónomo aspectos de organización 
de ataque e de defensa nas actividades físico-
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición 
facilitadas. 

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 
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TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

NIVEL  3º SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

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 VER CRITERIOS DA AVALIACIÓN   

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

X   Recoñece as 3 partes dunha sesión 
e as respectivas intensidades. 

CSC 
CMCCT 

Proba escrita(rúbrica11) 
Observación na 
aula(rúbrica10) 

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

X x x Realiza quecemento  xeral/específico 
e coñece a táboa de estiramentos . 

CSC Observación na 
aula(rúbrica1) 

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

x x X Realiza quecemento  xeral/específico 
e coñece a táboa de estiramentos 

CSC Realiza quecemento  
xeral/específico e 
coñece a táboa de 
estiramentos 

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

X X X Consolida o “xogo limpo” na práctica 
deportiva. 

CSC Observación na 
aula(rúbrica3) 

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

X X X Coñece e cumple as normas do 
Departamento de Ed. 
Fís. :puntualidade,  equipación 
deportiva, participación 
activa/esforzo, respecto ao profesor 
e compañeiros,repecta as 
instalacións deportivas e o 
equipamento deportivo. Acepta os 
diferentes niveis técnicos dos 
compañeiros Non faltar máis de 3 
días no trimestre. 

 
CSC 

Observación na 
aula(rúbrica3) 

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

X X X Acepta os diferentes niveis técnicos 
dos compañeiros 

CSC Observación na 
aula(rúbrica3) 

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

x   Coñece as posibilidades de 
actividade física que hai no instituto. 

CSC 
 

Proba escrita(planifica 
unha sesión de 
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físico-deportivas. quecemento  
empregando as 
instalacións do instituto ) 

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

x   Identifica as normas básicas de 
respeto do medio como un espazo 
de todos. Ecoloxía. 

CSC 
 

Proba escrita(rúbrica11) 

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

  x Analiza criticamente a anorexia, 
bulimia, dietas de verán, culto ao 
corpo. 
 

CSC Proba escrita(rúbrica11) 

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

x x x Identifica algunhas variables de  risco 
na práctica deportiva. 
 

CSC 
CSIEE 

Proba escrita(rúbrica11) 

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

 x  Coñece o protocolo dos Primeiros 
auxilios. 

CSIEE Proba escrita(rúbrica11) 

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

X X X Atende as recomendación de 
seguridade no patio exterior, no 
ximnasio, no pavillón e nalgunha 
saída puntual do centro. 
 

CSIEE Observación na 
aula(rúbrica3) 

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

x  x Presenta un traballo en grupo 
buscando á información concreta 
empregando as novas tecnoloxías: 
quecemento, ioga. 
 

CD 
CCL 

Traballo de 
clase(rúbrica4) 

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

  x Expón o traballo práctico en grupo de 
ioga. 
 

CCL 
CD 

Traballo de 
clase(rúbrica5) 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
BLOQUE 2:  Actividades físicas artístico-

expresivas 

TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
VER CRITERIOS DA AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 
T1 T2 T3 

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

X X X Realiza movementos corporais 
complexos de ioga e malabares. 

CCEC Proba 
practica(rúbrica2 e 4) 

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

X x X Practica  movementos mais complexos 
a diferentes ritmos de ioga e malabares. 

CCEC Proba 
practica(rúbrica5) 

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

  x Colabora na realización dunha 
secuencia de asanas de ioga. 

CCEC Proba 
practica(rúbrica5) 

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

x x x Realiza malabares en parella 
adaptándose a un ritmo. 

CCEC Proba 
practica(rúbrica2) 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 3:  Actividade física e saúde 
TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

VER CRITERIOS DA AVALIACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 
T1 T2 T3 

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

x x x Identifica as capacidades físicas e 
coordinativas implicadas en cada 
actividade. 

CMCCT Proba 
escrita(rúbrica11) 

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

x  x Relaciona metabolismo aerobio e 
anaerobio coa intensidade e a nutrición. 

CMCCT Proba 
escrita(rúbrica11) 

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

x   Coñece os riscos e contraindicacións da 
práctica deportiva. 

CMCCT Proba 
escrita(rúbrica11) 

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

x    Relaciona intensidade cardíaca e 
resistencia aeróbica/anaeróbica. 

CMCCT Proba 
escrita(rúbrica11) 
 

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma 
procedementos para auto avaliar os factores da 
condición física. 

x x x Autoavalíase empregando os  diferentes 
test de condición física. 
 

CMCCT Probas 
prácticas(rúbrica6,7 
e8) 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben 
ter as actividades físicas para ser consideradas 

x   Diferencia as características da 
actividade física saudable da non 

CMCCT 
CSC 

Proba 
escrita(rúbrica11) 
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saudables, adoptando unha actitude crítica fronte 
ás prácticas que teñen efectos negativos para a 
saúde. 

saudable: culturismo, dietas 

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

X X X Esfórzase por mellorar as capacidades 
físicas básicas: resistencia, forza e 
flexibilidade. 

CAA 
 

Observación de 
aula(rúbrica3) 

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

X X X Acada os mínimos nas probas de 
condición física en resistencia, forza de 
brazos e flexibilidade. (ver criterios de 
avaliación) 

 

CAA 
 

Probas 
prácticas(rúbrica6,7 
e8) 

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

x X x Identifica e corrixe as posturas 
incorrectas na práctica deportiva: 
traballo de quecemento 

CAA 
CSIEE 

Observación de 
aula(rúbrica1) 

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

x   Relaciona actividade física, condición 
física e calidade de vida. 
 

CAA Proba 
escrita(rúbrica11) 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 4:Xogos e actividades deportivas 
TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

VER CRITERIOS DA AVALIACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
PROCEDEMENTOS 
E INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

T1 T2 T3 

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

x X x Supera a proba práctica do deporte  
respectando o regulamento: bádminton, 
volei, ioga, 

CAA 
CSIEE 

Probas 
practicas(rúbrica2) 

EFB4.1.2. Auto avalía a súa execución con 
respecto ao modelo técnico formulado. 

X X X Autoavalía aspectos teóricos da técnica 
de  bádminton , ioga, volei 

CSIEE 
CAA 

Probas 
practicas(rúbrica2) 

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

X X x Describe por escrito a técnica básica de 
badminton,  voleibol e ioga. 

CAA 
CSIEE 

Proba 
escrita(rúbrica11) 

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

X X X Supera a proba práctica da técnica 
de  ,badminton, ioga, malabares 
mellorando o nivel de partida. 

CAA 
CSIEE 

Probas 
practicas(rúbrica2) 

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de   x Coñece algunhas técnicas básicas de CAA Proba 
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progresión en contornos non estables e técnicas 
básicas de orientación, adaptándose ás 
variacións que se producen, e regulando o 
esforzo en función das súas posibilidades. 

orientación en diferentes entornos. CSIEE escrita(rúbrica11) 

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

  x Supera a proba técnico/táctica nos 
deportes de equipo: volei 

CAA 
CSIEE 

Proba 
practica(rúbrica9) 

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

X   Describe os aspectos técnico/táctica nos 
deportes colectivos: volei . 

CAA 
CSIEE 

Proba 
escrita(rúbrica11) 

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

X   Supera a proba táctica no dxt colectivo: 
volei. 

CAA 
CSIEE 

Proba 
practica(rúbrica9) 

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

X  X Supera de maneira práctica aspectos 
técnico-tácticos nos deportes de 
equipo :volei. 

CAA 
CSIEE 

Proba 
practica(rúbrica9) 
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Nivel: 4º ESO 

Profesor: Pablo Villaronga Paz 

ELEMENTOS CURRICULARES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 

 

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que 

concretan o que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o 

rendemento ou logro alcanzado. Para esta materia temos a seguinte concreción: 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

b 

g 

m 

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

B1.2. Fases de activación e recuperación como medio de 
prevención de lesións. 

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

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

CSC 

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

CSC 

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

CSC 

a 

b 

c 

d 

g 

m 

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

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

EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na 
organización de actividades grupais. 

CSC 

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

CSC 

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

CSC 

a 

b 

B1.4. Valoración das actividades físicas, deportivas e 
tradicionais na sociedade actual, destacando os 
comportamentos axeitados tanto desde o papel de 

B1.3. Analizar criticamente o fenómeno deportivo 
discriminando os aspectos culturais, educativos, 
integradores e saudables dos que fomentan a violencia, 

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

CSC 
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 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

c 

d 

e 

g 

m 

ñ 

participante como desde o de espectador/a. a discriminación ou a competitividade mal entendida. e outras diferenzas. 

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

CSC 

CCEC 

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

CSC 

a 

b 

g 

m 

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

B1.6. Protocolos básicos de primeiros auxilios.  

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

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

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

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

CSIEE 

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

CSIEE 

EFB1.4.3. Describe os protocolos que deben seguirse 
ante as lesións, os accidentes ou as situacións de 
emerxencia máis frecuentes producidas durante a 
práctica de actividades físico-deportivas. 

CSIEE 

a 

b 

c 

d 

g 

m 

B1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas que 
rexen nun traballo en equipo. 

B1.10. Técnicas de traballo en equipo. 

B1.11. Técnicas de traballo colaborativo. 

B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable. 

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

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

CSC 

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

CSC 

b 

e 

g 

h 

i 

m 

ñ 

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

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

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

CD 

CCL 

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

CD 

CCL 
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 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

CD 

CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

b 

d 

g 

l 

m 

n 

ñ 

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

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

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

CCEC 

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

CCEC 

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

CCEC 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

b 

f 

g 

h 

m 

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

B3.2. Actividade física e saúde. 

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

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

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 



PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN  FÍSICA – ESO  
IES  de Vilalonga – Curso 2020/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

50 

 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

g 

m 

B3.5. Valoración e toma de conciencia da propia condición 
física e da predisposición a mellorala. 

B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de 
traballo que integre as capacidades físicas relacionadas 
coa saúde.  

B3.7. Valoración e aplicación de técnicas e métodos de 
relaxación e respiración de xeito autónomo, co fin de 
mellorar as condicións de saúde e calidade de vida. 

B3.8. Métodos de avaliación da condición física en 
relación coa saúde. 

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

a 

b 

g 

m 

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

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

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

CAA 

CSIEE 

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

CAA 

CSIEE 

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

CAA 

CSIEE 

a 

b 

c 

d 

g 

m 

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

B4.3. Coñecemento e práctica de xogos e de deportes 

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

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

CAA 

CSIEE 

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

CAA 

CSIEE 
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 Educación Física. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

tradicionais de Galicia e da propia zona, así como do 
seu regulamento. Procura de información sobre 
variacións locais. 

intervencións do resto de participantes. 

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

CAA 

CSIEE 

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

CAA 

CSIEE 

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

CAA 

CSIEE 

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

CAA 

CSIEE 

f 

g 

m 

B4.4. Relación entre a actividade física, a saúde e o 
medio natural. 

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

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

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

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

CSC 

CMCCT 

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

CSC 

CMCCT 

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

CSC 

CMCCT 
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4.1. Concreción para cada unidade didáctica: 

 1º ESO 

 Unidades Didácticas Estándares de Aprendizaxe Competencias Clave 

1ºtrimestre 

A sesión e o Quecemento EFB1.1.1 – EFB1.1.2- EFB1.1.3 CSC, CMCCT, CAA 

Cap. Físicas Básicas 
EFB1.1.2-EFB1.1.3-EFB1.3.1-EFB1.3.2- 
EFB1.3.3 - EFB3.1.1- EFB3.1.2- EFB3.1.3- 
EFB3.2.1- EFB3.2.2 

CSC, CMCCT, CAA 

Habilidades ximnásticas 
EFB1.1.2- EFB1.1.3- EFB1.4.1- EFB1.5.1- 
EFB3.2.3-EFB4.1.1- EFB4.1.2- EFB4.1.3 

CSC, CSIEE, CD, CL, CAA, CSIEE 

Reláxate e estira EFB1.1.3- EFB1.2.1 EFB1.2.2- EFB2.1.1 CSC, CCEC 

2 trimestre 

Iniciación aos deportes colectivos 

EFB1.1.2- EFB1.1.3- EFB1.2.1- EFB1.2.2- 
EFB1.2.3- EFB1.4.1- EFB1.5.1- EFB4.2.1- 
EFB4.2.2 EFB4.2.3- EFB4.1.1- EFB4.1.2- 
EFB4.1.3 

CSC, CSIEE, CD, CL, CMCCT, CAA 

Iniciación á orientación 
EFB1.1.3- EFB1.3.1- EFB1.3.2- EFB1.3.3- 
EFB1.4.1- EFB4.1.4 

CSC, CSIEE, CAA 

Xogos Populares de Galicia 
 EFB1.1.2-EFB1.1.3- EFB1.2.2- EFB1.2.3- 
EFB1.3.1- EFB1.3.2- EFB1.5.1- EFB1.5.2- 
EFB4.2.1- EFB4.2.2- EFB4.2.3 

CSC, CAA, CSIEE 

Iniciación á expresión Corporal 
 EFB1.1.2-EFB1.1.3- EFB1.2.1- EFB1.2.2- 
EFB1.5.1- EFB1.5.2- EFB2.1.1- EFB2.1.2- 
EFB2.1.3 

CSC, CCEC 

3 trimestre 

Avalía a CF  EFB1.1.2-EFB1.1.3- EFB1.3.3- EFB3.2.2 CSC, CAA 

Bádminton 
 EFB1.1.2-EFB1.1.3- EFB1.2.3- EFB1.4.1- 
EFB1.5.1- EFB4.1.1- EFB4.1.2- EFB4.1.3 

CSC, CSIEE, CD, CL 

Actividades de patíns 
EFB1.1.2-EFB1.1.3- EFB1.2.2 EFB1.2.3- 
EFB1.4.1- EFB1.5.1- EFB4.1.1- EFB4.1.2- 
EFB4.1.3 

CSC, CSIEE, CD, CL, CAA, CSIEE 

Primeiros auxilios 
EFB1.1.3- EFB1.2.1- EFB1.2.2- EFB1.2.3- 
EFB1.3.3- - EFB1.4.2- EFB3.2.3 

CSC, CSIEE, CAA, CMCCT 

 
 

2º E.S.O, 3 E.S.O. e 4º E.S.O.: 

TEMPORALIZACIÓN 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

2º ESO QUECEMENTO 

RESISTENCIA 

CORDAS 

CONDICIÓN FÍSICA 

FORZA+PILATES 

DEPORTES 

ALTERNATIVOS 

CONDICIÓN FÍSICA 

BALONCESTO 

BÁDMIINTON 

ACTIV MEDIO NATURAL 

3º ESO CONDICIÓN FÍSICA 

BÁDMINTON 

MALABARES 

CONDICIÓN FÍSICA 

VOLEIBOL 

MALABARES 

CONDICIÓN FÍSICA 

DEPORTES 

ALTERNATIVOS 

IOGA 

MALABARES 

4º ESO QUECEMENTO 

RESISTENCIA 

CORDAS 

CONDICIÓN FÍSICA 

FORZA+PILATES 

DEPORTES 

ALTERNATIVOS 

CONDICIÓN FÍSICA 

BALONCESTO 

BÁDMIINTON 

ACTIV MEDIO NATURAL 
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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 orquestrados 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. 

 

 

Usaranse, segundo o caso, o mando directo e a instrución directa para as explicacións maxistrais. 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 súa evolución nos coñecementos. 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

1º ESO: 

1º TRIMESTRE 

- Fotocopias dos temas. 

- Aparato de música. 

5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
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- Esterillas. 

- Conos. 

- Material diverso para  traballar Bádminton . 

- Indicas 

2º TRIMESTRE 

- Fotocopias de apuntes dos temas. 

- Material específico dos diferentes deportes de alternativos . 

- Material específico para traballar o Balonmán. 

- Patíns. 

- Cordas. 

- Esterillas. 

- Petos. 

3º TRIMESTRE 

- Fotocopias dos temas que traballamos na clase. 

- Material específico para as prácticas de RCP facilitado polo CEFORE de Pontevedra. 

- Colchonetas. 

- Bancos suecos. 

- Cordas. 

2º ESO: 

1º TRIMESTRE 

- Fotocopias dos temas. 

- Material específico para traballar o Floorball. 

- Conos. 

- Material específico para traballar os deportes alternativos. 

2º TRIMESTRE 

- Fotocopias dos temas. 

- Material específico para traballar o Bádminton. 

- Conos. 

- Aparato de música. 

3º TRIMESTRE 

- Fotocopias dos temas que traballamos na clase. 

- Material específico para as prácticas de RCP facilitado polo CEFORE de Pontevedra. 
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- Colchonetas. 

- Bancos suecos. 

- Cordas. 

3º ESO: 

1º TRIMESTRE 

Material de voleibol e indiaka. 

Apuntes relativos ó trimestre. 

2º TRIMESTRE 

Fotocopias de apuntes de bádminton e floorball. 

1 Raqueta por alumno que deben mercar. O Departamento tamén ten algunha para  

Prestar e volantes. 

Paos, bolas e porterías de hóckey. Conos. Postes e redes. 

3º TRIMESTRE 

 Colchonetas, esterillas, bolas. 

Apuntes y material alternativo. 

Conos e petos. 

Setas delimitadoras, esterillas, e demais material alternativo. 

4º ESO: 

1º TRIMESTRE 

- Apuntes sobre os temas. 

-    Material específico para traballar o Voleibol. 

- Proxector e ordenador. 

- Petos. 

2º TRIMESTRE 

- Aparato de música. 

-    Material específico para traballar o Baloncesto. 

- Petos. 

- Conos. 

3º TRIMESTRE 

- Colchonetas. 

-    Material específico para as prácticas de RCP facilitado polo CEFORE de Pontevedra. 

-    Aparato de música. 
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7.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 

 

Para establecer os aspectos cuantitativos en cada trimestre empregaremos o agrupamento de estándares 

de aprendizaxe en función dos perfís competenciais do apartado 2. 

