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A) INTRODUCCION E CONTEXTUALIZACION

     Esta programación da materia de EDUCACION FISICA esta dirixida aos alumnos e ás alumnas

do I.E.S. VIRXE DO MAR de NOIA, durante o curso 2015-2016.

Os grupos resultantes na ESO son: 1ºA, 1ºB, 1ºC; 2ºA, 2ºB; 3ºA, 3ºB; 4ºA, 4ºB.       No

BACHARELATO: 1ºA, 1ºB, 1ºC

     Os profesores que compoñen o departamento neste curso son: J. Andrés  Rodríguez Figueira

como xefe de departamento e Alberto José Albán Salgado.

     Contamos coas instalacións de anos anteriores (ximnasio, pista exterior e pavillón polideportivo

municipal). Para levar a cabo algunhas das actividades utilizaranse outros escenarios tales como  o

parque da Alameda ou o Paseo Marítimo.

1. PRIMEIRO CICLO  – PRIMEIRO DE ESO

B) CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS

COMPETENCIAS CLAVE.

A materia de educación física ten como finalidade primordial o logro da competencia motriz

do alumnado, entendida esta como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e

emocións que interveñen nas múltiples interaccións que realiza unha persoa no seu medio e coas

demáis, que permite que o alumnado supere os problemas motores propostos tanto nas sesións da

materia como na súa vida cotiá; pero tamén contribúe de xeito directo e claro á consecución de

catro competencias clave:

 conciencia e expresións culturais (CCEC)

 a competencia social e cívica (CSC)

 sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE)

 aprender a aprender (CAA)

De forma xenérica, contribúe ás demáis:

  competencia dixital (CD)
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 competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

 comunicación lingúística (CCL)

A educación física contribúe á competencia CCEC en dous planos diferentes. O primeiro plano

vén definido polo enriquecemento cultural que supón para o alumnado a práctica e o coñecemento

das  actividades  físicas  e  deportivas.  O  segundo  plano  vén  determinado  pola  observación  da

actividade física e deportiva como unha forma artística, como elemento plástico.

No primeiro caso, esta competencia supón apreciar, comprender e valorar as manifestacións

culturais da motricidade humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais, as actividades

expresivas ou a danza, e consideralos como parte do patrimonio cultural dos pobos, algo que é

necesario coñecer e preservar.  Contribúese a adquirir esta competencia facilitando o acceso do

alumnado á historia literaria e visual da educación física, ao coñecemento dos seus momentos máis

singulares e a unha reflexión e valoración crítica sobre a súa transcendencia no contexto cultural

en que teñen/tiveron lugar.

Noutro  sentido,  esta  materia  está  comprometida  coa  adquisición  dunha  actitude  aberta  e

respectuosa  ante  o  fenómeno  deportivo  como  espectáculo  e  ante  as  manifestacións  lúdicas,

deportivas e de expresión  corporal  propias doutras culturas,  propoñendo fomentar  unha visión

crítica ante a violencia no deporte ou outras situacións contrarias á dignidade humana que nel se

producen.

A educación física  ten  un carácter  creativo  ao  que se  contribúe mediante a  exploración  e

utilización das posibilidades e recursos expresivos do corpo e o movemento. Desenvólvese esta

competencia ensinando a ver e a percibir os aspectos estéticos que poden existir dentro dun acto

motor,  especialmente  na  observación  das  grandes  competicións  e  encontros  deportivos.

Elasticidade,  expresividade,  harmonía,  plasticidade,  son  palabras  asinables  a  diversas

especialidades e momentos deportivos. A súa aplicación farase a través do desenvolvemento das

habilidades perceptivas e da experimentación sensorial, especialmente a través da realización de

propostas rítmico-expresivas, individuais ou grupais e da visualización de actividades deportivas ou

de expresión corporal de alto nivel.

Dende  o  punto  de  vista  da  educación  física  as competencias  sociais  e  cívicas  (CSC)

incorporan a capacidade de establecer dinámicas persoais e grupais a través do propio corpo, en

situacións de cooperación e de oposición, preservando e fomentando os valores deportivos máis

esenciais, que comportan a posta en práctica dun proxecto en común e a aceptación de regras e

normas  establecidas  polo  grupo  na  práctica  de  xogos  ou  deportes,  así  como  o  respecto  aos

materiais,  ao  contorno e  ás  persoas  participantes.  As  habilidades  asociadas  á  interacción  con

outras  compañeiras  e  compañeiros  implican,  xa  que logo,  a  integración  de  diferentes  saberes

(sociais e deportivos) que permiten establecer relacións construtivas e facilitan a integración do

alumnado na sociedade e/ou no grupo.

O  deporte  é  o  resultado  dun  proceso  histórico  e  cultural.  Os  códigos,  interpretacións  e

significados que xerou esta evolución poden ser moi diverxentes entre si. Por iso, proponse unha
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educación física que ten en conta o espazo social en que se desenvolve e que ten como norte

formar un alumnado activo,  capaz de analizar con espírito crítico o conxunto de espectáculos,

manifestacións,  valores  e  actitudes  que  xiran  arredor  do  deporte  e  da  súa  actualidade,

seleccionando a información recibida e procesándoa, obtendo conclusións a partir da realización de

análises persoais e achegándoo a unha cultura deportiva na cal o deporte estea ao servizo do ser

humano e no que palabras como satisfacción, autonomía, confianza, esforzo, axuda ou traballo en

equipo sexan un referente que se vaia seguir. Por iso, a práctica e a organización de actividades

deportivas  colectivas  propóñense  cun  carácter  aberto,  de  pacto,  e  esixe  a  aceptación  das

diferenzas e limitacións das persoas participantes e a asunción por parte de cada integrante das

súas propias responsabilidades.

Esta competencia tamén relaciona o dereito que toda a cidadanía ten á saúde coa promoción

da actividade física no período escolar. A inactividade física é un problema importante de saúde

pública. A visión dunha mocidade sedentaria, observadora deportiva e afastada da práctica motora,

con índices crecentes de obesidade e problemas de saúde realmente alarmantes establece como

prioridade social a educación para a prevención de comportamentos de risco e a promoción da

actividade física como base de cultivo de hábitos saudables.

A  educación  física  promove  de  forma  singular  o sentido  de  iniciativa  e  espíritu

emprendedor (CSIEE) das alumnas e dos alumnos. As bases da identidade persoal edifícanse a

partir de dous dos aspectos reguladores do ser humano, o corpo e o movemento. A forma de

interaccionar con outras persoas e co medio realízase a partir da diferenciada motricidade de cada

quen. É ahí, na disposición persoal para a acción, onde se afirma a súa base identitaria.

O ensino das diferentes propostas motoras, dos xogos e deportes, das actividades no medio

natural  ou  do  desenvolvemento  da  condición  física  e  a  expresión  corporal  oriéntanse  cara  á

formación dun ser autónomo capaz de anticipar, percibir, decidir, relacionar, executar e reflexionar

sobre as súas actuacións e de transferir o traballo na aula a outros espazos persoais de recreación

e tempo libre.

Estas propostas, que fomentan a autonomía e a iniciativa persoal, oriéntanse en educación

física,  basicamente,  dende  tres  campos:  dende  a  forma  de  producirse  a  interacción  entre  o

profesorado e o alumnado, dende a metodoloxía de traballo na aula e desde as esixencias e os

retos da propia actividade.

A  interacción  na  aula  fai  referencia  ao  clima existente,  á  cooperación  e  participación  das

alumnas e dos alumnos nas propostas que se desenvolven na aula e fóra dela. Neste espectro

inclúense formulacións de autoxestión ou coxestión das propias sesións de educación física ou da

organización  de  propostas  complementarias  como  xornadas  deportivas,  eventos  singulares  ou

programacións específicas.

As metodoloxías seleccionadas condicionan o nivel de autonomía do alumnado. A metodoloxía

debe ser utilizada en función da actividade e das características das persoas destinatarias. Con

todo  as  propostas  máis  creativas,  máis  autónomas,  máis  individualizadas,  máis  exploratorias,
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promoven unha formación máis individualizada e desenvolven unha maior capacidade de iniciativa

persoal.

Doutra banda, as esixencias e os retos das tarefas con certa dificultade técnica ou enfrontarse

á  mellora  do  propio  nivel  de  condición  física,  implican  situacións  en  que  o  alumnado  debe

manifestar autosuperación, perseveranza e actitude positiva; responsabilidade e honestidade na

aplicación das regras e capacidade de aceptación dos diferentes niveis de condición física e de

execución motriz dentro do grupo.

En canto que se van usar as TICs para buscar, analizar e seleccionar información relevante, coa

finalidade de elaborar documentos ou traballos propios e adecuados á súa idade, a educación física

colabora na súa medida á adquisición da competencia dixital (CD).

Aprender a resolver problemas motores de forma autónoma, aplicar os coñecementos á resolución

de novas  situacións,  é un dos grandes obxectivos da educación física. Aprender a aprender

(CAA) en educación física tamén implica desenvolver habilidades para o traballo en equipo en

diferentes actividades deportivas e expresivas colectivas e a adquisición de aprendizaxes técnicas,

estratéxicas e tácticas que sexan xeneralizables para varias actividades deportivas.