7.1.- PARA TODO O ALUMNADO DE 1º  DA ESO 

Así en cada un dos trimestres quedarían agrupados como segue: 

1º TRIMESTRE: 

Competencia/contido específico 
Distribución 
de pesos (%) 

Peso total na 
materia (%) 

Competencia de aprender a aprender 10% 
20% 

Competencia social e cívica 10% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos 
prácticos). 

55% 
60% 

Competencia en matemática, ciencia e tecnoloxía  5% 

Competencia en comunicación lingüística 1,5% 

20% 
Competencia dixital 1,5% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos 
teóricos). 

17% 

 

2º TRIMESTRE: 

Competencia/contido específico 
Distribución 
de pesos (%) 

Peso total na 
materia (%) 

Competencia de aprender a aprender 10% 
20% 

Competencia social e cívica 10% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos 
prácticos). 

55% 
60% 

Competencia en matemática, ciencia e tecnoloxía  5% 

Competencia en comunicación lingüística 1,5% 

20% 
Competencia dixital 1,5% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos 
teóricos). 

17% 
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3º TRIMESTRE: 

Competencia/contido específico 
Distribución 
de pesos (%) 

Peso total na 
materia (%) 

Competencia de aprender a aprender 10% 
20% 

Competencia social e cívica 10% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos 
prácticos). 

15% 

60% 
Competencia de conciencia e expresións culturais 40% 

Competencia en matemática, ciencia e tecnoloxía  5% 

Competencia en comunicación lingüística 1,5% 

20% 
Competencia dixital 1,5% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos 
teóricos). 

17% 

 

PARA OBTER A PUNTUACIÓN XERAL DO CURSO SE OBTERÁ UNHA MEDIA ARITMÉTICA DA NOTA FINAL 

DE CADA UN DOS TRIMESTRES QUEDANDO SUPERADA A MATERIA SI A PUNTUACION FINAL E 5 OU 

MÁIS DE 5 PUNTOS 

Se no mes de xuño o alumnado non acada os 5 puntos esixidos para superar a materia, terá que 

presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro. 

Utilizaremos a mesma distribución de porcentaxes para a cualificación de cada unha das unidades 

didácticas do curso. Tendo en conta os instrumentos de avaliación expostos no punto 4 desta programación, estes 

son os criterios de cualificación para eses instrumentos: 

 Análise das producións do alumnado/probas específicas/observación 

sistemática/probas de capacidade motriz (en cada trimestre 60% da nota do trimestre) 

 O 40% da nota obterase dos test de condición física  

 O 60% da nota obterase das rúbricas, listas de control, resolución de exercicios e problemas e 

para avaliar as diferentes actividades deportivas que se propoñan no trimestre. 

*Os aspectos técnicos de cada deporte serán incluidos na Rubrica da Competencia para 

o sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (Programación de Aula) 

- Probas específicas/Cuestionarios/Producións orais (en cada trimestre 20% da nota do trimestre). 

 O 100% da nota obterase da  traballos de aplicación e síntese e/ou da proba obxectiva que se 

realiza no trimestre que abarca todos os aspectos vistos durante o mesmo (orais ou escritas).  

- Observación sistemática (en cada trimestre 20% da nota do trimestre). 

 Case todos os estándares deste apartado repítense en cada un dos trimestres polo que, empregaremos 

as mesmas rúbricas para valoralos. (Rúbrica competencia aprender a aprender e competencia social e cívica). 
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7.2.- PARA O ALUMNADO EXENTO DA PRÁCTICA DE 1º DE ESO 

- Probas específicas/Cuestionarios/Producións orais (en cada trimestre 80% da nota do trimestre): 

 O 100% da nota obterase da  traballos de aplicación e síntese e/ou da proba obxectiva que se 

realiza no trimestre que abarca todos os aspectos vistos durante o mesmo (orais ou escritas).  

- Observación sistemática (en cada trimestre 20% da nota do trimestre). 

 Case todos os estándares deste apartado repítense en cada un dos trimestres polo que, empregaremos 

as mesmas rúbricas para valoralos. (Rúbrica competencia aprender a aprender e competencia social e cívica). 

 
7.3.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO DE 1º DA ESO 
 

Tendo en conta os instrumentos de avaliación expostos no punto 4 desta programación, estes son os 

criterios de cualificación para eses instrumentos: 

EXAME PRÁCTICO 

 Análise das producións do alumnado/probas específicas /probas de capacidade motriz 

(80% da nota) 

 O 30% da nota obterase dos test de condición física  

 O 70% da nota obterase das rúbricas, listas de control, resolución de exercicios e 

problemas e para avaliar as diferentes actividades deportivas que se propoñan no 

trimestre. 

*Os aspectos técnicos de cada deporte serán incluidos na Rubrica da Competencia para 

o sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (Programación de Aula). 

EXAME TEÓRICO 

 Probas específicas (20% da nota). 

O 100% da nota obterase da proba obxectiva que abarca todos os aspectos vistos durante o 

curso (orais ou escritas).  

 
7.4.- EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL: suspensión das clases presenciais por períodos de tempo variables ao 

longo do curso. 

 Se modificarían as programacións de aula pasando todas as sesións que se poidan desenvolver dende 

casa, aos períodos de ensino non presencial y desenvolvendo todas as sesións prácticas nos períodos nos que o 

alumnado estea de forma presencial no centro. Intentarase, na medida do posible, avaliar ao alumnado seguindo os 

criterios da programación xeral. 

 
7.5.- EDUCACIÓN A DISTANCIA: 
 

 No caso de suspensión das clases por un período prolongado, a avaliación  da materia tería lugar a través 

da Aula Virtual do Centro, atendendo os seguintes criterios: 

1.-  A parte relativa a contidos teóricos e actitudinais, correspondentes a cada trimestre, se avaliarían do 

mesmo xeito que se fai cando hai clases normais:  a través de cuestionarios, tarefas, traballos puntuais, e/ou 

un exame telemático que o alumnado debería facer dende as súas casas. 

2.- A parte relativa aos contidos prácticos, correspondentes a cada trimestre, se avaliarían propoñendo ao 

alumnado pequenos desafios ou retos, ben relativos a condición física, de habilidade e coordinación, ou de 

expresión corporal, que terían que gravar e remitila despois ao profesorado para a súa avaliación. 
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 O apartado 7 desta programación referido aos criterios de cualificación, avaliación e promoción do 

alumnado, quedaría adaptado a este escenario da seguinte forma: 

 

 

1º TRIMESTRE: 

Competencia/contido específico 
Distribución 
de pesos (%) 

Peso total na 
materia (%) 

Competencia de aprender a aprender 80% 

10% 

Competencia social e cívica 20% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos 
prácticos). 

70% 

50% 

Competencia en matemática, ciencia e tecnoloxía  30% 

Competencia en comunicación lingüística 25% 

40% Competencia dixital 25% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos teóricos). 50% 

 

 

 

2º TRIMESTRE: 

Competencia/contido específico 
Distribución 
de pesos (%) 

Peso total na 
materia (%) 

Competencia de aprender a aprender 80% 

10% 

Competencia social e cívica 20% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos 
prácticos). 

70% 

50% 

Competencia en matemática, ciencia e tecnoloxía  30% 

Competencia en comunicación lingüística 25% 

40% Competencia dixital 25% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos teóricos). 50% 
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3º TRIMESTRE: 

Competencia/contido específico 
Distribución 
de pesos (%) 

Peso total na 
materia (%) 

Competencia de aprender a aprender 80% 

10% 

Competencia social e cívica 20% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos 
prácticos). 

34% 

50% 
Competencia de conciencia e expresións culturais 60% 

Competencia en matemática, ciencia e tecnoloxía  6% 

Competencia en comunicación lingüística 25% 

40% Competencia dixital 25% 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (contidos teóricos). 50% 

 

Se no mes de xuño o alumnado non acada os 5 puntos esixidos para superar a materia, terá que 

presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro. Na mesma, desenvolveránse TÓDALAS probas que 

formaron parte da convocatoria ordinaria.. 

Esta mesma distribución de porcentaxes se traslada para a cualificación de cada unha das unidades 

didácticas do curso. Tendo en conta os instrumentos de avaliación expostos no punto 4 desta programación, estes 

son os criterios de cualificación para eses instrumentos: 

- Análise das producións do alumnado/probas específicas/observación sistemática/probas de 

capacidade motriz : (en cada trimestre 50% da nota do trimestre) 

✓ O 100% da nota sae das rúbricas, listas de control e resolución de exercicios e problemas 

para avaliar as diferentes actividades deportivas que se propoñan no trimestre. 

- Probas específicas/Cuestionarios/Producións orais (en cada trimestre 40% da nota do trimestre) 

✓ O 20% da nota sae dos cuestionarios pechados que se propoñen para asimilar os 

coñecementos vistos nas sesións de clase. Cada cuestionario terá un peso diferente en 

función da súa complexidade e cantidade de estándares que abarca. 

✓ O 20% da nota se das tarefas que se propoñan para reforzar o traballo práctico na aula. Cada 

tarefa terá un peso diferente en función da súa complexidade e cantidade de estándares que 

abarca. 

✓ O 60% da nota sae da proba obxectiva que se realiza no trimestre que abarca todos os 

aspectos vistos durante o mesmo. 

 

PARA OBTER A PUNTUACIÓN XERAL DO CURSO SE OBTERÁ UNHA MEDIA ARITMÉTICA DA NOTA 

FINAL DE CADA UN DOS TRIMESTRES QUEDANDO SUPERADA A MATERIA SI A PUNTUACION FINAL 

E 5 OU MÁIS DE 5 PUNTOS 
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- Observación sistemática (en cada trimestre 10% da nota do trimestre) 

✓ Case todos os estándares deste apartado se repiten en cada un dos trimestres polo que, 

empregaremos as mesmas rúbricas, para valoralos, en cada un deles (Rúbrica competencia 

Aprender a aprender e competencia social e cívica). 

PARA O ALUMNADO EXENTO DA PRÁCTICA: 

- Probas específicas/Cuestionarios/Producións orais (en cada trimestre 90% da nota do trimestre) 

✓ O 20% da nota sae dos cuestionarios pechados que se propoñen para asimilar os 

coñecementos vistos nas sesións de clase. Cada cuestionario terá un peso diferente en 

función da súa complexidade e cantidade de estándares que abarca. 

✓ O 20% da nota se das tarefas que se propoñan para reforzar o traballo práctico na aula. Cada 

tarefa terá un peso diferente en función da súa complexidade e cantidade de estándares que 

abarca. 

✓ O 60% da nota sae da proba obxectiva que se realiza no trimestre que abarca todos os 

aspectos vistos durante o mesmo. 

- Observación sistemática (en cada trimestre 10% da nota do trimestre) 

Case todos os estándares deste apartado se repiten en cada un dos trimestres polo que, empregaremos as 
mesmas rúbricas, para valoralos, en cada un deles (Rúbrica competencia Aprender a aprender e competencia 
social e cívica). 
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7.3.- RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO PARA O ALUMNADO DE 1º  DA ESO 

PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO 

Competencia Clave: Comunicación Lingüística (1º ESO) 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

PROCESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
RÚBRICA DO NIVEL DE LOGRO 

oral e escrito 

Expresión oral 

códigos estándares 

Expresión escrita 

códigos estándares 
1 
 

2 
 

3 
nivel de logro mínimo 

4 
 

Cohesionar e amosar 

coherencia na 

exposición dos 

contidos 

Asimilar os 

contidos 
[1º-EFB1.5.2] [1º-EFB1.5.1] 

O texto amosa erros e 
carencias na 
asimilación dos 
contidos. 

O texto amosa certos 
erros na asimilación 
dos contidos. 

O texto amosa que o 
coñecemento parece 
ser bo. 

O texto amosa que 
o coñecemento do 
texto é excelente. 

Expoñer as ideas 

principais 
[1º-EFB1.5.2] [1º-EFB1.5.1] 

Non expón as ideas 
principais. 

Expón algunhas das 
ideas principais. 

Expón a maioría das 
ideas principais de 
xeito bastante 
coherente. 

Expón as ideas 
principais de xeito 
coherente e 
cohesionado. 

Empregar, de forma 

adecuada, a linguaxe 

oral ou escrita nas 

exposicións 

Empregar a 

sintaxe e o léxico 

de forma 

adecuada 

[1º-EFB1.5.2]  [1º-EFB1.5.1] 

Non emprega a 

linguaxe de forma 

adecuada. 

Emprega a linguaxe 

de forma adecuada. 

Emprega a linguaxe 

de forma adecuada e 

utiliza vocabulario 

acorde co tema. 

Emprega a linguaxe 

de forma adecuada 

e amena e utiliza 

vocabulario acorde 

co tema. 

Facer un uso 

adecuado da 

dicción e o volume 

[1º-EFB1.5.2]  

Non vocaliza e non 

usa o volume de forma 

correcta. 

Vocaliza pero non usa 

o volume de forma 

correcta. 

Case sempre vocaliza 
e usa o volume de 
forma correcta. 

Vocaliza e usa o 

volume de forma 

correcta. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO 

Competencia Clave: Comunicación Lingüística (1º ESO) 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (RCCL1) 

PROCESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
RÚBRICA DO NIVEL DE LOGRO 

oral e escrito 

Expresión oral 

códigos estándares 

Expresión escrita 

códigos estándares 
1 
 

2 
 

3 
nivel de logro mínimo 

4 
 

Cumprir os requisitos  

relacionados coa 

presentación e as 

condicións de entrega. 

Contido [1º-EFB1.5.2] [1º-EFB1.5.1] 
A presentación é 

descoidada. 

Fai unha presentación 

pobre e non organiza 

ben a información. 

 Fai unha presentación 

axeitada, organizando a 

información dun xeito 

aceptable. 

 A presentación é 

esmerada e 

traballada. 

Condicións de 

entrega 
[1º-EFB1.5.2] [1º-EFB1.5.1] 

Entrega ou expón 

fora de prazo e non 

segue ningunha das 

indicacións 

requiridas. 

 Entrega ou expón en 

prazo e non cumpre 

moitas das 

indicacións requiridas. 

 Entrega ou expón en 

prazo e cumpre a 

maioría das indicacións 

requiridas. 

Entrega ou expón 

en prazo e cumpre  

todas as indicacións 

requiridas. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO 

Competencia Clave: Matemática, Ciencia e Tecnoloxía (1º ESO) 

 

COMPETENCIA  EN MATEMÁTICA, CIENCIA E TECNOLOXÍA (RCMCCT1) 

PROCESO 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

RÚBRICA  DO NIVEL DE LOGRO 

1 2 
3 

nivel de logro mínimo 
4 

Coñecer e reproducir 

Acceso e 

identificación 

[1º-EFB1.1.1] , [1º-EFB3.1.1] ,      
[1º-EFB3.1.3] 

Identifica problemas 
sinxelos e expón 
algunha pregunta 
sobre situacións 
individuais e 
concretas. 

Identifica problemas 
sinxelos e expón 
bastantes preguntas 
sobre situacións 
individuais e concretas. 

Identifica problemas 
sinxelos e expón 
algunha pregunta sobre 
situacións globais. 

Identifica unha ampla 
gama de problemas 
sinxelos e expón 
algunha pregunta sobre 
situacións globais. 

Comprensión e 

aplicación 

Coñece 
superficialmente 
pero non 
comprende nin 
aplica os conceptos. 

Coñece e comprende 
pero non aplica os 
conceptos e teorías 
científicos básicos. 

Coñece, comprende e 
aplica os conceptos e 
teorías científicos 
básicos en situacións 
inmediatas. 

Coñece, comprende e 
aplica os conceptos e 
teorías científicos 
básicos en calquera 
situación. 

Analizar e interpretar a información [1º-EFB3.1.1] , [1º-EFB3.1.3] 
Non analiza nin 
interpreta 
información. 

Poucas veces analiza e 
interpreta a información. 

Analiza e interpreta a 
información. 

Analiza e interpreta a 
información e obtén 
algunha conclusión. 

Tomar decisións responsables coa saúde. [1º-EFB3.1.2] , [1º-EFB3.1.3] ,      
[1º-EFB3.2.3] 

Decide sen pensar. 
Dá diversas opcións e 
toma unha decisión. 

Pensa as 
consecuencias de cada 
opción e toma unha 
decisión. 

Analiza a probabilidade 
e a importancia das 
consecuencias de cada 
opción tendo en conta 
os criterios de calidade 
de vida das persoas. 

Comprensión e uso de 

procesos e ferramentas 

tecnolóxicas 

Comprender 

procesos técnicos 
 [1º-EFB3.1.2] 

Non comprende nin 
aplica os procesos 
técnicos para 
controlar a 
frecuencia cardíaca. 

Comprende parte dos 
procesos técnicos para 
controlar a frecuencia 
cardíaca. 

Comprende os 
procesos técnicos para 
controlar a frecuencia 
cardíaca pero nonos 
aplica. 

Comprende e aplica os 
procesos técnicos para 
controlar a frecuencia 
cardíaca. 

Autoavaliar  a condición física [1º-EFB3.1.2] 

Adquire uns niveis 
de condición física 
moi baixos para a 
súa franxa de idade. 

Adquire uns niveis de 
condición física baixos 
para a súa franxa de 
idade. 

Adquire uns niveis de 
condición física 
satisfactorios para a 
súa franxa de idade. 

Adquire uns niveis de 
condición física 
elevados para a súa 
franxa de idade. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO 

Competencia Clave: Competencia Dixital (1º ESO) 

 

COMPETENCIA DIXITAL (RCD1) 

PROCESO 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

RÚBRICA DO NIVEL DE LOGRO 

1 2 
3 

nivel de logro mínimo 
4 

Obtención da información 

[1º-EFB1.5.1] , [1º-EFB1.5.2] 

Non consulta os 
recursos da materia a 
súa disposición na Aula 
Virtual do Centro e/ou en 
blogs, wikis ou páxinas 
web. 