Esta  competencia  está  vinculada  directamente  co  desenvolvemento  da  autonomía  e  da

iniciativa  persoal  na aula. A forma en que se  realiza a  interacción  nela e as metodoloxías de

traballo empregadas no desenvolvemento das sesións van condicionar o desenvolvemento desta

competencia. A educación física axuda á consecución da competencia para aprender a aprender ao

ofrecer recursos para a planificación de determinadas actividades físicas a partir dun proceso de

experimentación.  Unha  educación  física  e  deportiva  sobre  a  base  de  situacións-problema,

discusións  polémicas,  obradoiros,  debates...  pode  contribuír  a  que o  alumnado sexa  capaz  de

regular a súa propia aprendizaxe da actividade física e á vez estruturar e organizar a práctica no

seu  tempo  libre.  Para  iso  deberán  realizarse  actividades  que,  polo  seu  contido,  propicien  a

resolución de problemas, organizar situacións en que se revelen contradicións, buscar solucións

posibles ante as actividades cooperativas ou de competición, individuais ou grupais presentados, e

xulgar o proceso e o seu resultado final.

A  contribución  da  educación  física  á  adquisición  da competencia  matemática  e

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) é de carácter secundario e prodúcese

a través do desenvolvemento de diversos contidos específicos da educación física e a partir doutros

de carácter transversal. O cuantitativo no espacial, no temporal, nas distancias e traxectorias, está

reflectido en moi diversos momentos e actos. O control do tempo, a toma de pulsacións, o ritmo en

función da distancia, a regulación de esforzos, a ocupación espacial, son formas que se manexan

habitualmente en educación física, ben polo coñecemento regulamentario, ben polas esixencias da

propia práctica.
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A educación física é unha encrucillada de diversas linguaxes. Algunhas sonlle propias e outras

son compartidos. A adquisición da competencia en comunicación lingüística (CCL) prodúcese en

educación física de dúas formas diferentes. A primeira, do mesmo xeito que no resto das materias,

ofrecendo  unha  variedade  de  intercambios  comunicativos  e  enriquecendo  a  capacidade

comunicativa a través das expresións e o vocabulario específico que achega.

Ademais a comunicación, como factor básico da linguaxe, está unida á área de educación física

polo  uso  do  corpo  como  medio  para  expresar  todo  tipo  de  accións  ou  sensacións.  Co  corpo

transmítense ademáns, afectos, estados de ánimos, posturas, sinais... que configuran as bases da

linguaxe corporal. Escoitar, expoñer e dialogar estarían moi empobrecidos sen a significatividade

que o corpo lles dá a estes conceptos. A comunicación xestual, a utilización de ritmos e danzas, a

respiración e, en xeral, as técnicas de dominio corporal, inicialmente traballadas en primaria, e que

convén continuar.

C) OBXECTIVOS

O ensino da educación física neste curso terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes

capacidades:

1. Coñecer e valorar a relación do quecemento e as capacidades físicas coa saúde e adoptar

hábitos de hixiene corporal, recopilando e identificando xogos e actividades.

2. Saber realizar exercicios de quecemento.

3. Coñecer e consolidar hábitos saudables (posturas), técnicas básicas de respiración e relaxación

como medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e na práctica

físico-deportiva.

4. Coñecer  e  realizar  xogos  e  actividades  relacionados  cos  deportes  colectivos  e  individuais

mellorando as capacidades motrices, conservando a saúde e como medio de relación social.

5. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de deportividade

na participación en actividades, xogos e deportes, independentemente das diferenzas de xénero,

culturais, sociais e de habilidade.

6. Experimentar actividades expresivas con ou sen base musical e distintos ritmos, utilizando o

corpo como medio de comunicación e expresión creativa que favorezan o coñecemento do grupo e

que faciliten a desinhibición e a comunicación.

7. Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo impacto ambiental,

contribuíndo á súa conservación.

D) CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
TEMPORALIZACIÓN E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.

1º TRIMESTRE
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CONTIDOS COMÚNS (BLOQUE 1):

1. Fases de activación e recuperación na práctica da actividade física

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

3. Atención ao aseo persoal e ao uso axeitado da indumentaria.

4. Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable..

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

6. Tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  buscar  e  seleccionar  información

relacionada coa actividade física e a saúde.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

1. Recoñece de maneira básica a estructura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos

esforzos realizados.

     - Diferencia as tres partes dunha sesión.

2. Respeta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física.

     - Cumpre co aseo mínimo requerido.

3. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión.

     - Recoñece as características destas dúas partes.

4. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as

actividades de ocio, a actividade física e o deporte no entorno social actual.

- Relaciona certos estilos de vida e os seus resultados.

5. Utiliza as TICs para elaborar documentos dixitais propios.

- Sabe buscar información en Internet.

6. Expón e defende traballos sinxelos utilizando recursos tecnolóxicos.

- Elabora traballos buscando información na Rede.

ACTIVIDAD DE FÍSICA E SAÚDE (BLOQUE 3).

7. Condición física.  Desenvolvemento  das capacidades  físicas básicas incidindo principalmente

nas relacionadas coa saúde.

8. Introducción aos principios sobre unha alimentación saudable. Identificación  da  frecuencia

cardíaca de traballo.

9. Identificación de la frecuencia cardíaca de trabajo.

10. Métodos básicos para o desenvolvemento das capacidades físicas dende un enfoque saudable.

11. Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a súa mellora.