Raramente consulta os 
recursos da materia a 
súa disposición na Aula 
Virtual do Centro e/ou en 
blogs, wikis ou páxinas 
web. 

Case sempre 
consulta os recursos 
da materia a súa 
disposición na Aula 
Virtual do Centro 
e/ou en blogs, wikis 
ou páxinas web. 

Consulta os recursos da 
materia a súa 
disposición na Aula 
Virtual do Centro e/ou 
en blogs, wikis ou 
páxinas web. 

Almacenamento da información 

Non garda os traballos 
requiridos nunha 
memoria extraíble nin os 
sube a Aula Virtual do 
centro para ser 
compartidos. 

 Presenta problemas 
para gardar os traballos 
requiridos nunha 
memoria extraíble ou 
para subilos a Aula 
Virtual do centro para 
ser compartidos. 

 Garda os traballos 
requiridos nunha 
memoria extraíble 
ou os sube a Aula 
Virtual do centro 
para ser 
compartidos. 

 Non presenta 
problemas para aloxar 
os traballos nun entorno 
virtual(nube) ou na Aula 
Virtual. Tampouco para 
gardalos nunha 
memoria extraíble. 

Innovación e uso creativo da tecnoloxía 

Non aproveita as 
posibilidades das 
ferramentas de edición e 
tratamento de textos, 
imaxes, presentacións, 
ou aula virtual do centro, 
para a creación, edición 
e presentación dos 
traballos do curso. 

Aproveita as 
posibilidades dalgunha 
das ferramentas de 
edición e tratamento de 
textos, imaxes, 
presentacións, ou aula 
virtual do centro, para a 
creación, edición e 
presentación dos 
traballos do curso. 

Aproveita as 
posibilidades da 
maioría das 
ferramentas de 
edición e tratamento 
de textos, imaxes, 
presentacións, ou 
aula virtual do 
centro, para a 
creación, edición e 
presentación dos 
traballos do curso. 

Aproveita as 
posibilidades de todas 
as ferramentas de 
edición e tratamento de 
textos, imaxes, 
presentacións, ou aula 
virtual do centro, para a 
creación, edición e 
presentación dos 
traballos do curso. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO 

Competencia Clave: Competencia Aprender a Aprender (1º ESO) 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (RCAA1) 

PROCESO 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

RÚBRICA DO NIVEL DE LOGRO 

1 2 
3 

nivel de logro mínimo 
4 

Xestionar a súa 

propia  

aprendizaxe 

Concienciarse das 

capacidades de aprendizaxe 

[1º-EFB1.1.2] , [1º-EFB3.1.2] , 
[1º-EFB3.2.1] , [1º-EFB3.2.2] , 
[1º-EFB4.1.1] , [1º-EFB4.1.3] , 
[1º-EFB4.1.4] , [1º-EFB4.2.1] , 
[1º-EFB4.2.2] , [4º-EFB4.2.3] 

Non recoñece as súas 
capacidades de 
aprendizaxe. 

Poucas veces 
recoñece as súas 
capacidades de 
aprendizaxe. 

Case sempre é 
consciente das súas 
capacidades de 
aprendizaxe. 

Coñece as súas 
capacidades de 
aprendizaxe. 

Adquirir responsabilidades e 

compromisos na 

aprendizaxe 

[1º-EFB1.1.2] , [1º-EFB3.1.2] , 
[1º-EFB3.2.1] , [1º-EFB3.2.2], 
[1º-EFB4.1.1] , [1º-EFB4.1.3] , 
[1º-EFB4.1.4] , [1º-EFB4.2.1] , 
[1º-EFB4.2.2] , [4º-EFB4.2.3] 

Non amosa interese en 
mellorar a súa 
aprendizaxe. 

Poucas veces amosa 
interese en mellorar 
as súas capacidades 
de aprendizaxe. 

Case sempre amosa 
interese en mellorar as 
súas capacidades de 
aprendizaxe. 

Amosa interese en 
mellorar a súa 
aprendizaxe. 

Desenvolver as súas propias 

capacidades 

[1º-EFB1.1.2] , [1º-EFB3.1.2] , 
[1º-EFB3.2.1] , [1º-EFB3.2.2] , 
[1º-EFB4.1.1] , [1º-EFB4.1.2] , 
[1º-EFB4.1.3] , [1º-EFB4.1.4] , 
[1º-EFB4.2.1] , [1º-EFB4.2.2] , 
[4º-EFB4.2.3] 

Non usa ningunha 
técnica de aprendizaxe 
para mellorar o seu 
rendemento en 
situacións facilitadas e 
coa axuda do profesor. 

Usa técnicas de 
aprendizaxe 
inadecuadas para 
mellorar o seu 
rendemento en 
situacións facilitadas 
e coa axuda do 
profesor. 

Usa técnicas de 
aprendizaxe adecuadas 
pero insuficientes para 
mellorar o seu 
rendemento en 
situacións facilitadas e 
coa axuda do profesor. 

Usa técnicas de 
aprendizaxe 
adecuadas para 
mellorar o seu 
rendemento.en 
situacións facilitadas 
e coa axuda do 
profesor. 

Adquirir confianza en si 

mesmo e gusto por aprender 

[1º-EFB1.1.2] , [1º-EFB3.1.2] , 
[1º-EFB3.2.1] , [1º-EFB3.2.2] , 
[1º-EFB4.1.1] , [1º-EFB4.1.2] , 
[1º-EFB4.1.3] , [1º-EFB4.1.4] , 
[1º-EFB4.2.1] , [1º-EFB4.2.2] , 
[4º-EFB4.2.3] 

Non cre nas súas 
capacidades para 
aprender. 

Esfórzase por 
aprender pero non 
ten confianza nas 
súas capacidades. 

Goza e manifesta 
interese nalgúns 
aspectos da súa 
aprendizaxe. 

Cre nas súas 
capacidades para 
aprender e goza da 
súa aprendizaxe. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO 

Competencia Clave: Aprender a aprender (1º ESO) 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (RCAA1) 

PROCESO 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

RÚBRICA DO NIVEL DE LOGRO 

1 2 
3 

nivel de logro mínimo 
4 

Xestionar o tempo 

de traballo 

Propoñerse metas 

alcanzables 

[1º-EFB1.1.2] , [1º-EFB3.1.2] , 
[1º-EFB3.2.1] , [1º-EFB3.2.2] , 
[1º-EFB4.1.1] , [1º-EFB4.1.3] , 
[1º-EFB4.1.4] , [1º-EFB4.2.1] , 
[1º-EFB4.2.2] , [4º-EFB4.2.3] 

Non se propón metas. 
Proponse metas, pero 
inalcanzables. 

Proponse metas a curto 
prazo alcanzables pero 
pouco esixentes. 

Proponse metas 
alcanzables a curto 
prazo. 

Administrar o esforzo para 

levar a cabo  as actividades 

[1º-EFB1.1.2] , [1º-EFB3.1.2] , 
[1º-EFB3.2.1] , [1º-EFB3.2.2] , 
[1º-EFB4.1.1] , [1º-EFB4.1.3] , 
[1º-EFB4.1.4] , [1º-EFB4.2.1] , 
[1º-EFB4.2.2] , [4º-EFB4.2.3] 

Fai só actividades 
que non lle supoñen 
esforzo. 

Só realiza actividades 
urxentes. 

Case sempre se 
esforza en realizar as 
actividades de 
dificultade baixa-media. 

Sempre se esforza 
en realizar as 
actividades de 
dificultade baixa-
media. 

Tomar decisións acerca da súa aprendizaxe 

[1º-EFB1.1.2] , [1º-EFB3.1.2] , 
[1º-EFB3.2.1] , [1º-EFB3.2.2] , 
[1º-EFB4.1.1] , [1º-EFB4.1.3] , 
[1º-EFB4.1.4] , [1º-EFB4.2.1] , 
[1º-EFB4.2.2] , [4º-EFB4.2.3] 

Non é capaz de tomar 
decisións sobre a 
propia aprendizaxe en 
situacións facilitadas 
e coa axuda do 
profesor. 

Non é capaz de atopar 
alternativas apropiadas 
para mellorar a súa 
aprendizaxe en 
situacións facilitadas e 
coa axuda do profesor. 

Toma decisións sobre a 
propia aprendizaxe,en 
situacións facilitadas e 
coa axuda do profesor, 
pero non é consciente 
das súas 
consecuencias. 

É capaz de tomar 

decisións en 

situacións facilitadas 

e coa axuda do 

profesor. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO 

Competencia Clave: Social e cívica (1º ESO) 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CIVICA (RCSC1) 

PROCESO 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

RÚBRICA DO NIVEL DE LOGRO 

1 2 
3 

nivel de logro mínimo 
4 

Interpretar fenómenos e problemas sociais 

para elaborar respostas e tomar decisións. 
[1º-EFB1.2.1] , [1º-EFB1.3.3] ,  
[1º-EFB1.2.3] 

Non respecta as 
diferenzas individuais e 
actúa con desigualdade 
nas actividades levadas 
a cabo no grupo. 

Case nunca respecta as 
diferenzas individuais 
e/ou actúa, ás veces, 
con desigualdade nas 
actividades levadas a 
cabo no grupo. 

Case sempre 
respecta as 
diferenzas individuais 
e actúa con 
igualdade nas 
actividades levadas a 
cabo no grupo. 

Respecta as 
diferenzas individuais 
e actúa con igualdade 
nas actividades 
levadas a cabo no 
grupo. 

Traballo cooperativo (Interactuar con outras 

persoas e grupos conforme a normas 

baseadas no respecto mutuo e as 

conviccións democráticas.) 

[1º-EFB1.1.1] , [1º-FB1.1.2] , 
[1º-EFB1.2.2] 

Non participa nin aporta 
a parte do traballo 
asignado e supervisado 
polo profesor/a. 

Raramente participa 
e/ou aporta a parte do 
traballo asignado e 
supervisado polo 
profesor/a. 

Case sempre 
participa e/ou aporta 
a parte do traballo 
asignado e 
supervisado polo 
profesor/a. 

Sempre participa e 
aporta a parte do 
traballo asignado e 
supervisado polo 
profesor/a. 

Participar dun xeito eficaz e construtivo na 

vida social e profesional. 

[1º-EFB1.2.2] , [1º-EFB1.2.3] , 
[1º-EFB1.3.1] , [1º-EFB1.1.3] , 
[1º-EFB1.4.1] , [1º-EFB1.3.3] 

Non contribúe o 
benestar individual e do 
seu grupo. 

Raramente contribúe no 
benestar individual e do 
seu grupo. 

A miúdo contribúe ó 
benestar individual e 
do grupo. 

Sempre contribúe ó 
benestar individual e 
do grupo. 

Participar plenamente na vida cívica de forma 

activa e democrática. 
[1º-EFB1.2.1] , [1º-EFB1.3.2] , 
[1º-EFB1.3.3] 

Xera conflitos e non 
amosa interese na 
resolución dos conflitos 
do grupo nos que o 
profesor/a actúa como 
mediador/a. 

Raramente xera 
conflitos pero non 
amosa interese na 
resolución dos conflitos 
do grupo  nos que o 
profesor/a actúa como 
mediador/a. 

Non xera conflitos e 
case sempre amosa 
interese na 
resolución de 
conflitos do grupo  
nos que o profesor/a 
actúa como 
mediador/a. 

Non xera conflitos e 
sempre participa 
activamente na 
resolución de conflitos 
do grupo  nos que o 
profesor/a actúa como 
mediador/a. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO 

Competencia Clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (1º ESO) 

 

COMPETENCIA PARA O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (RCSIEE1) 

PROCESO 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

RÚBRICA DO NIVEL DE LOGRO 

1 2 
3 

nivel de logro mínimo 
4 

Transformar as 

ideas en actos. 

Resolver situacións 

motrices aplicando 

fundamentos técnicos 

[1º-EFB4.1.1] , [1º-
EFB4.1.2] , [1º-EFB4.1.3] , 
[1º-EFB4.1.4]  

Non axusta a 
realización das 
habilidades 
específicas aos 
requisitos técnicos. 

Axusta a realización 
das habilidades 
específicas aos 
requisitos técnicos  
individuais pero non aos 
colectivos. 

Axusta a realización 
das habilidades 
específicas aos 
requisitos técnicos  
individuais  e case 
sempre aos 
colectivos. 

Axusta a realización das 
habilidades específicas 
aos requisitos técnicos 
tanto individuais como 
colectivos preservando a 
seguridade persoal e 
colectiva. 

Resolver situacións 

motrices de 

colaboración 

[1º-EFB4.1.4] , [1º-EFB4.2.3]  

Non sabe aplicar de 
xeito eficaz as 
estratexias 
específicas das 
actividades de 
colaboración. 

Aplica de xeito eficaz as 
estratexias específicas 
das actividades de 
colaboración, pero non 
aplica solucións 
variadas. 

Aplica de xeito eficaz 
as estratexias 
específicas das 
actividades de 
colaboración e propón 
solucións variadas. 

Aplica de xeito eficaz as 
estratexias específicas 
das actividades de 
colaboración, aplica 
solucións variadas e 
valora as posibilidades de 
éxito en relación con 
outras situacións. 

Resolver situacións 

motrices de oposición 

 [1º-EFB4.2.1] , 
[1ºEFB4.2.3] , [1º-EFB4.2.2] 

Non sabe aplicar de 
xeito eficaz as 
estratexias 
específicas das 
actividades de 
oposición. 

Aplica de xeito eficaz as 
estratexias específicas 
das actividades de 
oposición, pero non 
aplica solucións 
variadas. 

Aplica de xeito eficaz 
as estratexias 
específicas das 
actividades de 
oposición e propón 
solucións variadas. 

Aplica de xeito eficaz as 
estratexias específicas 
das actividades de 
colaboración, aplica 
solucións variadas e 
valora as posibilidades de 
éxito en relación con 
outras situacións. 

Resolver situacións 

motrices de 

colaboración-oposición 

 [1º-EFB4.2.1] , 
[1ºEFB4.2.2] , [1º-EFB4.2.3]  

Non sabe aplicar de 
xeito eficaz as 
estratexias 
específicas das 
actividades de 
colaboración-
oposición. 

Aplica de xeito eficaz as 
estratexias específicas 
das actividades de 
colaboración-oposición, 
pero non aplica 
solucións variadas. 

Aplica de xeito eficaz 
as estratexias 
específicas das 
actividades de 
colaboración-
oposición e propón 
solucións variadas. 

Aplica de xeito eficaz as 
estratexias específicas 
das actividades de 
colaboración-oposición, 
aplica solucións variadas 
e valora as posibilidades 
de éxito en relación con 
outras situacións. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO 

Competencia Clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (1º ESO) 

 

COMPETENCIA PARA O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (RCSIEE1) 

PROCESO 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

RÚBRICA DO NIVEL DE LOGRO 

1 2 
3 

nivel de logro mínimo 
4 

Asumir 

responsabilidades 

de seguranza nas 

actividades físicas 

Identificar as lesións 

máis frecuentes 

derivadas da práctica 

de actividade física.   

[1º-EFB1.4.1] , [1º-EFB1.4.2] , 
[1º-EFB3.2.3]  

Non identifica as lesións 
máis frecuentes 
derivadas da práctica de 
actividade física. 

Non sempre identifica as 
lesións máis frecuentes 
derivadas da práctica de 
actividade física. 

Case sempre identifica 
as lesións máis 
frecuentes derivadas da 
práctica de actividade 
física. 

Identifica as 
lesións máis 
frecuentes 
derivadas de 
práctica de 
actividade física. 

Saber aplicar os 
protocolos básicos de 
seguranza e actuación. 

Non sabe aplicar os 
protocolos básicos de 
seguranza e actuación. 

 Só aplica algúns dos 
protocolos básicos de 
seguranza e actuación. 

Aplica case todos os 
protocolos básicos de 
seguranza e actuación. 

Aplica 
correctamente os 
protocolos de 
seguranza e 
actuación. 

Verificar as condicións 
de práctica segura 

Nunca verifica as 
condicións de práctica 
segura en relación o 
equipamento persoal, e 
os materiais e os 
espazos de práctica. 

Non sempre verifica as 
condicións de práctica 
segura en relación o 
equipamento persoal,  e 
os materiais e os 
espazos de práctica. 

Verifica as condicións de 
práctica segura en 
relación o equipamento 
persoal, pero non 
sempre os materiais e 
os espazos de práctica. 

Verifica as 
condicións de 
práctica segura en 
relación o 
equipamento 
persoal, e os 
materiais e os 
espazos de 
práctica. 
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PERFIL COMPETENCIAL DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO 

Competencia Clave: Conciencia e expresións culturais (1º ESO) 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (RCCEC1) 

PROCESO 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

RÚBRICA DO NIVEL DE LOGRO 

1 2 
3 

nivel de logro mínimo 
4 

Coñecer as diferentes manifestacións culturais e artísticas [1º-EFB2.1.3] 

Non coñece as 
diferentes 
manifestacións artísticas 
e culturais da súa 
contorna máis próxima. 

Coñece poucas 
manifestacións artísticas 
e culturais da súa 
contorna máis próxima. 

Coñece as diferentes 
manifestacións 
artísticas e culturais 
da súa contorna máis 
próxima. 

Coñece,e sitúa 
cronoloxicamente as 
diferentes 
manifestacións 
culturais e artísticas. 

Expresarse a través de 

diferentes medios 

artísticos e culturais. 

Coñecer as principais técnicas 

da expresión corporal. 

[1º-EFB2.1.1] , 
[1º-EFB2.1.2] , 
[1º-EFB2.1.3] 

Recoñece as principais 
técnicas artísticas. 

Identifica as principais 
técnicas artísticas a 
través das diferentes 
montaxes de expresión 
corporal. 

Compara e contrasta 
as principais técnicas 
artísticas en 
diferentes montaxes 
de expresión 
corporal. 

Sabe utilizar as 
principais técnicas 
artísticas en 
diferentes montaxes 
de expresión corporal. 