12. Principios de ergonomía e hixiene postural e a súa aplicación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:
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7. Distingue  de  maneira  básica  o  impacto  que  pode  ter  a  alimentación  nun  estilo  de  vida

saudable.

- Coñece alimentos moi recomendables para a boa saúde.

8. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes

de mellora da condición física.

     - Sabe para que se contan as pulsacións.

9. Identifica de maneira básica as características que deben ter as actividades físicas para ser

saudables e lévaas á práctica.

     - Enumera, polo menos, unha destas características.

10. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenrolo motor  e ás súas

posibilidades.

- Mellora algo a súa condición física

11. Aplica os fundamentos de hixiene postural como medio de prevención de lesións.

- Senta e colle obxectos da chan correctamente.

2º TRIMESTRE

CONTIDOS COMÚNS (BLOQUE 1):

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

14. Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, como fenómeno

social e cultural.

15. Aceptación do propio nivel de execución e o das demáis persoas, e disposición positiva cara á

súa mellora.

16. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas.

17. Protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

12. Amosa tolerancia e deportividade tanto como participante como expectador.

     - Acepta aos compañeiros e ás compañeiras coas súas diferencias.

13. Colabora  nas  actividades  grupais,  respetando  as  aportacións  dos  demáis  e  as  normas

establecidas e asumindo as súas responsabilidades.

     - Colabora e asume a súa responsabilidade.

14. Identifica as características das actividades físicas propostas que poidan supoñer un elemento

de risco relevante para si mesmo ou para os demáis.

     - Comprende o risco que hai nulgunhas actividades

15. Describe  e  pon  en  práctica  os  protocolos  para  activar  os  servicios  de  emerxencia  e  de

protección no seu entorno.
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- Sabe facer unha chamada de emerxencia.

ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS (BLOQUE 2):

18. Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas básicas de expresión

corporal, combinando espazo, tempo e intensidade.

19. Realización de bailes e danzas sencillas de carácter recreativo e popular.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

16. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espacio, tempo e intensidade.

     - É capaz de ver as potencialidades expresivas do corpo.

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

     - É quen de expresar certas emocións e estados de ánimo.

18. Colabora na realización de bailes e danzas.

      - Idem.

3º TRIMESTRE

CONTIDOS COMÚNS (BLOQUE 1):

20. Posibilidades do entorno próximo como lugar de práctica de actividades físico-deportivas e

recreativas.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

19. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu entorno próximo para a realización de

actividades físico-deportivas.

     - Pode relacionar algún espacio non común coas posibles actividades deportivas a realizar nel.

20. Respecta o seu entorno e valórao como lugar común para a realización de actividades físicas.

     - Respecta o seu entorno

OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (BLOQUE 4):

22. Execución  de  habilidades  motrices  vinculadas  ás  accións  deportivas,  respetando  os

regulamentos específicos.

23. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais.
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24. Adquisición  de  técnicas  básicas  de  progresión  e  orientación  no  medio  natural,  e  a  súa

aplicación en diferentes ámbitos.

25. Execución de habilidades motrices técnico-tácticas sencillas vinculadas aos deportes colectivos.

26. Prática de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

21. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas máis sinxelas,

respectando as regras e as normas establecidas.

     - Leva á práctica o aprendido intentando omitir “vicios” adquiridos.

22. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados máis

sinxelos.

     - Idem.

23. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de

partida, amosando actitudes de esforzo e superación.

     - Mellora algo o seu nivel técnico inicial.

24. Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión e orientación.

     - Sabe orientar un mapa.

25. Adapta  os  fundamentos  técnicos  e  tácticos  básicos  para  obter  vantaxe  na  prática  nas

actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición.

     - É quen de realizar algunha acción táctica individual para sacar vantaxe.

26. Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de defensa.

- É disciplinado na táctica colectiva básica que se decide.

- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Dada a diversidade de estándares de aprendizaxe susceptibles de ser avaliados,  utilizaranse

estratexias cuantitativas e cualitativas para obter:

o Avaliación obxectiva (estratexia cuantitativa). É o resultado da utilización de instrumentos

e probas que poden ser cuantificadas, sen que interveñan as apreciacións do profesor

(test de condición física, exame teórico, etc.)

o Avaliación subxectiva (estratexia cualitativa). Basearase en apreciacións e observacións

que o profesor  realiza en función dunhas condutas que espera do alumno e que este

coñece de antemán (atención, interese, participación, etc).

Ordinaria:
Independentemente do nivel ou etapa no que se imparta a materia, a avaliación é sempre

CONTINUA aínda que veremos que as actividades complementarias de reforzo xogan un papel
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fundamental cando un alumno ou alumna suspende unha avaliación (pretendemos desta forma

evitar que traballando nun só trimestre se poida aprobar a materia).

A) Un alumno que aprobe todas as avaliacións nunca poderá obter unha cualificación inferior á

súa media aritmética:

- Se as notas parciais van aumentando obterá a cualificación da última avaliación.

- Se as notas parciais van descendendo ou son iguais obterá a media aritmética obtida da

suma das tres avaliacións.

B) Un alumno con unha avaliación suspensa que presentou as actividades complementarias de

reforzo correctamente:

- Obterá a súa nota da media aritmética de cada avaliación, sendo o cinco a nota da avaliación

suspensa.

C) Un  alumno  con  dúas  ou  máis  avaliacións  suspensas,  que  presentou  correctamente  as

actividades complementarias de reforzo e que ademais presenta unha correcta actitude cara á

materia (non ten negativos nos apartados actitudinal e procedimental):

- O departamento establecerá unha proba individualizada (teórica e/ou práctica), sendo a nota

máxima final que poida obter de ben (6).

-  Nos  casos  que  se  considere  oportuno  establecerase  unha  proba  conxuntamente  co

Departamento de Educación Física e o de Orientación.

D) Os alumnos que teñan dúas ou máis avaliacións suspensas cuxa actitude cara á materia sexa

negativa:

- Terán a cualificación de Insuficiente na convocatoria de Xuño.

E) Os alumnos que obteñan a cualificación de insuficiente na convocatoria de Xuño, deberán en

Setembro:

- Presentar correctamente as actividades complementarias de reforzo.

- Ademais  terán  que  presentarse  a  unha  proba  individualizada  (teórica  e/ou  práctica)

establecida polo departamento para tal efecto.

Extraordinaria (para o alumnado que perdeu o dereito de avaliación continua):

Estableceranse unha serie de traballos escritos, probas prácticas e proba teórica final de todos

os contidos vistos ao longo do curso, nas datas e prazos especificados polo departamento de

Educación Física  e que serán expostos no taboleiro de anuncios do Centro polo menos con un mes

de antelación á data de realización das probas.

Sistemas de cualificación

■ Contidos de tipo conceptual:
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 Probas obxectivas e cuestionarios (proba escrita)

 Preguntas na clase sobre os contidos que se están a impartir.

 Traballos sobre contidos desenvolvidos.

■  Contidos de tipo procedimental: (dependendo da U.D. Desenvolvida)

 Diferentes tests. ( Nas U.D. de condición física)

 Escalas gráficas.

 Listas de control.

 Tarxeta de control.

■  Contidos de tipo actitudinal:

 Ficha  persoal  do  alumno  (Faltas  de  asistencia  non  xustificadas,  comportamentos

inapropiados, hábitos hixiénicos...)

 Lista de control para observar actitudes, incluída na parte posterior da ficha persoal de

cada alumno

 Rexistro anecdótico no apartado de observacións da ficha persoal do alumno.

Programa de recuperación

Da propia materia durante o curso: Os alumnos que non teñan superado os mínimos esixidos para

aprobar  unha avaliación,  disporán de certas  medidas  de  recuperación  e  apoio.   Nun recreo  a

semana,  establecido  dende  o  principio  do  curso,  poderán  utilizar  as  instalacións  e  o  material

necesario para a práctica dos contidos non superados. Todo iso baixo a supervisión do profesor que

axudará a resolver as dúbidas , facer axudas, etc. Estes alumnos poderán volver a examinarse

antes da próxima avaliación. Así mesmo deberán entregar e defender un traballo sobre algunha

das  Unidades  Didácticas  dese  trimestre  a  elixir  polo  profesor.  Os  contidos  actitudinais  iranse

avaliando no trascurso da seguinte avaliación.

Convocatoria de setembro: Os alumnos que non cumpran en Xuño os criterios mínimos do curso,

terán a posibilidade de aprobar a materia en Setembro. Para iso, formularáselles actividades de

reforzo, realizando un traballo de cada unha daquelas partes que non superaran e unha proba

teórica-práctica.
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E) UNIDADES DIDÁCTICAS:

- TEMPORALIZACIÓN E ASOCIACIÓN DE CONTIDOS, DE CRITERIOS DE AVALIACIÓN, DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E DE COMPETENCIAS CLAVE.

1º TRIMESTRE

UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDADARES DE
APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Quecemento e actividade
física I

1,2,3,15 1 1,2,3 CSC,CMCCT,CAA

Hábitos saudables I 3,4,6,8,12 5,7 2,5,7,11
CSC,CMCCT,CSIEE,
CD

Condición física e saúde I
3,4,5,6,7,9,10,11,15,
16

4,5,7,8 2,4,5,8,9,10,14
CMCCT,CAA,CD,
CCL,CSC,CSIEE

2º TRIMESTRE

UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDADARES DE
APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Habilidades coordinativas
globais I

3,15,16,17 2,4 2,13,14,15 CSC,CSIEE

Xogos de expresión
corporal

3,13,14,15,18,19 2,6 2,12,13,16,17,18 CSC,CCEC

Xogos de pás e raquetas I 3,13,15,22,23 2,9 2,12,21,22,23 CAA,CSC,CSIEE

3º TRIMESTRE

UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDADARES DE
APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Balonmán 3,13,15,25,26 2,1 2,12,13,23,25,26 CSC,CSIEE,CAA