Poñer en funcionamento a 

imaxinación e a creatividade 

para expresarse mediante 

creacións artísticas 

Reproduce creacións 
artísticas. 

Elaborara  con 
creatividade, diferentes 
creacións artísticas. 

Expresa sentimentos 
ou ideas a través das 
diferentes linguaxes 
artísticas desde  a 
súa creatividade. 

Expresa sentimentos 
ou ideas propias a 
través das diferentes 
linguaxes artísticas 
desde a súa 
creatividade. 

Desenvolver a propia 

capacidade estética 

Aprecia a capacidade 
estética de distintas 
obras artísticas. 

Expresa a propia 
capacidade estética. 

Amosa interese por 
cultivar a propia 
capacidade estética 
de maneira 
autónoma. 

Goza cultivando a 
propia capacidade 
estética. 
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2º ESO: 

- TEMPORALIZACIÓN 

 

A continuación presentamos a temporalización das unidades didácticas previstas para o seu 

desenvolvemento en segundo de educación secundaria obrigatoria; tendo en conta, que esta 

temporalización é flexible e que a súa realización dependerá das características propias dos grupos. 

 
 

Avaluación Bloque temático 

P
r
im

ei
r
a
 a

v
a
li

a
ic

ió
n

 

Bloque 1: Contidos 

comúns a Educación 

Física 

Tema 1: A sesión de Educación 

Física 

Tema 2: Quecemento xeral 

autónomo 

Bloque 3: Actividade 

Física e saude 

Tema 3 : Condición física a 

Resistencia 

Bloque 2 : Actividades 

Físicas Artístico-

expresivas 

Tema 4: Ritmo con cordas 

 
 

Avaluación Bloque temático 

S
e
g
u

n
d

a
 a

v
a
li

a
ic

ió
n

 Bloque 3: Actividade 

Física e saude 
Tema 5 : Condición física a Forza 

Bloque 3: Actividade 

Física e saude 
Tema 6: Pilates e a hixiene postural 

Bloque 4: Os xogos e as 

Actividades Deportivas 

Tema 7 : Xogos alternativos: o 

Fressbee, o Ultimate e o Lacrosse 

 
 

Avaluación Bloque temático 

T
e
rc

e
ir

a
 

a
v
a

li
a
ic

ió
n

 Bloque 3: Actividade 

Física e saude 

Tema 8: Condición física-Ás 

Capacidades físicas 

Bloque 4: Os xogos e as 

Actividades Deportivas 

Tema 9: Baloncesto 

Tema 10:  Badminton 

Tema 11 : Actividades no medio 

natural 

 

 

 

 
- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia en relación aos estándares de aprendizaxe, 

son os seguintes: 

 
 Tema 1: A sesión de Educación Física  

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física. 
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EFB1.2.1.Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como de espectador. 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas 

establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

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

destreza. 

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

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

EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o 

ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun contorno non estable. 

 

 Tema 2: Quecemento xeral autónomo 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, de acordo cos contidos 

que se vaian realizar. 

 
 Tema 3: Condición física-Á Resistencia 

EFB3.1.3.Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa a actividade física sistemática, así como a 

saúde e os riscos e as contraindicacións da práctica deportiva. 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de 

mellora dos principais factores da  condición física. 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, 

adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 

utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia 

condición física saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

 
 Tema 4: Actividades físicas artístico-expresivas: O ritmo con cordas 

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

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

de baixa dificultade. 

EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito individual como medio de comunicación espontánea. 

 
 Tema 5: Condición física- Á Forza 

EFB3.1.3.Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa a actividade física sistemática, así como a 

saúde e os riscos e as contraindicacións da práctica deportiva. 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, 

adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 

utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de desenvolvemento motor 

e ás súas posibilidades. 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia 

condición física saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

 
 Tema 6: Pilates e a hixiene postural 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade física sistemática, así como coa 

saúde e os riscos e as contraindicacións da práctica deportiva. 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 

utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de desenvolvemento motor 

e ás súas posibilidades. 
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EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 

prevención de lesións. 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia 

condición física saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

 
 Tema 7: O freesbee o Ultimate e o Lacrosse 

EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros 

e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións colectivas. 

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

EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de colaboración-

oposición, intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo o obxectivo colectivo de obter 

situacións vantaxosas sobre o equipo contrario 

 

 Tema 8: Condición física-Ás Capacidades físicas 

EFB3.1.3.Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa a actividade física sistemática, así como a 

saúde e os riscos e as contraindicacións da práctica deportiva. 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de 

mellora dos principais factores da  condición física. 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, 

adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 

utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de desenvolvemento motor 

e ás súas posibilidades. 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia 

condición física saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

 

 
 Tema 9: Deportes colectivos con invasión de campo: Baloncesto 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas máis sinxelas, 

respectando as regras e as normas establecidas. 

EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de 

partida, amosando actitudes de esforzo e superación. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para obter vantaxe na práctica das actividades 

físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. 

EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas valorando a oportunidade das solucións 

achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

 

 Tema 10: Deportes de cancha individuais divididos por unha rede: Bádminton 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas máis sinxelas, 

respectando as regras e as normas establecidas. 

EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de 

partida, amosando actitudes de esforzo e superación. 

 

 Tema 11: Actividades no Medio Natural 

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

de orientación, regulando o esforzo en función das súas posibilidades. 
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- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo, 

centrándonos sobre todo nos estándares de aprendizaxe, que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe, e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. 

Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 

 

o Instrumentos de medición (test motores de avaliación de habilidades e probas de condición 

física) 

o Instrumentos de observación (Listados de control, rexistros da frecuencia de 

acontecementos,...) 

o Instrumentos de interrogación (cuestionarios...). 

o Probas orais. 

o Ficha de asistencia e puntualidade. 

o Anotacións  procedimentais  derivadas  da    observación  directa,  con  saídas didácticas, 

capacidade organizativa, presentación de traballos... 

o Valoración do interese mostrado na materia, do comportamento, da integración no grupo de 

traballo, creatividade e investigación persoal. 

o Outros datos de interese derivados da observación directa. 

 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 2º ESO 

 

- PERÍODOS DE AVALIACIÓN 
 

 Avaliación Ordinaria 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A última destas 

avaliacións coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo, é dicir, as 

competencias básicas, os obxectivos, os contidos , criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe. 

A avaliación consistirá nun proceso dinámico, continuo e sistemático enfocado cara  os  trocos  da  

conduta  dos  alumnos,  para  así  axustar  a  nosa  intervención pedagóxica ás características e 

necesidades dos alumnos. 

Se  realizará  unha  avaliación  inicial  que  permita  motivar  e  adecuar  as intencións aos 

coñecementos previos e ás necesidades dos alumnos, mediante procedementos de observación. 

Ó  longo  do  proceso  de  ensino,  se  observará  o  que  acontece,  para  ir axustando a nosa actuación 

mediante avaliación formativa. Será importante a observación e a valoración do proceso que cada 

alumno segue para conseguir obxectivos previstos, mediante unha avaliación subxectiva mediante 

procedementos de observación, como o rexistro anecdótico, listas de control, escalas... 

Ó finalizar o proceso, se usará a avaliación sumativa para coñecer o grao de consecución dos 

obxectivos didácticos plantexados, por medio dunha avaliación obxectiva utilizando un procedemento 

de experimentación como unha proba de execución sobre os contidos tratados en cada momento. 

Sobre a proba de execución utilizarase ao mesmo tempo, un procedemento de observación como 

unha lista de control para verificar a presenza ou non de determinadas condutas nos alumnos en 
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situacións concretas. 

Así mesmo, terase presente o esforzo que realizan os alumnos para conseguir os obxectivos buscados. 

 

 Avaliación Extraordinaria (Setembro) 

 

Os  alumnos  que  non  superen  os  obxectivos  propostos  para  cada  curso  terán dereito a presentarse 
as avaliacións  extraordinarias (de forma parcial ou total da materia segundo  sexa estimado en cada caso) 

e serán avaliados a través dos resultados numéricos obtidos nas probas obxectivas que deban superar, 

entre as seguintes posibles: 

 
 Batería de test das capacidades físicas a avaliar en cada curso. 

 Test  de  habilidades  específicas  dos  deportes  desenvolvidos  en  cada curso. 

 Proba   escrita   dos   coñecementos   teóricos   da   materia   do   curso 

correspondente. 

 

 
- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Neste curso existirán varios procedementos que se poderán levar a cabo para avaliar ao alumnado, dos 

cales poderanse realizar de maneira presencial ou telemática segundo a situación sanitaria o estableza. 

Cada procedemento terá a súa ponderación na obtención final da cualificación de cada avaliación. Ademais, 

segundo se trate de ensino presencial ou a distancia, tamén terá unha ponderación diferente. A continuación 

indícanse as distintas ponderacións 

 
 ENSINANZA PRESENCIAL 

Nas tres avaliacións haberá contidos prácticos e contidos teóricos, se así o considera o profesor ou 

profesora no curso. 

A nota final de cada unha das tres avaliacións estará constituida por un 50% correspondente á parte 

práctica, un 40% corresponderase coa actitude e a participación e un 10% da parte teórica se a houbera. 

No caso de non haber contidos teóricos a nota final de cada unha das avaliacións será como sigue: 

 

Instrumento de avaliación Ponderación 

Probas prácticas: 
 Valorarase a través de fichas de control.... os niveis de adquisición 

das capacidades físicas, das habilidades coordinativas, utilización  

das  axudas  aos  compañeiros,  aplicación  das indicacións  da 

técnicas e tácticas dos deportes, o manexo e uso adecuado do 

material deportivo, do pavillón e dos vestiarios, o respecto das 

normas de seguridade, etc ... 

60% 

  Actitude, participación e Traballo na aula: Terase en 

conta a realización das actividades e tarefas propostas, a atención 

prestada, a aplicación das orientacións dadas, a colocación e recollida 

do material, a participación en todo tipo de formacións individuais ou 
grupais, o respecto ás normas da clases, a curiosidade e interese pola 

materia, a creatividade e investigación persoal, etc... 

40% 
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Para superar unha avaliación a cualificación numérica deberá ser de 5 puntos (dun total de 10) como 

resultado da media das distintas partes. 

 

A nota da avaliación obterase mediante a seguinte fórmula: 

              
onde: 

 P: Nota media das probas prácticas e orais. 

 A: Nota do traballo na aula. 

Ou ben se houbese contidos teóricos 

                    
onde: 

 P: Nota media das probas prácticas e orais. 

 T: Nota media dos traballos realizados, tanto individualmente como en grupo. 

 A: Nota do traballo na aula. 

 

A nota final do curso é o resultado da aplicación da seguinte fórmula: 

Nota FINAL: Nota 1ª AV + Nota 2ª AV + Nota 3ª AV 

                                                                                  3   

Considerase importante a asistencia ás clases de E.F. co material necesario, ropa adecuada para a práctica 

deportiva, zapatillas deportivas, máscara e material requerido (corda, esterilla, raqueta. O alumnado que 

non realice asesión por estar indisposto, xa sexa por lesión ou por calquera outro motivo, presentará un 

xutificante médico ou dos seus pais/titores no que se describa a súa problemática, co obxectivo de 

ofrecerlle un traballo alternativo á parte práctica. 

 
 ENSINANZA SEMIPRESENCIAL E NON PRESENCIAL (ESCENARIO TELEMÁTICO) 

Debido a situación actual na que se atopa toda a sociedade, a comunidade educativa ten que ter en conta as 

recomendacións que en cada momento fagan as autoridades sanitarias e/ou educativas 

Tanto nun escenario semipresencial coma non presencial intentaremos que o alumnado síntase conectado 

co instituto e as clases. Neste caso esta relación farase de maneira telemática botando man dos recursos 

didácticos que temos a nosa disposición coma e o caso da aula virtual, o correo electrónico ou a plataforma 

webex. 

Nestes casos haberá contidos teóricos ou prácticos segun considere o profesor que imparte. 

A nota final de cada unha das avaliacións estará constituida por un 50% sobre o 100% das tarefas ou 

actividades presentadas e o 50% sobre a calidade das tarefas. 

Para superar unha avaliación a cualificación numérica deberá ser de 5 puntos (dun total de dez). 

Instrumento de avaliación Ponderación 

Presentación do 100% das taferas ou actividades requeridas 
50% 

Calidade das tarefas ou actividades: expresión, busqueda de 
información, uso das tecnoloxias, contidos relacionados coa 
materia ou tema, orixinalidade, etc... 

50% 

 
- METODOLOXIA 

Os principios metodolóxicos xerais constitúen a fonte pedagóxica da programación. A idea fundamental 

que sustenta estes principios é que o alumno é o principal artífice do seu propio aprendizaxe e que o 

profesor convértese en mediador ou guía neste proceso, permitindo establecer relacións entre os 
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coñecementos e experiencias previas e os novos contidos. Non existe unha metodoloxía única e válida para 

tódalas situacións, polo tanto, nós utilizaremos aquela que nos axude a alcanzar a progresiva autonomía e 

educación integral do alumno como obxectivo de final de etapa. Para isto, nos baseamos nos principios que 

establece o currículo, destacando que o alumno realice aprendizaxes significativos por si, é dicir, que 

aprenda a aprender. Como técnica de ensinanza empregaremos: a instrucción directa naquelas unidades nas 

que o aprendizaxe precise dun rendemento mecánico como factor vital para que o obxectivo proposto se 

poida alcanzar de forma eficaz, e a técnica mediante a busca nas unidades didácticas que nos interese que o 

alumno desenvolva os procesos deductivos e de enriquecemento. En canto ó estilo de ensinanza 

empregaremos aquel máis axeitado a cada situación desde os máis directivos como o mando directo 

modificado, ata os máis productivos e creativos como o descubrimento guiado. Como estratexia na práctica 

utilizaremos tarefas globais sempre que sexa posible e acudiremos ás analíticas cando sexa necesario en 

función da natureza do traballo a realizar.  

Os recursos ocupan un papel importantísimo dado o carácter procedimental da materia, por iso, unha boa 

selección do material favorece notablemente a práctica en Educación Física. Nesta selección do material 

teremos en conta os seguintes criterios: a súa utilidade, facilidade de acceso para os alumnos, polivalencia, 

variedade en canto a forma e contido, carácter multifuncional e que non sexan perigosos. En canto os 

criterios para os agrupamentos debemos ter en conta que todo grupo é heteroxéneo por natureza, o que 

implica a existencia de alumnos avantaxados e desavantaxados con respecto a maioría. Todo isto ofrece 

múltiples posibilidades de acción en torno á creación de grupos de traballo: de nivel, cooperativos, 

homoxéneos, cun colaborador, heteroxéneos, etc.; de maneira que, esta organización debe estar motivada 

polo coñecemento dos alumnos, polo obxectivos, polas características das actividades, e as veces, aínda 

que non é desexable pola existencia ou non de material. O aproveitamento, o uso e a organización do 

tempo e do espacio de clase resulta fundamental para a consecución dos obxectivos de aprendizaxe 

evitando perdas de tempo nos vestiarios, establecendo rutinas que favorezan o aproveitamento dese tempo 

(ónde colocarse durante a información inicial, cómo coller e recoller o material, ...), propoñendo 

actividades significativas para os alumnos, etc. Tamén teremos en conta qué información damos ós 

alumnos e cómo e cándo a comunicamos, reforzando de esta forma o feedback interno do alumno co 

feedback externo que lle proporcionemos. A elaboración ou deseño de actividades é un elemento 

fundamental para todo o proceso de ensinanza e aprendizaxe. As actividades de ensinanza serán, entre 

outras: deseño de unidades didácticas, deseño de actividades das unidades didácticas (serán de 

coñecementos previos, motivación, desenvolvemento de contidos, reforzo, ampliación e avaliación), 

elaboración e organización dos materiais didácticos do alumno e de apoio, explicación ós alumnos acerca 

dos contidos e obxectivos da unidade didáctica, dirixir as actividades que o requiran, organizar o aula, 

avaliar todo o proceso, etc. As actividades de aprendizaxe serán, entre outras: participación nas actividades 

e xogos, fabricación de materiais, propostas de actividades, colaboración cos compañeiros e co profesor, 

avaliación dos contidos desenvolvidos, etc.  

O Protocolo de Adaptacion ao Contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 

para o curso 2020/2021, establece as medidas preventivas, colectivas e individuais, quedeben adoptaranse 

adaptacións metodolóxicas en cada sesión. Estas medidas inclúen:  

- A realización sempre que sexa posible das sesións de Educación Física en espazo aberto e ao aire libre, ou 

no seu defecto no interior coa máxima ventilación posible.  

- Uso de máscara respiratoria homologada por parte do alumnado e profesorado tanto en interior como no 

exterior. 

 - Lavado frecuente de mans con xel hidroalcohólico por parte de alumnado e profesorado  

- Desinfección do material utilizado en cada sesión  

- Estruturacións espaciais para o desenvolvemento das tarefas e os procesos de comunicación que 

establezan unha distancia social mínima, e adopción de modelos de distribución espaciais que favorezan a 

mesma 
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3º DE ESO.  

OPCIÓN PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL E NON PRESENCIAL. RÚBRICAS. 

ESTÁNDARES NON TRABALLADOS DEBIDO AO ESTADO DE ALARMA NO CURSO 2019/20. 

Aspectos a valorar: 

1.- COÑECEMENTOS DA MATERIA 

O nivel de coñecemento adquirido dos fundamentos básicos desenrolados na asignatura  valorárase mediante 

probas escritas ou traballos , que deberán aprobar obrigatoriamente. 

Todo documento escrito a cualificar debe cumprir os seguintes aspectos: feito a man con  limpeza, orde, que estea 

elaborado e completo, sen faltas de ortografía e sen faltas de expresión. 

2.- PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Considerando esta asignatura como eminentemente práctica, damos unha especial importancia á puntual asistencia 

a todas as sesións coa indumentaria axeitada ( roupa e calzado deportivo)  e, sobre todo, á participación activa ou 

esforzo durante as mesmas.   