Orientación e medio
natural I

6,16,20,21,24 2,3,4,5,9 2,5,13,14,19,20,23
CSC,CSIEE,CD,CCL,
CAA

F) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO

ALUMNADO:

- SOBRE A AVALIACIÓN:
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1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, tendo en

conta ademáis as recomendacións de aseo persoal necesarias (contidos 1-2-3)

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 aportacións (contidos 13-14-15)

3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de ocio

activo e de utilización responsable do entorno próximo (contidos 4-5-20-21)

4. Controlar as dificultades e os riscos durante a participación en actividades físicas adoptando

medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento (contidos 16-17)

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

buscar,  analizar e seleccionar información relevante, elaborando documentos propios e facendo

exposicións e argumentacións destes adecuados á súa idade (contido 6)

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

técnicas sencillas de expresión corporal (contidos 18-19)

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

os mecanismos básicos de control da intensidade da actividade físca para a mellora da súa saúde

(contidos 7-8-9)

8. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis relevantes dende  a perspectiva da súa saúde

de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de

autoesixencia no seu esforzo (contidos 9-10-11)

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

habilidades específicas das actividades físico-deportivas adaptadas propostas (contidos 22-23-24)

10 Resolver  situacións  motoras  sencillas  de  oposición,  colaboración  ou  colaboración-oposición

facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos relevantes (contidos

25-26).

- SOBRE A CUALIFICACIÓN:

Para a consecución da nota final de cada avaliación, establécense os seguintes CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN   para a valoración de:

■ Contidos de tipo conceptual: (30% da nota):

-  PROBA  TEÓRICA,  relacionada  cos  contidos  explicados  para  cada  unidade  didáctica  nas

sesións. Realizarase, como mínimo, un exame por trimestre que englobará os contidos de todas as

unidades didácticas impartidas. No caso de que o profesor xulgue oportuno non realizar esta proba

de  contidos  conceptuais,  a  porcentaxe   pasará  a  se  engadir  aos  contidos  procedimentais  ou

actitudinais (ao criterio do profesor e según a importancia que éste lle otorgue a cada un deles,

tendo en conta os contidos e os obxectivos das U.D.)
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- TRABALLOS ESCRITOS que o profesor  estime adecuados en función do desenvolvemento da

avaliación.

■  Contidos de tipo procedimental: (40% da nota):

Debido ás características específicas desta materia, este apartado implica un alto porcentaxe da

nota final. A avaliación levarase a cabo mediante:

-  PROBA  PRÁCTICA  de cada  unidade  didáctica  impartida  nese  trimestre  e  onde  se  valorarán

principalmente os contidos procedimentais.

■ Contidos de tipo actitudinal: (30% da nota):

Nas clases valórase como positivo ou negativo as actitudes reflectidas na correspondente lista de

control da ficha persoal do alumno na que se terán en conta os seguintes parámetros:

 Participación, esforzo, atención: valórase positivamente ata un máximo de 1.5 puntos

 Respeto, cooperación, solidaridade: valórase positivamente ata un máximo de 1.5 puntos

 Asistencia e puntualidade: chegar tarde a clase sanciónase con 0.10 puntos. A ausencia

non  xustificada suporá  -  0.50 puntos e poderá perder o dereito á avaliación continua,

según o estipulado por lei (ás 8 faltas sen xustificar).

 Roupa e calzado adecuado para a práctica da actividade física: os alumnos/as deberán

traer  obrigatoriamente  roupa  deportiva,  no  caso  contrario  non  poderán  realizar  a  clase

práctica e serán sancionados con -0.25 puntos.  O CALZADO deberá  ser  axeitado para a

práctica deportiva e deberá estar correctamente atado, de non ser así suporá -0.25 puntos

 Aspectos relativos á seguridade(tanto do propio alumno como dos seus compañeiros)

 Ex: comer chicle na clase, levar o cabelo longo sen recoller, levar reloxos, aneis, piercins,

pendentes, etc que sexan visibles e poidan supoñer un perigo para o alumno ou os seus

compañeiros, utilizar o material de forma perigosa para a propia integridade ou  a dos seus

compañeiros/as. Todo elo poderá ser sancionado con -0.25 puntos

 Hixiene diaria: é obrigatorio  o cambio de camiseta e un pequeno aseo e aconsellable  a

ducha, trala sesión de E.Física. Non cambiar a camiseta suporá -0.25 puntos.

OS ALUMNOS QUE NON POIDAN REALIZAR A PARTE PRÁCTICA por  prescrición  médica,

temporalmente ou durante todo o curso deberán presentar o correspondente certificado médico e

terán as seguintes modificacións nos criterios de puntuación:

- Asistencia e participación activa nas sesións  (30 % da nota)

 Realizarán un diario de clase segundo modelo achegado polo profesor.

 Participación en labores de organización e desenvolvemento da sesión.

- Traballo teórico (40%). A proba práctica será substituída por un traballo relacionado coa unidade

ou unidades didácticas pertinentes e que o alumno/a terá que defender.

- Proba teórica  (30%)  O mesmo que o resto dos compañeiros.
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- SOBRE A PROMOCIÓN:

Os criterios de promoción quedan recollidos no PCC do Centro.

G) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS:

1.- METODOLOXÍA BÁSICA

Principalmente será a ASIGNACIÓN DE TAREFAS, que aínda que se trata dun estilo directivo, é

o que mellor se acomoda ás sesións dentro desta materia. Non obstante, haberá momentos, sobre

todo en unidades didácticas referidas á expresión corporal ou a xogos pre-deportivos, no que o

método dominante sexa a RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Gustaríanos recalcar que os estilos non directivos son de gran axuda para os alumnos, pero

debemos ter en conta os condicionantes de espazo ou número de alumnos por grupo, pero sobre

todo de tempo, á hora de poder levalos a cabo.

2.- ACTIVIDADES NAS QUE NOS BASAREMOS

Ao ser esta unha materia de marcado carácter práctico, as actividades que viran en torno aos

contidos procedimentais serán as de maior peso específico. Aínda que, atendendo aos tres tipos de

contidos levaremos a cabo actividades que os abarquen a todos:

 Explicacións  de  tipo  teórico  nas  que  o  profesor  ou  profesora  explicará  aos  alumnos  os

fundamentos conceptuais en torno aos que vira cada sesión. Para nós é moi importante que

os alumnos comprendan a fundamentación de cada sesión e non sexan meros repetidores

dos  exercicios  que  se  propoñen.  Nos  contidos  que  se  considere  necesario  pola  súa

importancia ou complexidade facilitaráselle aos alumnos apuntes ou outro tipo de material

para facilitar a súa aprendizaxe.

 Continuando co apartado anterior,  os  alumnos,  segundo as distintas unidades  didácticas,

buscarán activamente información, ben sexa en xornais, libros ou en internet.

 Exercicios de tipo práctico nos que se incluirán unha gran batería de xogos e tarefas xogadas,

intentando  motivar  o  máis  posible  a  cada  alumno,  así  como  exercicios  analíticos  e

progresións que faciliten a aprendizaxe das técnicas motrices.

 Mini-competicións cuxo obxectivo será aplicar o aprendido en cada sesión e colaborar cos

compañeiros no desenvolvemento da actividade. É importante destacar que a competición

ten  un alto  contido educativo  a  condición  de  que o obxectivo  de gañar  non sexa  nin o

primeiro nin o único.
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3.- ESTRUCTURA DAS SESIONS:

Debido á propia natureza da materia, as nosas sesións han de lograr que os alumnos asimilen

os  contidos  propostos  ao  mesmo  tempo  que  realicen  unha  práctica  física  correcta.  Así  pois,

respectando o anterior, a estrutura básica das sesións será a seguinte:

a) Explicación teórica por parte do profesor ou profesora: Nesta parte indicaranse os obxectivos

pretendidos para a sesión e explicaranse os contidos conceptuais pertinentes.

b) Quecemento: Posta a punto para a realización do exercicio físico tendo en conta a actividade

posterior que se levará a cabo.

c) Parte principal: Parte da sesión na que se traballa de forma máis intensa e buscando o logro

dos obxectivos propostos.

d) Volta  á  calma: Nesta  parte  báixase  a  intensidade  da  sesión  e  aprovéitase  tamén  para

comentar  o  desenvolvemento  da  mesma  e  ata  aclarar  cuestións  que  os  alumnos  estimen

oportunas.

e) Hixiene: Aseo persoal básico e cambio de roupa (polo menos da camiseta)

4.- NORMATIVA DE ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO:

O pouco tempo e o carácter altamente práctico da materia lévanos a considerar a asistencia e a

práctica do alumnado como básica. A non participación por motivos de “Faltas de asistencia” ou

“Falta de práctica” na sesión, sen xustificar, implicará unha valoración negativa na Cualificación do

alumnado.

ALUMNOS QUE NON REALIZAN A PRÁCTICA:

Os alumnos con enfermidade ou lesión que asistan a clase pero non poidan realizar a práctica

deberán entregar o xustificante por escrito correspondente do seu pai/nai ou titor, e se a situación

se  vai  prolongar  no  tempo  deberá  ser  un  médico  o  que  certifique  o  seu  estado  e  o  tempo

aproximado que deberá permanecer sen exercitarse.

Éstes  alumnos  serán  parte  activa  das  clases  na medida que se  poida,  participando como

colaboradores en axudas aos compañeiros, organización do material, de apoio de compañeiros con

necesidades educativas especiais se os houbese, etc.  Naquelas sesións nas que non teñan un

papel activo, proporcionaráselles unha ficha de sesión na que deberán describir as actividades que

realizan os seus  compañeiros  (seguindo as pautas explicadas na U.D.  de presentación)  e que

deberán entregar ao finalizar a sesión.