Aínda así, daranse alternativas para aquelas persoas que por circunstancias, debidamente xustificadas, non poidan 

realizar a actividade práctica : traballos teóricos, presentar por escrito as sesións que non poden realizar, colaborar 

na montaxe do material deportivo necesario para a sesión, axudar ao profesor na corrección técnica do alumnado, 

facer sesións de mellora da capacidade aerobia, flexibilidade, forza, malabares etc. 

 Para alumnado que falta a clase, non traen roupa ou calzado deportivo ou non participan: 

O alumnado con problemas físicos que lle impidan a realización dalgún tipo determinado de exercicio ou actividade 

física teñen que traer a documentación acreditativa, na cal se incluían: en primeiro lugar os datos referentes ao tipo 

de enfermidade/patoloxía/lesión que padece o alumno/a; en segundo lugar, aqueles exercicios físicos que non 

poida facer e aqueles exercicios que se lle recomenda e en terceiro lugar durante canto tempo estímase a baixa 

deportiva . O profesorado realizaralle unha adaptación de aula, onde se contemplen estes aspectos. Tamén 

poderán facer os exercicios de rehabilitación propostos polo fisioterapeuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN  FÍSICA – ESO  
IES  de Vilalonga – Curso 2020/2021 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

81 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  POR TRIMESTRES CURSO 2020-21 

TEMPORALIZACIÓN: 

3º ESO    

 1) OPCIÓN PRESENCIAL 

 1º TRIMESTRE. 

Resistencia. Correr  todos os días e esforzarse nas práctica de aula 2 puntos.  

Cada sesión que se traballe en clase  sumará 0´25 ata un máximo de 2 puntos. 

Alternar correr e andar rápido. 1 punto.  

Flexibilidade.  En bipedestación, facendo una flexión de columna,tocando a punteira das zapatillas 1 punto.  

Tocar os nocellos. 0´5 puntos.  

Forza de brazos. Facer 10 pranchas  1 punto. ( alumnado con pouca forza farao cos xeonllos apoiados ) 

Manter a posición da prancha 45”. 0´5 puntos.  

Malabares. Lanzar 3 bolas en cascada interior/exterior facendo 10 lanzamentos 1 punto,  

Facer 2 ciclos de 3 lanzamentos con parada entre cada ciclo 0´5 puntos.  

Proba de bádminton.  

Xogar un set demostrando: coñecer o regulamento de competición levando a puntuación, manter a posición básica 

1 punto  

Alternar as dúas clases de saque e  desprazar ao rival. 1 punto 

Exame teórico.  Sobre o quecemento, bádminton, beneficios da actividade física, consecuencias do sedentarismo, 

a resistencia. 1 punto 

Dirixir quecementos, ritmo axeitado de carreira, estiramentos. Coñece as diferentes intensidades dunha 

sesión de educación física. Medirase se o alumnado e capaz de dirixir a un pequeño grupo nestas prácticas de 

maneira axeitada e si regula a intensidade do esforzo na sesión. 05 puntos.  

Se  comete erros leves. 0´25 puntos. 

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

Mediante observación na aula o profesor medirá os diferentes aspectos: 

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

Trae roupa e calzado deportivo. Trae e usa correctamente a mascarilla. 

Asistencia e puntualidade na aula 

Ten unha participación activa e esforzase por mellorar.  

2º TRIMESTRE.-                      

Resistencia. Correr todos os días e esforzarse nas práctica de aula 2 puntos.  

Cada sesión que se traballe en clase  sumará 0´25 ata un máximo de 2 puntos. 
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Alternar correr e andar rápido. 1 punto.  

Flexibilidade.  En bipedestación, facendo una flexión de columna,tocar o chan diante das zapatillas 1 punto.  

Tocar a punteira da zapatillas. 0´5 puntos.  

Forza de brazos. Facer 15 pranchas  1 punto. ( alumnado con pouca forza farao cos xeonllos apoiados ) 

Manter a posición da prancha 1 minuto. 0´5 puntos.  

Malabares. Facer 10 lanzamento en columnas coa man hábil e non hábil 1 punto, Facer 10 lanzamento en 

columnas coa man  hábil. 0´5 puntos.  

Proba de Voleibol . Formando un círculo de 4/5 persoas ser capaz de dar 15 toques seguidos.1 punto. 

En campo de voleibol, con defensa en semicírculo  deberá organizar  ataques, recibindo 4 saques de antebrazos, 

colocando de dedos e pasandoa o campo contrario . Cada intento conseguido 0´25 puntos ata un máximo de 1 

punto. 

Exame teórico. O voleibol, anatomía básica(músculos e ósos ), hábitos saudables e non saudables, primeiros 

auxilios e indiaca. 1 punto. 

Dirixir quecementos, ritmo axeitado de carreira, estiramentos. Coñece as diferentes intensidades dunha 

sesión de educación física. Medirase se o alumnado e capaz de dirixir a un pequeno grupo nestas prácticas de 

maneira axeitada e si regula a intensidade do esforzo na sesión. 1  punto.  

Se  comete erros leves. 0´5 puntos. 

  Actitude e compromiso coa materia de educación física. Mediante observación na aula o profesor medirá os 

diferentes aspectos: Respecta aos compañeiros, profesorado e ao equipamento/instalación deportiva. Trae roupa e 

calzado deportivo. Trae e usa correctamente a mascarilla. Asistencia e puntualidade na aula. Ten unha 

participación activa e esforzase por mellorar. 

1 punto 

3º TRIMESTRE.         

Resistencia. Correr  todos os días e esforzarse nas práctica de aula 2 puntos.  

Cada sesión que se traballe en clase  sumará 0´25 ata un máximo de 2 puntos. 

Alternar correr e andar rápido. 1 punto.  

Flexibilidade.  En bipedestación, facendo una flexión de columna e ,tocar o chan cos nudillos 1 punto.  

Tocar o chan. 0´5 puntos.  

Forza de brazos. Facer 20 pranchas  1 punto. ( alumnado con pouca forza farao cos xeonllos apoiados ) 

Manter a posición da prancha 1´30 segundos. 0´5 puntos.  

Malabares.  Combinar cascada interior con cascada exterior e columnas. 1 punto. 

                    Combinar cascada interior con exterior ou facer columnas con 3 pelotas 0,5 puntos. 

Proba de Ioga . En grupos de 4/5 persoas presentar unha secuencia de 10 asanas de ioga. Valorarase a posición 

correcta de cada asana e a sincronización do grupo. 1 punto.  

 Exame teórico. Ioga, nutrición saudable, desequilibrios alimentarios e beisbol.. 1 punto. 
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Dirixir quecementos, ritmo axeitado de carreira, estiramentos. Coñece as diferentes intensidades dunha 

sesión de educación física. Medirase se o alumnado e capaz de dirixir a un pequeno grupo nestas prácticas de 

maneira axeitada e si regula a intensidade do esforzo na sesión 1 punto, cometendo erros leves. 0´5 puntos. 

Actitude e compromiso coa materia de educación física. Respecta aos compañeiros, profesorado e ao 

equipamento/instalación deportiva. Trae roupa e calzado deportivo. Trae e usa correctamente a mascarilla.  

Asistencia e puntualidade na aula. Ten unha participación activa e esforzase por mellorar .1 punto 

EXAME FINAL  DE XUÑO SETEMBRO: 

Resistencia. Correr  20 minutos seguidos 2 puntos.  

Alternar correr e andar rápido. 1 punto.  

Flexibilidade.  En bipedestación, facendo una flexión de columna e tocar o chan cos nudillos 1 punto.  

Tocar o chan. 0´5 puntos.  

Forza de brazos. Facer 20 pranchas  1 punto. ( alumnado con pouca forza farao cos xeonllos apoiados ) 

Manter a posición da prancha 1´30 segundos. 0´5 puntos.  

Malabares.  Combinar cascada interior con cascada exterior e columnas. 1 punto. 

                    Combinar cascada interior con exterior ou facer columnas con 3 pelotas 0,5 puntos.  

Proba de Ioga: Facer correctamente o saúdo ao sol. 0,5 puntos. 

                          Facer correctamente a árbore e manterse en equilibrio 20 segundos. 0,5 puntos. 

Proba de Voleibol: Dentro do círculo da metade do campo de fútbol sala facer 20 toques alternando antebrazos e 

dedos constantemente. 1 punto. 

Proba de bádminton.  

Xogar un set demostrando: coñecer o regulamento de competición levando a puntuación, manter a posición básica,  

alternar as dúas clases de saque e  desprazar ao rival. 1 puntos. 

Exame teórico: dos contidos de todos os trimestres. Non se poderá consultar os apuntes durante a proba.               

2 puntos. 

Criterios de cualificación da opción presencial: 

  
ACTITUDE TEORÍA COND. FÍSICA 

PROBAS 

PRÁCTICAS 

 1º Trim. 10 % 10% 50% 30% 

3º E.S.O. 2º Trim. 10 % 10% 40% 40% 

 3º Trim. 10 % 10% 40% 40% 
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REPASO DOS ESTÁNDARES NON TRABALLADOS DEBIDO AO ESTADO DE ALARMA NO CURSO 2019/20 

NA OPCIÓN PRESENCIAL.  

  

 EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as 

normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

  

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

deportivas axeitadas a súa idade. 

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

físico-deportivas. 

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

corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

 EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

propostas que poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as demais persoas. 

 EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de 

protección do contorno. 

 EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas 

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

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

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

intensidade. 

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

prefixado de baixa dificultade. 

 EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas sinxelas, adaptando a súa 

execución á dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

 EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito individual como medio de comunicación espontánea. 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

 EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

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

saúde. 

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

medio de prevención de lesións. 
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Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

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

básicas de orientación, regulando o esforzo en función das súas posibilidades. 

2) OPCIÓN SEMIPRESENCIAL: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN : 

50% : Probas realizadas na aula : Incluirán as probas de condición física, proba teórica, probas prácticas 

e traballos prácticos en grupo.  

Dependeremos do tempo traballado na aula dos estándares para poder avaliar os resultados acadados. 

50% : Tarefas enviadas en tempo e forma de maneira telemática: poderán incluir vídeos para avaliar os 

resultados dos estándades derivados da condición física ( flexibilidade, forza do tren superior e 

malabares) 

A continuación, se expón un listado de tarefas a deseñar e presentar de xeito telemático relaccionadas 

cos estándares educativos.  

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

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

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

- Deseña quecementos progresivos e orientados a elevar a temperatura corporal. 

- Deseña fases finais con descenso progresivo da intensidade e enfriamento corporal. 

- Deseña prácticas de mellora da resistencia, forza e coordinación axeitadas ao nivel individual e de 
grupo. 

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

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

- Lectura dun texto sobre o xogo limpo. 

- Lectura dun texto sobre a importancia de elexir a todo o alumnado coma integrante do seu equipo. 

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

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización de actividades 
físico-deportivas. 
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- Debuxa un plano do instituto e a súa contorna designando os lugares donde facer diferentes tipos de 
actividades: ximnasio, tapado, pistas exteriores, xardines, bosque, pavillón, costas, terreos valdíos. 

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

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

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

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

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

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

- Analiza criticamente a anorexia, bulimia, dietas/dietas de verán, culto ao corpo. 

- Analiza críticamente enlaces de condición física na Internet orientados ao culto ao corpo e non á saude. 

- Lectura dun texto cos sistemas metabólicos( anaeróbico lact, alact, aeróbico ) e as necesidades 
enerxéticas ( plásticas, enerxéticas e metabólicas ). 

- Análisis de textos sobre a fatiga, fatiga crónica, sobreadestramento. 

- Identifica posturas de ioga ou flexibilidade erróneas en traballo individual ou no grupo. 

- Texto sobre actividade física e saude. Actividades/actitudes non saudables. 

 

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

- Texto do protocolo para activar os servizos de emerxencia e de protección do contorno. 

 

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

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

-Plantexar unha actividade hipotética y asegurar todas as zonas potencialmente perigosas para á 
práctica deportiva: ximnasio ( columnas, espalderas, bancos, mesas, paredes ), patio ( canastras, 
porterías, alcantarillados, irregularidades do terreo ), tapado ( columnas, rexa, escaleiras, irregularidades 
entre a acera e o céspede ) 
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EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos 
dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de información salientable. 

- Compón un vídeo de condición física( test flexibilidade, forza, circuito de forza, ioga, quecemento ), 
unha montaxe de ioga , malabares. 

 

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

- Envía correos cos traballos propostos. 

 

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

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

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

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

- Deseña unha secuencia de asanas de ioga e a grava en vídeo. 

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

- Tarefa na que identifica as capacidades físicas e coordinativas en diferentes actividades: malabares, 
disciplinas de atletismo( carreras, saltos, lanzamentos ), dxt colectivos ( volei, blc, alt( ultimate, lacrosse, 
beisbol, fútbol americano)) 

 

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

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

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

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

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

- Lectura de texto sobre os principios do adestramento: frecuencia, progresión, individualización, 
alternancia ( f r v ) 
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- Planificación de sesións individualizadas de adestramento/Diario de adestramentos. 

- Medición de test de flexibilidade e forza resistencia para constatar os obxetivos propostos. 

 

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos non estables e técnicas 
básicas de orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en 
función das súas posibilidades. 

- Texto explicativo básico sobre interpretación dun mapa: símbolos. 

- Texto sobre como orientarse na natureza: puntos cardinais, brúxula do móbil, alternativas na natureza( 
agulla imantada, reloxio analóxico, sol )  

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

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 

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

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

- Grávase en vídeo/fotos facendo malabares/asanas de ioga/flexibilidade : atopa os erros e define as 
posicións correctas. 

3) OPCIÓN NON PRESENCIAL: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN : 

60% : Envío de vídeos da proba de : 

- forza (pranchas): 20% 

- flexibilidade: 20% 

- coordinación ( malabares ): 20% 

40% : Tarefas enviadas en tempo e forma. 

A continuación, se expón un listado de tarefas a deseñar e presentar de xeito telemático relaccionadas 

cos estándares educativos.  

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

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

 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as 
normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 
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- Deseña quecementos progresivos e orientados a elevar a temperatura corporal. 

- Deseña fases finais con descenso progresivo da intensidade e enfriamento corporal. 

- Deseña prácticas de mellora da resistencia, forza e coordinación axeitadas ao nivel individual e de 
grupo. 

 

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

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

- Lectura dun texto sobre o xogo limpo. 

- Lectura dun texto sobre a importancia de elexir a todo o alumnado coma integrante do seu equipo. 

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

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

- Debuxa un plano do instituto e a súa contorna designando os lugares donde facer diferentes tipos de 
actividades: ximnasio, tapado, pistas exteriores, xardines, bosque, pavillón, costas, terreos valdíos. 

 

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

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

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

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

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

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

- Analiza criticamente a anorexia, bulimia, dietas/dietas de verán, culto ao corpo. 

- Analiza críticamente enlaces de condición física na Internet orientados ao culto ao corpo e non á saude. 
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- Lectura dun texto cos sistemas metabólicos( anaeróbico lact, alact, aeróbico ) e as necesidades 
enerxéticas ( plásticas, enerxéticas e metabólicas ). 

- Análisis de textos sobre a fatiga, fatiga crónica, sobreadestramento. 

- Identifica posturas de ioga ou flexibilidade erróneas en traballo individual ou no grupo. 

- Texto sobre actividade física e saude. Actividades/actitudes non saudables. 

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

- Texto do protocolo para activar os servizos de emerxencia e de protección do contorno. 

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

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

-Plantexar unha actividade hipotética y asegurar todas as zonas potencialmente perigosas para á 
práctica deportiva: ximnasio ( columnas, espalderas, bancos, mesas, paredes ), patio ( canastras, 
porterías, alcantarillados, irregularidades do terreo ), tapado ( columnas, rexa, escaleiras, irregularidades 
entre a acera e o céspede ) 

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

- Compón un vídeo de condición física( test flexibilidade, forza, circuito de forza, ioga, quecemento ), 
unha montaxe de ioga , malabares. 

 

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

- Envía correos cos traballos propostos. 

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

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

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

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

- Deseña unha secuencia de asanas de ioga e a grava en vídeo. 

EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 
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- Tarefa na q identifica as cap fis e coor en diferentes activ: mlb, disciplinas de atletismo( carreras, saltos, 
lanzamentos ), dxt colectivos ( volei, blc, alt( ultimate, lacrosse, beisbol, fútbol americano)) 

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

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

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

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

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

- Lectura de texto sobre os principios do adestramento: frecuencia, progresión, individualización, 
alternancia ( f r v ) 

- Planificación de sesións individualizadas de adestramento/Diario de adestramentos. 

- Medición de test de flexibilidade e forza resistencia para constatar os obxetivos propostos. 

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos non estables e técnicas 
básicas de orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en 
función das súas posibilidades. 

- Texto explicativo básico sobre interpretación dun mapa: símbolos. 

- Texto sobre como orientarse na natureza: puntos cardinais, brúxula do móbil, alternativas na natureza( 
agulla imantada, reloxio analóxico, sol )  

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

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 

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

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

- Grávase en vídeo/fotos facendo malabares/asanas de ioga/flexibilidade : atopa os erros e define as 
posicións correctas. 
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7.5.- RÚBRICAS DO NIVEL DE LOGRO PARA O ALUMNADO DE 3º 

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

10/7 Dirixe, executa e corrixe de maneira axeitada a mobilidade articular, o ritmo de carreira do 

quecemento e as posicións básicas dunha táboa de flexibilidade. 

6/5 Comete pequenos erros dirixindo, executando ou corrixindo a mobilidade articular, o ritmo de carreira 

do quecemento ou as posicións básicas dunha táboa de flexibilidade. MÍNIMO ESIXIBLE 

4/3 Comete erros importantes dirixindo, executando ou corrixindo a mobilidade articular, o ritmo de 

carreira do quecemento ou as posicións básicas dunha táboa de flexibilidade. 

2/1 Descoñece completamente a maneira axeitada de facer a mobilidade articular, o ritmo de carreira do 

quecemento e as posicións básicas dunha táboa 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. . 

 

Rúbrica 3: Avaliación do traballo de aula e da actitude 

10/7 Respecta 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 Respecta aos compañeiros e ao profesor. Case 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 Case nunca traballa na aula, non ven coa roupa e calzado axeitado, non colabora e non respecto a 

compañeiros ou profesor. 

2/1 Falta regularmente, non traballa na aula, non ven coa roupa e calzado axeitado, non colabora e non 

respecta a compañeiros ou profesor. 
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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. 

 

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 substituír 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. 
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Rúbrica 8 : Avaliación da forza do tren superior 

10/8 En posición de prancha, realiza correctamente 20 repeticións ou máis. 

7/6 En posición de prancha, realiza correctamente 15 repeticións ou máis. 

5 En posición de prancha manten a posición 45 segundos. 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. 

 

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 case sempre de maneira correcta as técnicas ou habilidades traballadas e selecciona case 

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 Case 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 case 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 case totalidade/totalidade das preguntas da proba escrita. 
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4º ESO 

- TEMPORALIZACIÓN 

 

A continuación presentamos a temporalización das unidades didácticas previstas para o seu 

desenvolvemento en cuarto de educación secundaria obrigatoria; tendo en conta, que esta temporalización 

é flexible e que a súa realización dependerá das características propias dos grupos. 

 
 

Avaluación Bloque temático 
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Bloque 1: Contidos 

comúns a Educación 

Física 

Tema 1: A sesión de Educación 

Física 

Tema 2: Quecemento xeral 

autónomo 

Bloque 3: Actividade 

Física e saude 

Tema 3 : Condición física a 

Resistencia 

Bloque 2 : Actividades 

Físicas Artístico-

expresivas 

Tema 4: Ritmo con cordas 

 
 

Avaluación Bloque temático 
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Bloque 3: Actividade 

Física e saude 
Tema 5 : Condición física a Forza 

Bloque 3: Actividade 

Física e saude 
Tema 6: Pilates e a hixiene postural 

Bloque 4: Os xogos e as 

Actividades Deportivas 

Tema 7 : Xogos alternativos: o 

Fressbee, o Ultimate e o Lacrosse 

 
 

Avaluación Bloque temático 
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 Bloque 3: Actividade 

Física e saude 

Tema 8: Condición física-Ás 

Capacidades físicas 

Bloque 4: Os xogos e as 

Actividades Deportivas 

Tema 9: Baloncesto 

Tema 10:  Badminton 

Tema 11 : Actividades no medio 

natural 

 

 
- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia en relación aos estándares de aprendizaxe, 

son os seguintes: 

 
 Tema 1: A sesión de Educación Física  

EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que deben ter as 

fases de activación e de volta á calma. 

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

coordinada coas accións do resto das persoas implicadas. 

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

práctica de maneira autónoma. 

EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións das persoas participantes nas actividades, recoñecendo 

os méritos e respectando os niveis de competencia motriz, e outras diferenzas. 

EFB1.3.2. Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten desde o punto de vista 

cultural, para a satisfacción e o enriquecemento persoal, e para a relación coas demais persoas. 

EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto desde o papel de 

participante como desde o de espectador/a. 

EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos de grupo, e admite a 

posibilidade de cambio fronte a outros argumentos válidos. 

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas cos 

seus efectos na condición física e a saúde.. 

 
 Tema 2: Quecemento xeral autónomo 

EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha sesión, atendendo 

á intensidade ou á dificultade das tarefas da parte principal. 

EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de algunha sesión, de xeito autónomo, 

acorde co seu nivel de competencia motriz 
 Tema 3: Condición física-Á Resistencia 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades físicas cun 

enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva. 

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

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de mellorar as 

condicións de saúde e calidade de vida. 

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora das 

capacidades físicas básicas, cunha orientación saudable e nun nivel adecuado ás súas posibilidades. 
 Tema 4: Actividades físicas artístico-expresivas: O ritmo con cordas 

EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, seleccionando os elementos de execución 

e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na creatividade e na 

desinhibición. 

EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artístico-expresivas, combinando os 

compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais persoas. 

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

propostas.. 
 Tema 5: Condición física- Á Forza 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades físicas cun 

enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva. 

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

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de mellorar as 

condicións de saúde e calidade de vida. 

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora das 

capacidades físicas básicas, cunha orientación saudable e nun nivel adecuado ás súas posibilidades. 
 Tema 6: Pilates e a hixiene postural 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades físicas cun 

enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva. 

EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos efectos provocados 

polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes. 

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de mellorar as 

condicións de saúde e calidade de vida. 
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EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora das 

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

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

coa saúde. 
 Tema 7: O freesbee o Ultimate e o Lacrosse 

EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros 

e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións colectivas. 

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

EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de colaboración-

oposición, intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo o obxectivo colectivo de obter 

situacións vantaxosas sobre o equipo contrario 

EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valorando as 

características de cada participante e os factores presentes no contorno. 

 Tema 8: Condición física-Ás Capacidades físicas 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades físicas cun 

enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva. 

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas cos 

seus efectos na condición física e a saúde.  

EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de diferentes tipos de 

actividade física. 

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

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora das 

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

 Tema 9: Deportes colectivos con invasión de campo: Baloncesto 

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións motrices 

individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas propias características. 

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de oposición, 

contrarrestando ou anticipándose ás accións da persoa adversaria. 

EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de cooperación, 

axustando as accións motrices aos factores presentes e ás intervencións do resto de participantes. 

EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas posibilidades de éxito, 

en relación con outras situacións. 

EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valorando as 

características de cada participante e os factores presentes no contorno. 
 Tema 10: Deportes de cancha individuais divididos por unha rede: Bádminton 

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións motrices 

individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas propias características. 

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de oposición, 

contrarrestando ou anticipándose ás accións da persoa adversaria. 

EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas posibilidades de éxito, 

en relación con outras situacións. 

EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valorando as 

características de cada participante e os factores presentes no contorno. 

 
 Tema 11: Actividades no Medio Natural 

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

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

 
- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo, 
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centrándonos sobre todo nos estándares de aprendizaxe, que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe, e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. 

Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 

 

o Instrumentos de medición (test motores de avaliación de habilidades e probas de condición 

física) 

o Instrumentos de observación (Listados de control, rexistros da frecuencia de 

acontecementos,...) 

o Instrumentos de interrogación (cuestionarios...). 

o Probas orais. 

o Ficha de asistencia e puntualidade. 

o Anotacións  procedimentais  derivadas  da    observación  directa,  con  saídas didácticas, 

capacidade organizativa, presentación de traballos... 

o Valoración do interese mostrado na materia, do comportamento, da integración no grupo de 

traballo, creatividade e investigación persoal. 

o Outros datos de interese derivados da observación directa. 

 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 4º ESO 

 

- PERÍODOS DE AVALIACIÓN 
 

 Avaliación Ordinaria 

 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A última destas 

avaliacións coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo, é dicir, as 

competencias básicas, os obxectivos, os contidos , criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe. 

A avaliación consistirá nun proceso dinámico, continuo e sistemático enfocado cara  os  trocos  da  

conduta  dos  alumnos,  para  así  axustar  a  nosa  intervención pedagóxica ás características e 

necesidades dos alumnos. 

Se  realizará  unha  avaliación  inicial  que  permita  motivar  e  adecuar  as intencións aos 

coñecementos previos e ás necesidades dos alumnos, mediante procedementos de observación. 

Ó  longo  do  proceso  de  ensino,  se  observará  o  que  acontece,  para  ir axustando a nosa actuación 

mediante avaliación formativa. Será importante a observación e a valoración do proceso que cada 

alumno segue para conseguir obxectivos previstos, mediante unha avaliación subxectiva mediante 

procedementos de observación, como o rexistro anecdótico, listas de control, escalas... 

Ó finalizar o proceso, se usará a avaliación sumativa para coñecer o grao de consecución dos 

obxectivos didácticos plantexados, por medio dunha avaliación obxectiva utilizando un procedemento 

de experimentación como unha proba de execución sobre os contidos tratados en cada momento. 

Sobre a proba de execución utilizarase ao mesmo tempo, un procedemento de observación como 

unha lista de control para verificar a presenza ou non de determinadas condutas nos alumnos en 

situacións concretas. 

Así mesmo, terase presente o esforzo que realizan os alumnos para conseguir os obxectivos buscados. 
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 Avaliación Extraordinaria (Setembro) 

 

Os  alumnos  que  non  superen  os  obxectivos  propostos  para  cada  curso  terán dereito a presentarse 
as avaliacións  extraordinarias (de forma parcial ou total da materia segundo  sexa estimado en cada caso) 

e serán avaliados a través dos resultados numéricos obtidos nas probas obxectivas que deban superar, 

entre as seguintes posibles: 

 
 Batería de test das capacidades físicas a avaliar en cada curso. 

 Test  de  habilidades  específicas  dos  deportes  desenvolvidos  en  cada curso. 

 Proba   escrita   dos   coñecementos   teóricos   da   materia   do   curso 

correspondente. 

 

 
- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Neste curso existirán varios procedementos que se poderán levar a cabo para avaliar ao alumnado, dos 

cales poderanse realizar de maneira presencial ou telemática segundo a situación sanitaria o estableza. 

Cada procedemento terá a súa ponderación na obtención final da cualificación de cada avaliación. Ademais, 

segundo se trate de ensino presencial ou a distancia, tamén terá unha ponderación diferente. A continuación 

indícanse as distintas ponderacións 

 
 ENSINANZA PRESENCIAL 

Nas tres avaliacións haberá contidos prácticos e contidos teóricos, se así o considera o profesor ou 

profesora no curso. 

A nota final de cada unha das tres avaliacións estará constituida por un 50% correspondente á parte 

práctica, un 40% corresponderase coa actitude e a participación e un 10% da parte teórica se a houbera. 

No caso de non haber contidos teóricos a nota final de cada unha das avaliacións será como sigue: 

 

Instrumento de avaliación Ponderación 

Probas prácticas: 
 Valorarase a través de fichas de control.... os niveis de adquisición 

das capacidades físicas, das habilidades coordinativas, utilización  

das  axudas  aos  compañeiros,  aplicación  das indicacións  da 

técnicas e tácticas dos deportes, o manexo e uso adecuado do material 

deportivo, do pavillón e dos vestiarios, o respecto das normas de 

seguridade, etc ... 

60% 

 Actitude, participación e Traballo na aula: Terase en 

conta a realización das actividades e tarefas propostas, a atención 

prestada, a aplicación das orientacións dadas, a colocación e recollida 

do material, a participación en todo tipo de formacións individuais ou 

grupais, o respecto ás normas da clases, a curiosidade e interese pola 

materia, a creatividade e investigación persoal, etc... 

40% 
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Para superar unha avaliación a cualificación numérica deberá ser de 5 puntos (dun total de 10) como 

resultado da media das distintas partes. 

 

A nota da avaliación obterase mediante a seguinte fórmula: 

              
onde: 

 P: Nota media das probas prácticas e orais. 

 A: Nota do traballo na aula. 

Ou ben se houbese contidos teóricos 

                    
onde: 

 P: Nota media das probas prácticas e orais. 

 T: Nota media dos traballos realizados, tanto individualmente como en grupo. 

 A: Nota do traballo na aula. 

 

A nota final do curso é o resultado da aplicación da seguinte fórmula: 

Nota FINAL: Nota 1ª AV + Nota 2ª AV + Nota 3ª AV 

                                                                                  3   

Considerase importante a asistencia ás clases de E.F. co material necesario, ropa adecuada para a práctica 

deportiva, zapatillas deportivas, máscara e material requerido (corda, esterilla, raqueta...). 

O alumnado que non realice a sesión por estar indisposto, xa sexa por lesión ou por calquera outro motivo, 

presentará un xutificante médico ou dos seus pais/titores no que se describa a súa problemática, co 

obxectivo de ofrecerlle un traballo alternativo á parte práctica. 

 
 ENSINANZA SEMIPRESENCIAL E NON PRESENCIAL (ESCENARIO TELEMÁTICO) 

Debido a situación actual na que se atopa toda a sociedade, a comunidade educativa ten que ter en conta as 

recomendacións que en cada momento fagan as autoridades sanitarias e/ou educativas 

Tanto nun escenario semipresencial coma non presencial intentaremos que o alumnado síntase conectado 

co instituto e as clases. Neste caso esta relación farase de maneira telemática botando man dos recursos 

didácticos que temos a nosa disposición coma e o caso da aula virtual, o correo electrónico ou a plataforma 

webex. 

Nestes casos haberá contidos teóricos ou prácticos segun considere o profesor que imparte. 

A nota final de cada unha das avaliacións estará constituida por un 50% sobre o 100% das tarefas ou 

actividades presentadas e o 50% sobre a calidade das tarefas. 

Para superar unha avaliación a cualificación numérica deberá ser de 5 puntos (dun total de dez). 

Instrumento de avaliación Ponderación 

Presentación do 100% das taferas ou actividades requeridas 
50% 

Calidade das tarefas ou actividades: expresión, busqueda de 
información, uso das tecnoloxias, contidos relacionados coa 
materia ou tema, orixinalidade, etc... 

50% 

 
- METODOLOXIA 

Os principios metodolóxicos xerais constitúen a fonte pedagóxica da programación. A idea fundamental 

que sustenta estes principios é que o alumno é o principal artífice do seu propio aprendizaxe e que o 

profesor convértese en mediador ou guía neste proceso, permitindo establecer relacións entre os 
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coñecementos e experiencias previas e os novos contidos. Non existe unha metodoloxía única e válida para 

tódalas situacións, polo tanto, nós utilizaremos aquela que nos axude a alcanzar a progresiva autonomía e 

educación integral do alumno como obxectivo de final de etapa. Para isto, nos baseamos nos principios que 

establece o currículo, destacando que o alumno realice aprendizaxes significativos por si, é dicir, que 

aprenda a aprender. Como técnica de ensinanza empregaremos: a instrucción directa naquelas unidades nas 

que o aprendizaxe precise dun rendemento mecánico como factor vital para que o obxectivo proposto se 

poida alcanzar de forma eficaz, e a técnica mediante a busca nas unidades didácticas que nos interese que o 

alumno desenvolva os procesos deductivos e de enriquecemento. En canto ó estilo de ensinanza 

empregaremos aquel máis axeitado a cada situación desde os máis directivos como o mando directo 

modificado, ata os máis productivos e creativos como o descubrimento guiado. Como estratexia na práctica 

utilizaremos tarefas globais sempre que sexa posible e acudiremos ás analíticas cando sexa necesario en 

función da natureza do traballo a realizar.  

Os recursos ocupan un papel importantísimo dado o carácter procedimental da materia, por iso, unha boa 

selección do material favorece notablemente a práctica en Educación Física. Nesta selección do material 

teremos en conta os seguintes criterios: a súa utilidade, facilidade de acceso para os alumnos, polivalencia, 

variedade en canto a forma e contido, carácter multifuncional e que non sexan perigosos. En canto os 

criterios para os agrupamentos debemos ter en conta que todo grupo é heteroxéneo por natureza, o que 

implica a existencia de alumnos avantaxados e desavantaxados con respecto a maioría. Todo isto ofrece 

múltiples posibilidades de acción en torno á creación de grupos de traballo: de nivel, cooperativos, 

homoxéneos, cun colaborador, heteroxéneos, etc.; de maneira que, esta organización debe estar motivada 

polo coñecemento dos alumnos, polo obxectivos, polas características das actividades, e as veces, aínda 

que non é desexable pola existencia ou non de material. O aproveitamento, o uso e a organización do 

tempo e do espacio de clase resulta fundamental para a consecución dos obxectivos de aprendizaxe 

evitando perdas de tempo nos vestiarios, establecendo rutinas que favorezan o aproveitamento dese tempo 

(ónde colocarse durante a información inicial, cómo coller e recoller o material, ...), propoñendo 

actividades significativas para os alumnos, etc. Tamén teremos en conta qué información damos ós 

alumnos e cómo e cándo a comunicamos, reforzando de esta forma o feedback interno do alumno co 

feedback externo que lle proporcionemos. A elaboración ou deseño de actividades é un elemento 

fundamental para todo o proceso de ensinanza e aprendizaxe. As actividades de ensinanza serán, entre 

outras: deseño de unidades didácticas, deseño de actividades das unidades didácticas (serán de 

coñecementos previos, motivación, desenvolvemento de contidos, reforzo, ampliación e avaliación), 

elaboración e organización dos materiais didácticos do alumno e de apoio, explicación ós alumnos acerca 

dos contidos e obxectivos da unidade didáctica, dirixir as actividades que o requiran, organizar o aula, 

avaliar todo o proceso, etc. As actividades de aprendizaxe serán, entre outras: participación nas actividades 

e xogos, fabricación de materiais, propostas de actividades, colaboración cos compañeiros e co profesor, 

avaliación dos contidos desenvolvidos, etc.  

O Protocolo de Adaptacion ao Contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 

para o curso 2020/2021, establece as medidas preventivas, colectivas e individuais, quedeben adoptaranse 

adaptacións metodolóxicas en cada sesión. Estas medidas inclúen:  

- A realización sempre que sexa posible das sesións de Educación Física en espazo aberto e ao aire libre, ou 

no seu defecto no interior coa máxima ventilación posible.  

- Uso de máscara respiratoria homologada por parte do alumnado e profesorado tanto en interior como no 

exterior. 

 - Lavado frecuente de mans con xel hidroalcohólico por parte de alumnado e profesorado  

- Desinfección do material utilizado en cada sesión  

- Estruturacións espaciais para o desenvolvemento das tarefas e os procesos de comunicación que 

establezan unha distancia social mínima, e adopción de modelos de distribución espaciais que favorezan a 

mesma.  
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8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
 

Para o desenvolvemento deste apartado é necesario ter en conta unha serie de indicadores de logro que 

sirvan para comprobar a planificación e desenvolvemento da programación, valorar a actuación do docente e 

propoñer as medidas de mellora necesarias (ver Anexo 1: rúbricas para avaliar a planificación, desenvolvemento da 

programación e a avaliación). 

Tamén hai que ter en conta que o obxectivo fundamental é facer un seguimento entre a planificación 

temporal prevista e a real. Para levar a cabo ese seguimento elaborouse unha táboa onde aparecen a 

temporalización programada inicialmente para cada estándar de aprendizaxe e outra columna onde imos marcando 

os estándares traballados (ver Anexo 4: exemplo para un curso). 

8.1.- Indicadores de logro para avaliar a planificación da programación: 

1.- Realizo a programación de Educación Física tendo como referencia o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

2.- Programo a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o seu desenvolvemento. 

3.- Selecciono e secuencio de forma progresiva os contidos da programación de aula tendo en conta as 

particularidades de cada un dos grupos de estudantes.   

4.- Programo actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe. 

5.- Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos axustados á programación de aula 

e ás necesidades e aos intereses do alumnado. 

6.- Establezo, de modo explícito,  os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación e auto avaliación 

que permiten facer o seguimento do progreso do alumnado e comprobar o grao en que alcanzan as 

aprendizaxes.   

7.- Planifico a miña actividade educativa de forma coordinada co resto do profesorado (xa sexa por nivel, 

ciclo, departamentos, equipos educativos e profesores de apoios). 

8.2.-Indicadores de logro para avaliar o desenvolvemento da programación: 

Para a análise da realización das clases distinguimos catro aspectos:  

1) Motivación para a aprendizaxe: accións concretas que convidan ao alumnado a aprender.  

2) Organización do momento de ensino: dar estrutura e cohesión ás diferentes secuencias do proceso de ensinar 

do profesor e de aprender do alumnado. 

3) Orientación do traballo do alumnado: axuda e colaboración que se efectúa para que o alumnado logre con éxito 

as aprendizaxes previstas. 

4) Seguimento do proceso de aprendizaxe; accións de comprobación e mellora do proceso de aprendizaxe ( 

ampliación, recuperación, reforzo...). 

Estes catro aspectos están teoricamente diferenciados aínda que se entrecruzan na práctica. Adóitase 

comezar coa motivación e sucédenlle a organización, a orientación e o seguimento.   
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8.2.1.- Indicadores relacionados coa motivación do alumno: 

1.- Presento e propoño un plan de traballo, explicando a súa finalidade, antes de cada unidade.  

2.- Expoño situacións introdutorias previas ao tema que se vai a tratar (traballos, diálogos, lecturas...). 

3.-  Relaciono as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.   

4.- Informo sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas.  

5.- Relaciono os contidos e as actividades cos intereses e coñecementos previos dos alumnados. 

6.- Estimulo a participación activa dos alumnos en clase. 

8.2.2.- Indicadores relacionados co desenvolvemento do ensino: 

Actividades de aula: 

1.- Expoño actividades que aseguran a adquisición dos obxectivos didácticos previstos e as habilidades 

e técnicas instrumentais básicas.  

2.- Propoño aos meus alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introdución, de motivación, de 

desenvolvemento, de síntese, de consolidación, de recuperación, de ampliación e de avaliación).  

3.- Nas actividades que propoño existe equilibrio entre as actividades individuais e traballos en grupo.  

Recursos e organización da aula: 

1.- Distribúo o tempo adecuadamente: (breve tempo de exposición e o resto do mesmo para as 

actividades que os alumnos realizan na clase).  

2.- Adopto distintos agrupamentos en función do momento, da tarefa a realizar, dos recursos para 

utilizar... etc, controlando sempre que clima de traballo sexa o adecuado.  

3.- Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuais, informáticos, técnicas de aprender a aprender...), 

tanto para a presentación dos contidos como para a práctica dos alumnos, favorecendo o uso autónomo 

por parte dos mesmos. 

Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas do alumnado: 

1.- Comprobo que os alumnos comprenderon a tarefa que teñen que realizar: facendo preguntas, 

facendo que verbalicen o proceso.  

2.- Facilito estratexias de aprendizaxe: como solicitar axuda, como buscar fontes de información, pasos 

para resolver cuestións, problemas, dou ánimos e asegúrome a participación de todos...  

3.- Controlo frecuentemente o traballo dos alumnos: explicacións adicionais, dando pistas,... 

Clima dentro da aula: 

1.- As relacións que establezo cos meus alumnos dentro da aula e as que estes establecen entre si son 

correctas, fluídas e non discriminatorias.  

2.- Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa achega de todos e reacciono de forma 

ecuánime ante situacións conflitivas.  

3.- Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as súas suxestións e achegas.  

4.- Proporciono situacións que facilitan ao alumnado o desenvolvemento da afectividade como parte da 
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súa educación integral. 

Seguimento/control do proceso de ensino-aprendizaxe: 

1.- Reviso e corrixo frecuentemente os contidos, actividades propostas dentro e fora da aula, adecuación 

dos tempos, agrupamentos e materiais utilizados.  

2.- Proporciono información ao alumno sobre a execución das tarefas e como pode melloralas e, 

favorezo procesos de auto avaliación e co avaliación.   

3.- En caso de obxectivos insuficientemente alcanzados propoño novas actividades que faciliten a súa 

adquisición.  

4.- En caso de obxectivos suficientemente alcanzados, en curto espazo de tempo, propoño novas 

actividades que faciliten un maior grao de adquisición. 

Atención á diversidade: 

1.- Teño en conta o ritmo de aprendizaxes do alumnado e, en función deles, adapto os distintos 

momentos do proceso de ensino- aprendizaxe. 

2.- Coordínome con outros profesionais (profesores de apoio,Departamento de Orientación), para 

modificar e/ou adaptar contidos, actividades, metodoloxía, recursos...aos diferentes ritmos de 

aprendizaxe. 

3.- Cumpro a temporalización prevista no desenvolvemento dos estándares de aprendizaxe. 

8.2.3.-Indicadores de logro relacionados coa avaliación: 

1.- Teño en conta  o procedemento xeneral, que concreto na miña programación de aula,  para a 

avaliación das aprendizaxes de acordo coa Programación de Área. 

2.- Aplico criterios de avaliación e criterios de cualificación en cada un dos temas de acordo coa 

programación de área. 

3.- Realizo unha avaliación inicial a principio de curso, para axustar a programación, na que teño en 

conta o informe final  do titor anterior, o doutros profesores e o do Departamento de Orientación. 

4.- Contemplo outros momentos de avaliación inicial: a comezos dun tema, de Unidade Didáctica, de 

novos bloques de contido. 

5.- Utilizo suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada a avaliación dos 

diferentes contidos. 

6.- Utilizo sistematicamente procedementos e instrumentos variados de recollida de información. 

7.- Corrixo e explico os traballos e actividades dos alumnos e, dou pautas para a mellora das súas 

aprendizaxes. 

8.- Uso estratexias e procedementos de auto avaliación e co avaliación en grupo que favorezan a 

participación dos alumnos na avaliación. 

9.- Utilizo diferentes medios para  informar a pais, profesorado e alumnado dos resultados da avaliación. 
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9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 

O alumnado que promocione de curso sen ter superadas  a materia debe: 

1. Na ESO  o departamento de Educación Física considerará recuperada a asignatura pendente de anos anteriores 

si no presente curso o alumno consegue unha nota igual ou superior a un 6 nos parciais. 

2. 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. 

3. 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.  

Poderá recuperar a materia pendente se participa nas actividades deportivas dos luns pola tarde asistindo 

con regularidade ( menos de 3 faltas nun trimestre ) e participando activamente e con interese. 

 O calendario de exames será establecido e comunicado pola Xefatura de Estudos. 

4. No caso particular do alumnado do Plan de Mellora, o profesorado do curso realizará as actividades de reforzo e 

de apoio que lle permitan a recuperación das materias pendentes ao longo do desenvolvemento do programa, 

sendo a avaliación competencia do profesorado que imparte clase nel, coa colaboración dos departamentos 

implicados. Os luns pola tarde faranse actividades para recuperar ó longo do curso a materia pendente. 

5. 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. Os mércores pola tarde faránse actividades para recuperar ó longo do 

curso a materia pendente. 

Neste curso 2018/19 temos 3 alumnos de 2º ESO coa materia pendente de 1º ESO. 

Para a organización do traballo de recuperación das materias pendentes, partiremos dos resultados 

obtidos na avaliación individualizada do alumnado que non superou a materia na convocatoria ordinaria de xuño ou 

na extraordinaria de setembro. As actividades de recuperación e avaliación programaranse en función das 

destrezas e EA  non superados polo alumnado no curso anterior. 

Na nosa materia parte das destrezas e EA repítense (aparecendo graduadas en canto a dificultade) nos 

diferentes niveis da Secundaria Obrigatoria polo que se establece que si o alumnado coa materia pendente do 

curso anterior supera con avaliación positiva os dous primeiros trimestres do curso actual, e acada as competencias 

e EA do nivel inferior, terá superada a materia pendente sen necesidade de presentarse á convocatoria 

extraordinaria de pendentes do mes de maio. 

No inicio do curso, o alumnado implicado, terá unha reunión co profesorado da materia para ser 

informados dos procedementos de recuperación de pendentes. 
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10.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 
 

Durante as dúas primeiras semanas de clase adicaranse unha ou varias sesión a facer actividades de 

avaliación inicial que sirvan para comprobar en que medida o alumnado executa as competencias necesarias para 

o seguimento da programación. Os instrumentos para realizar dita avaliación pode ser un ou varios dos seguintes: 

- Observación sistemática. 

- Entrevista oral. 

- Preguntas sobre coñecementos previos do xogo. 

- Cuestionario escrito. 

- Probas específicas. 

Os estándares sobre os que versarán ditos instrumentos serán os correspondentes ao bloque de contidos 

transversais –caso de habelos- ou unha selección dos primeiros estándares de aprendizaxe a impartir na materia. 

Unha vez corrixidas as actividades de avaliación inicial atendendo aos criterios de cualificación, o docente 

contará cunha referencia para adecuar o nivel de esixencia dos estándares de aprendizaxe e as orientacións 

metodolóxicas ó nivel de competencias rexistradas no alumnado. Así mesmo contará coa información pertinente 

para, unha vez contrastada cos outros membros da xunta de avaliación inicial, decidir que medidas ordinarias ou 

extraordinarias de atención á diversidade deberá aplicar. 

Para os cursos de 1º, 2º e 4º da ESO, as probas de avaliación inicial vanse a orientar na seguinte dirección:  

1.- Identificar con claridade problemas de aprendizaxe do noso alumnado a comezos de curso. Para iso levarase a 

cabo unha proba escrita na que se tratará de avaliar non tanto o que lembran ou non o noso alumnado de etapas 

anteriores senón o seu nivel competencial á hora de interpretar textos, gráficos, realizar esquemas e resolver 

problemas formulados con contidos da nosa disciplina. 

2.- Valorar o grao de desenvolvemento individual nos seguintes aspectos: comprensión, capacitación motriz, 

resolución de problemas e comunicación. Os  instrumentos utilizados neste caso serán test de condición física  e 

unha rúbrica para avaliar o tratamento da diversidade individual ( ver Anexo 2). 

3.- Valorar aspectos relacionados co grupo: motivación-intereses do alumnado, actitude-colaboración e 

comunicación. O instrumento utilizado neste caso será unha rúbrica para avaliar o tratamento da diversidade do 

grupo ( ver Anexo 3). 

Este proceso levarase a cabo durante as tres primeiras semanas a excepción dos test de condición física que 

se levarán a cabo o longo dos dous primeiros meses. 

Para o 3º E.S.O.: 

Probas prácticas: 

1. Test de resistencia: realizar carreira continua ata un máximo de 15´. 

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

3. Test de forza de tronco: en posición de prancha manter a posición 45”. 

4. Test de habilidade con 3 bolas de malabares: cascada interior . 
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Proba teórica:  Coñecementos básicos do curso anterior. 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

a. INTRODUCCIÓN. 

 Esta actividade dos luns pola tarde nace como complemento á materia de Educación Física, coa 

finalidade de satisfacer a demanda cada vez maior por parte da sociedade e do alumnado polas actividades físico-

deportivas. 

 Na nosa intención está plantexar e seleccionar contidos da programación que contribuan a 

incorporar a educación física e a práctica do deporte nas súas vidas  favorecendo  o seu desenvolvemento persoal 

e social. 

Deste xeito queremos abarcar un amplo espectro de alumnado : 

• Reforzo para o alumnado con máis dificultades. 

• Condición física cardiovascular para abordar o sobrepeso. 

• Pendentes para axudalos a superar a materia suspensa. 

• Atención á diversidade para adecualas aos ritmos diferentes de aprendizaxe. 

• Perfeccionamento das habilidades traballadas para o alumnado con máis capacidades. 

Estas actividades estarán  organizadas polo Xefe do Departamento de Educación Física, os luns pola tarde, 

en horario de 16.15 ata 17.57. 

Están abertas a todo o alumnado pero indicado aos pendentes, alumnado con necesidades de reforzo e á 

atención a diversidade. O alumnado que teña a materia pendente poderá recuperala no caso de asistir 

regularmente as prácticas dos luns ,demostrando esforzo e acadando os mínimos esixibles de cada nivel que ten 

pendente. 

O alumnado interesado apuntarase nun listado e os pais/titores firmarán un permiso para asistir as 

actividades. 

Pasarase lista todos os días e comunicaranse as faltas a Xefatura de Estudos e  aos  pais/titores. 

 O alumno darase de baixa da actividade no caso de chegar as 3 faltas ou ter un comportamento 

inadecuado. 

Existirá unha lista de espera para substituír os que sexan dados de baixa. 

b. OBXECTIVOS: 

• Fomentar as actividades físico-deportiva como instrumento de atención a diversidade. 

• Acadar os obxectivos mínimos o alumnado coa materia pendente . 

• Reforzar as aprendizaxes adquiridas en  Educación Física. 

• Fomentar un estilo de vida saudable. 

En relación á atención á diversidade teremos en conta a lexislación vixente pola que se ditan instrucións para 

los centros escolares sobre a atención educativa e a avaliación do alumnado con Necesidades Específicas de Apoio 
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Educativo na Ensinanza. Atendendo aos Principios de Diversidade: Principios de Individualización, Normalización e 

Integración. 

A atención á diversidade debe plantexarse para dar resposta á individualización ,normalización e integración 

e, é por elo, que este Departamento entende que debe dar as oportunas aportacións permitindo a máxima 

integración e, ademais, facelo  na medida en que estes poidan asumilas; desta forma faremos da Educación Física 

unha actividade integradora con alumnos/as activos/as, participando de acordo as súas 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, mentres os demais 

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 maior atención aos 

alumnos/as que máis o precisen. 

 Tenderemos cara á individualización 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 fisiolóxicas da columna (escoliosis, cifosis, hiperlordosis...),… 

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

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

- O traballo específico e intenso de resistencia aerobia e anaerobia. 

- 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 

cardíaca e respiratoria. 

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

- Equilibrios de cabeza. 

- Exercicios con sobrecarga na espalda. 

- Abdominais coas pernas estendidas, tanto de elevalo tronco fixando os pes, como elevalas pernas fixando os 

brazos (é dicir, os mal denominados abdominais superiores e inferiores coas pernas estendidas). 

-Lumbares nos que se sobrepase a horizontal, favorecendo a hiperlordosis lumbar. 
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3.- En caso de alumnado con enfermidades e patoloxías mais importantes deberán seguirse aquelas 

recomendacións dos médicos; e nos casos extremos poderá 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 

condicións de executalos. 

NOTA 

Para atender as diferenzas entre o alumnado desta área contémplanse tres tipos de medidas ordinarias nos 

tempos e espazos das aulas habituais: 

1. Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de reforzo para os alumnos que teñan 

grandes dificultades para acadar o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe. 

2. Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de ampliación para os alumnos que 

manifesten unha grande capacidade na aprendizaxe dos estándares. 

3. Adaptación das metodoloxías de ensino-aprendizaxe en forma de traballo colaborativo entre alumnado con 

grao heteroxéneo de desenvolvemento de capacidades de modo que os máis avanzados titoricen aos que precisan 

algún tipo de reforzo. 

4. Cando as medidas ordinarias se manifesten insuficientes o docente presentará á Xunta de avaliación inicial 

–na sesión correspondente- ou ao Departamento de orientación –en calquera momento do curso- a proposta para 

iniciar algunha das medidas extraordinarias de atención á diversidade habilitadas no centro: ACI ou reforzo 

educativo co docente de Pedagoxía terapéutica. Na avaliación final dos primeiros cursos da ESO o docente poderá 

propoñer, en caso de consideralo necesario, a execución de medidas extraordinarias de atención á diversidade de 

cara ao vindeiro curso, como son: agrupamentos específicos ( 2º ESO), reforzo en lingua ou/e matemáticas (en 1º 

ESO), titorías de estudo (2º ESO), reforzo de galego (aos exentos de francés) e Plan mellora (en 2º e 3º). 

12.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO 
 

NOTA 

(É importante aclarar que estes elementos transversais non se corresponden cos contidos transversais da LOXSE 

nin cos valores da LOE) 

Segundo establece o Decreto 86/2015 no seu artigo 4 (paxs. 25441/2), “A comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 

educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico 

nalgunhas das materias de cada etapa”. 

“A programación docente debe abranguer, en todo caso, a prevención da violencia de xénero, da violencia 

contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou 

xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón 

da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, 

transexual, transxénero e intersexual”. 
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Nin  no Decreto 86/2015 nin na Resolución do 27 de xullo de 2015 onde se establecen os elementos mínimos das 

programacións, se especifica o grao de concreción,  polo que, en principio,  é decisión de cada departamento cal 

vai ser o nivel de concreción( para cada estándar, para cada UDI, trimestre...) 

Ademais, o centro poderá decidir que elemento transversal vai ser traballado de forma coordinada en cada nivel 

dende diferentes materias, como se fose un proxecto interdisciplinar. Este elemento transversal a traballar 

decidirase antes do inicio do curso e, unha vez aprobado polo claustro, será o profesorado de cada nivel o que 

planificará esa actividade concretando os estándares de aprendizaxe das diferentes materias, 

avaliación...coordinados pola persoa que designe a xefatura de estudos. 

EDUCACIÓN PARA A SAUDE 

É un tema que está intimamente 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 saúde. 

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

-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 saúde e a 

calidade de vida. 

-Medio ambiente e saúde. 

-Educación da respiración e relaxación. 

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES EN AMBOS SEXOS 

Na Educación Física, caeuse tradicionalmente no fomento de estereotipos que condicionaban o desenvolvemento 

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 consideracións sexistas de determinadas actividades, de forma que os alumnos e 

alumnas se relacionen con naturalidade, fomentando a creación de grupos mixtos no traballo cooperativo. 

Realizarase unha análise obxectiva das diferencias morfolóxicas e fisiolóxicas e a súa incidencia no desenrolo das 

capacidades físicas e a práctica de diferentes deportes. 

EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA E O  DESENROLO E EDUCACIÓN MORAL E  CÍVICA. 

O desenrolo das actividades na Educación Física, onde se potencia o traballo en grupo e se realizan actividades de 

competencia, favorece a educación de aspectos de cooperación, tolerancia, respecto a adversarios e regras dos 

xogos, aceptación das posibilidades e limitacións propias e dos compañeiros.... 

Fomentarase a reflexión sobre aspectos relacionados coa práctica de deportes ea sociedade: agresividade no 

deporte, o fenómeno dos siareiros, etc. 

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR 

A actividade física e o deporte xeneraron, nestes tempos, novos cauces de consumo; bebidas enerxéticas, 
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suplementos proteicos, roupa e calzado deportivo, ximnasios e outras instalacións. 

Procurarase o estudo e análise crítica do consumo no deporte; influencia da publicidade, análise da calidade do 

produto e non fe cega nunha marca comercial, verdade e mitos dos alimentos para deportista, estudo das diversas 

ofertas de actividades municipais e privadas... 

Igualmente, fomentarase a investigación e creación de actividades físicas con materiais de auto fabricación e 

reciclados; neumáticos, periódicos, etc. 

EDUCACIÓN VIAL 
A través do análise das actividades deportivas practicadas na estrada, carreira, ciclismo, monopatín, sendeirismo 

con tramos de vía, etc., pódense coñecer e valorar as normas e sinais de circulación. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1. A través do coñecemento activo do entorno, da reflexión critica relativa a os distintos espazos e de forma 

gradual a través das actividades que habitualmente  desenvolveranse en cada un deles, implicase a os 

alumnos e alumnas na conservación e respecto do medio, formando unha mentalidade critica e 

participativa, responsabilizando o alumno/a dentro das súas posibilidades na preservación dos recursos e a 

súa relación directa co  medio ambiente urbano e natural. Preténdese conseguir a creación de hábitos e 

actitudes con respecto á actuación individual no entorno. Porase especialmente de manifesto non só nas 

saídas ó medio natural senón tamén dentro do propio centro.. 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

As actividades complementarias desenrolan un papel moi importante nesta programación. A escasa carga 

horaria que ten a área de EF pode e debe cumprimentarse cunha oferta de actividades físicas e deportivas 

compatibles coas outras actividades académicas. A nosa oferta para este curso é:  

1. Actividades polideportivas na tarde dos luns (programa explicado con anterioridade) 

2. Actividades previstas no Proxecto Deportivo de centro (Plan Proxecta). 

- Xogade. 

Este tipo de actividades teñen un gran valor pedagóxico, e contribúen o traballo da maior parte dos 

estándares de aprendizaxe que forman parte do “ Bloque 1:Contidos comúns e Bloque 4: Os xogos e as actividades 

deportivas”. 

14.- APLICACIÓN DOS PLANS E PROXECTOS DE CENTRO 
 

Proxecto Lingüístico: 

 Todos os niveis son impartidos en galego, tal como aparece reflectido no Proxecto Lingüístico do centro. 

Plan de introdución das TIC: 

 Todos os materiais que se utilizan na materia de 1º,2º e 4º aparecerán na Aula Virtual do centro . Hai, 

tamén, unha comunicación bidireccional a través do correo electrónico entre o profesorado e o alumnado para 

avisos, dúbidas e envío de documentación adicional. 

Plan Lector: 
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 O departamento de Educación Física dedicaralle 50 minutos á lectura individual segundo o establecido no 

Plan Lector do Centro.  

Proxecto Deportivo de Centro: 

 Este curso o departamento está a elaborar o Proxecto Deportivo de Centro no que se intentarán integrar 

os estándares de aprendizaxe relacionados coa programación e planificación de actividades deportivas e de lecer. 

Polo tanto, o alumnado  tomará parte activa no desenvolvemento do plan durante o curso. 

15.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS 
E PROCESOS DE MELLORA 
 

Este apartado está moi relacionado co apartado “ Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e 

a práctica docente”.  

Analizaranse, por unha banda, os resultados acadados polos alumnos (en canto a adquisición dos EA) e 

pola outra banda os resultados obtidos das rúbricas para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

A continuación farase unha revisión dos indicadores tendo en conta non só a valoración do profesor senón 

tamén os  resultados dos alumnos. Finalmente analizaremos as causas deses resultados e tomaranse medidas 

para mellorar os mesmos. 

Para levar a cabo este proceso cómpre ter en conta os anexos descritos no apartado 8 desta 

programación. 
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ANEXO 1 
INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PLANIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO VALORACIÓN 
OBSERVACIÓNS E PROPOSTAS DE 

MELLORA 

1.- Realizo a programación de Educación Física tendo como referencia o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

  

2.- Programo a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o seu desenvolvemento.   

3.- Selecciono e secuencio de forma progresiva os contidos da programación de aula tendo en conta 
as particularidades de cada un dos grupos de estudantes.   

  

4.- Programo actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe.   

5.- Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos axustados á programación 
de aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado. 

  

6.- Establezo, de modo explícito,  os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación e auto 
avaliación que permiten facer o seguimento do progreso do alumnado e comprobar o grao en que 
alcanzan as aprendizaxes.   

  

7.- Planifico a miña actividade educativa de forma coordinada co resto do profesorado (xa sexa por 
nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos e profesores de apoios). 

  

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

INDICADORES DE LOGRO VALORACIÓN 
OBSERVACIÓNS E PROPOSTAS DE 

MELLORA 

1.- Presento e propoño un plan de traballo, explicando a súa finalidade, antes de cada unidade.   

2.- Expoño situacións introdutorias previas ao tema que se vai a tratar (traballos, diálogos, lecturas...).   

3.-  Relaciono as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.     

4.- Informo sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas.   

5.- Relaciono os contidos e as actividades cos intereses e coñecementos previos dos alumnados   

6.- Estimulo a participación activa dos alumnos en clase.   
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES DE LOGRO VALORACIÓN 
OBSERVACIÓNS E PROPOSTAS DE 

MELLORA 

Actividades de Aula 

1.- Expoño actividades que aseguran a adquisición dos obxectivos didácticos previstos e as 
habilidades e técnicas instrumentais básicas.  

  

2.- Propoño aos meus alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introdución, de motivación, de 
desenvolvemento, de síntese, de consolidación, de recuperación, de ampliación e de avaliación).   

  

3.- Nas actividades que propoño existe equilibrio entre as actividades individuais e traballos en grupo.   

Recursos e organización da aula 

1.- Distribúo o tempo adecuadamente: (breve tempo de exposición e o resto do mesmo para as 
actividades que os alumnos realizan na clase). 

  

2.- Adopto distintos agrupamentos en función do momento, da tarefa a realizar, dos recursos para 
utilizar... etc, controlando sempre que clima de traballo sexa o adecuado. 

  

3.- Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuais, informáticos, técnicas de aprender a 
aprender...), tanto para a presentación dos contidos como para a práctica dos alumnos, favorecendo o 
uso autónomo por parte dos mesmos. 

  

Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas do alumnado 

1.- Comprobo que os alumnos comprenderon a tarefa que teñen que realizar: facendo preguntas, 
facendo que verbalicen o proceso. 

  

2.- Facilito estratexias de aprendizaxe: como solicitar axuda, como buscar fontes de información, 
pasos para resolver cuestións, problemas, dou ánimos e asegúrome a participación de todos...  

  

3.- Controlo frecuentemente o traballo dos alumnos: explicacións adicionais, dando pistas,...   

Clima dentro da aula   

1.- As relacións que establezo cos meus alumnos dentro da aula e as que estes establecen entre si 
son correctas, fluídas e non discriminatorias.  

  

2.- Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa achega de todos e reacciono de forma 
ecuánime ante situacións conflitivas.  

  

3.- Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as súas suxestións e achegas.    

4.- Proporciono situacións que facilitan ao alumnado o desenvolvemento da afectividade como parte 
da súa educación integral. 

  

Seguimento/control do proceso de ensino-aprendiaxe 

1.- Reviso e corrixo frecuentemente os contidos, actividades propostas dentro e fora da aula, 
adecuación dos tempos, agrupamentos e materiais utilizados.  
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2.- Proporciono información ao alumno sobre a execución das tarefas e como pode melloralas e, 
favorezo procesos de auto avaliación e co avaliación.   

  

3.- En caso de obxectivos insuficientemente alcanzados propoño novas actividades que faciliten a súa 
adquisición.  

  

4.- En caso de obxectivos suficientemente alcanzados, en curto espazo de tempo, propoño novas 
actividades que faciliten un maior grao de adquisición. 

  

Atención á diversidade 

1.- Teño en conta o ritmo de aprendizaxes do alumnado e, en función deles, adapto os distintos 
momentos do proceso de ensino- aprendizaxe. 

  

2.- Coordínome con outros profesionais (profesores de apoio,Departamento de Orientación), para 
modificar e/ou adaptar contidos, actividades, metodoloxía, recursos...aos diferentes ritmos de 
aprendizaxe. 

  

3.- Cumpro a temporalización prevista no desenvolvemento dos estándares de aprendizaxe.   

 

INDICADORES DE LOGRO RELACIONADOS COA AVALIACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO VALORACIÓN 
OBSERVACIÓNS E PROPOSTAS DE 

MELLORA 

1.- Teño en conta  o procedemento xeneral, que concreto na miña programación de aula,  para a 
avaliación das aprendizaxes de acordo coa Programación de Área. 

  

2.- Aplico criterios de avaliación e criterios de cualificación en cada un dos temas de acordo coa 
programación de área. 

  

3.- Realizo unha avaliación inicial a principio de curso, para axustar a programación, na que teño en 
conta o informe final  do titor anterior, o doutros profesores e o do Departamento de Orientación. 

  

4.- Contemplo outros momentos de avaliación inicial: a comezos dun tema, de Unidade Didáctica, de 
novos bloques de contido. 

  

5.- Utilizo suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada a avaliación dos 
diferentes contidos. 

  

6.- Utilizo sistematicamente procedementos e instrumentos variados de recollida de información.   

7.- Corrixo e explico os traballos e actividades dos alumnos e, dou pautas para a mellora das súas 
aprendizaxes. 
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8.- Uso estratexias e procedementos de auto avaliación e co avaliación en grupo que favorezan a 
participación dos alumnos na avaliación. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para  informar a pais, profesorado e alumnado dos resultados da 
avaliación. 
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ANEXO 2 
RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

TRATAMENTO DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL MEDIDAS PARA A DIVERSIDADE 
GRAO DE  

CONSECUCIÓN 

D
iv

e
rs

id
a

d
e

 

n
a

 

c
o

m
p

re
n

s
ió

n
 

Non ten ningunha dificultade para entender os contidos. Seleccionar contidos cun maior grao de dificultade.  

Entende os contidos pero, en ocasións, resúltanlle difíciles.  Seleccionar os contidos significativos de acordo á súa realidade.  

Ten dificultades para entender os contidos que se expoñen. 
Seleccionar os contidos mínimos e expoñelos simplificando a 
súa linguaxe e a información gráfica. 

 

D
iv

e
rs

id
a

d
e

 n
a

 

c
a

p
a

c
it

a
c

ió
n

 e
 

d
e

s
e

n
v

o
lv

e
m

e
n

to
 

Non ten dificultades (alumnado de altas capacidades). 
Potenciar estas a través de actividades que lle permitan poñer 
en xogo as súas capacidades. 

 

Ten pequenas dificultades. 
Propor tarefas nas que a dificultade sexa progresiva de acordo 
as capacidades que se vaian adquirindo. 

 

Ten dificultades  . 
Seleccionar aquelas tarefas de acordo as capacidades do 
alumnado, que lle permitan acadar os contidos mínimos 
esixidos. 

 

D
iv

e
rs

id
a

d
e

 

d
e

 i
n

te
re

s
e

 e
 

m
o

ti
v

a
c

ió
n

 Mostra un gran interese e motivación. Seguir potenciando esa motivación e interese.  

O seu interese e motivación non destacan. 
Fomentar o interese e a motivación con actividades e tarefas 
variadas. 

 

Non ten interese nin motivación. 
Fomentar o interese e a motivación con actividades e tarefas 
máis procedimentais e próximas a súa realidade. 

 

D
iv

e
rs

id
a

d
e

 

n
a

 r
e

s
o

lu
c

ió
n

 

d
e

 p
ro

b
le

m
a

s
 Atopa solucións aos problemas que se expoñen en todas as 

situacións. 
Seguir fomentando esta capacidade.  

Atopa solucións aos problemas que se expoñen nalgunhas 
situacións. 

Propoñer problemas cada vez con maior grao de dificultade.  

Ten dificultades para resolver problemas nas situacións que se 
expoñen. 

Propoñer problemas de acordo a súas capacidades para ir 
desenvolvéndoas. 

 

D
iv

e
rs

id
a

d
e

 n
a

 

c
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

Exprésase de forma oral e escrita con claridade e corrección. 
Propoñer tarefas que sigan perfeccionando a expresión oral e 
escrita. 

 

Ten algunha dificultade para expresarse de forma oral e escrita. 
Propoñer algunhas tarefas e debates nas que o alumnado teña 
que utilizar expresión oral e escrita coa finalidade de melloralas. 

 

Ten dificultades para expresarse de forma oral e escrita. 
Propoñer actividades co nivel necesario para que o alumnado 
adquira as ferramentas necesarias que lle permitan mellorar. 
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ANEXO 3 
RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DA DIVERSIDADE NO GRUPO 

TRATAMENTO DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL MEDIDAS PARA A DIVERSIDADE 
GRAO DE  

CONSECUCIÓN 

D
e
 

c
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 A comunicación docente-grupo non presenta grandes 
dificultades. 

Non se necesitan medidas.  

A comunicación docente-grupo ten algunhas dificultades. Propoñer estratexias para mellorar a comunicación.  

A comunicación docente-grupo ten grandes dificultades. 
Pescudar a causa das dificultades e propoñer medidas que as 
minimizen. 

 

D
e
 i

n
te

re
s

e
 e

 

m
o

ti
v

a
c

ió
n

 O grupo está motivado e ten gran interese. Non se necesitan medidas.  

Parte do alumnado está desmotivado e ten pouco interese. 
Propoñer estratexias que melloren o interese e a motivación 
desa parte do alumnado. 

 

O grupo non ten interese e está pouco motivado  . 
Pescudar as causas da desmotivación e propoñer medidas que 
as minimizen. 

 

D
e
 a

c
ti

tu
d

e
 e

 

c
o

la
b

o
ra

c
ió

n
 O grupo ten boa actitude e sempre está disposto a realizar as 

tarefas. 
Non se necesitan medidas.  

Parte do alumnado ten boa actitude e colabora. 
Propoñer actividades grupais nas que asuma responsabilidades 
o alumnado menos motivado. 

 

O grupo ten mala actitude e non colabora nas tarefas. 
Pescudar as causas do problema e adoptar medidas, 
estratexias, etc. para minimizar esas actitudes. 
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ANEXO 4 

EXEMPLO DE TÁBOA DE SEGUIMENTO DA  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE ESTÁNDARES 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 

Temporalización 
programada 

Estándares traballados 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 

EF-B1.2 
4º-EFB1.2.3 - Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación para utilizalos 
na súa práctica de maneira autónoma. 

X X X    

EF-B1.3 
4º-EFB1.3.1 - Valora as actuacións e as intervencións das persoas participantes nas actividades, 
recoñecendo os méritos e respectando os niveis de competencia motriz, e outras diferenzas. 

X X X    

EF-B1.3 
4º-EFB1.3.2 - Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten desde o punto 
de vista cultural, para a satisfacción e o enriquecemento persoal, e para a relación coas demais 
persoas. 

X X X    

EF-B1.3 
4º-EFB1.3.3 - Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto desde o papel 
de participante como desde o de espectador/a. 

X X X    

EF-B1.4 
4º-EFB1.4.1 - Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o equipamento 
persoal, e os materiais e os espazos de práctica. 

X X X    

EF-B1.4 4º-EFB1.4.2 - Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de actividade física.  X     

EF-B1.4 
4º-EFB1.4.3 - Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, os accidentes ou as 
situacións de emerxencia máis frecuentes producidas durante a práctica de actividades físico-
deportivas. 

 X  
   

EF-B1.5 
4º-EFB1.5.1 - Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos de grupo, e 
admite a posibilidade de cambio fronte a outros argumentos válidos. 

X X X 
   

EF-B1.5 
4º-EFB1.5.2 - Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das compañeiras nos 
traballos en grupo. 

X X X 
   

EF-B1.6 
4º-EFB1.6.1 - Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas 
vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

X X X 
   

EF-B1.6 
4º-EFB1.6.2 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do 
curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións. 

X X X 
   

EF-B1.6 4º-EFB1.6.3 - Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados. X X X    

 