5.- NORMATIVA BÁSICA DE EQUIPAMENTO PERSOAL DO ALUMNADO:

Neste aspecto, establécense unhas normas co obxectivo de desenvolver e favorecer a hixiene

individual e colectiva, e coidar a seguridade do alumnado na práctica da actividade física:

 Camiseta deportiva.

 Pantalón curto de deporte e/ou de chándal.
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 Calcetíns de deporte.

 Calzado deportivo: non se permiten botas de montaña nin calzado con unha adoite de máis

de 3 cm. (plataformas) así como calzado frouxo ou mal atado por cuestións estéticas, todo

iso para evitar lesións nos pés e nocellos e evitar accidentes.  A limpeza de adóitelas do

calzado ao entrar na instalación será esixida por cuestións de hixiene e seguridade.

 Non se permitirá o uso de pezas que non sexan deportivas (camisas, pantalóns vaqueiros ou

de tea, cazadoras…) que poidan limitar os movementos, causas lesións (rozamentos, falta de

circulación…) ou minguar a hixiene (non absorción da suor).

 Poderase  recomendar  ao  alumnado  a  utilización  de  vestimenta  específica  no

desenvolvemento  dos  temas  relacionados  coa  expresión  corporal  ou  as  actividades  na

natureza.

 Por medidas de hixiene persoal e colectiva, o alumnado deberá asearse logo da práctica. Non

se poderá asistir á clase seguinte coa vestimenta deportiva utilizada na clase (polo menos

han  de  cambiar  a  camiseta).  Esixirase  o  aseo  básico  e  o  cambio  da  camiseta,  e

recomendarase o resto.

 Non se permitirá mascar chicle durante as clases.

 Por seguridade e comodidade obrigarase a levar o pelo longo recollido.

 Así  mesmo,  o  profesor  ou  profesora  valorará  se  certos  complementos  de  moda,  tipo

pearcings,  aneis,  pendentes,  etc.,  que  sexan  visibles,  poden  supoñer  un  perigo  para  o

alumno/a e/ou compañeiros. Nese caso, os seus usuarios terán que retiralos.

 Considerarase “falta de material” cando se incumpra parcial  ou totalmente o exposto nos

puntos  anteriores.  Por  suposto  non  practicará  a  sesión,  supoñendo  polo  tanto  “falta  de

práctica” sen posibilidade de ser xustificada.

H) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.

Os principais recursos e materiais que utilizaremos no área de Educación Física son:

1.- RECURSOS HUMANOS:

 alumno/a e a súa experiencia (motricidade, expresión, creatividade).

 profesor e as súas explicacións e / ou exemplificacións.

2.- INSTALACIÓNS:

aula.

ximnasio.

A pista polideportiva exterior.

O pavillón cuberto municipal

Os espazos abertos do recinto escolar.

parque de “A alameda” e o paseo marítimo
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3.- MATERIAL DIDÁCTICO:

Convencional:

 Carpeta de E.F do alumno.

 Apuntes e fichas elaborados polos profesores do departamento. .

 Material deportivo diverso especificado no inventario de material do departamento.

Non convencional:

 Material específico de deportes alternativos, expresión corporal e actividades na natureza.

 Materiais reciclados e autoconstruidos polos propios alumnos.

 Material audiovisual: CDs de música e de vídeo, cámara de vídeo, televisión e vídeo, equipo

de música.

I) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A

PRÁCTICA DOCENTE.

1º ESO 1 2 3 4

1 ¿Qué fago para coñecer a composición da clase?:

          -Facer unha avaliación inicial

          -Ler os informes anteriores

          -Ver os resultados da avaliación

2 Teño en conta a diversidade á hora de organizar a clase, de crear os grupos, etc.

3 Dou a cada alumno e alumna a explicación que precisa:

          -No grupo grande

          -No grupo pequeno

          -De forma individual

4
Antes de empezar cunha unidade explico aos alumnos e alumnas qué, con qué
frecuencia e en base a qué avaliarei.

5 Planteo exercicios de diferente nivel en cada unidade e cada exame.

6 Utilizo diferentes tipos de probas:

          -Probas prácticas

          -Exames escritas

          -Exames orais

          -Traballos individuais

          -Traballos en grupo

7
Unha  vez  terminada  a  unidade,  evalúo  a  idoneidade  dos  recursos  e  das
actividades empleadas no proceso de aprendizaxe.

8
Entre avaliacións, programo un  ou varios plans de recuperación dependendo
dos resultados obtidos.

9 Na metodoloxía que aplico:
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          -Utilizo ferramentas TIC.

          -Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónoma

          -Dou moitas explicacións teóricas

10 Os exercicios que propoño son do seguinte tipo:

          -Cerrados, dirixidos, etc.

          -Abertos, procedimentais, diversos, proxectos, etc.

          -Facilitan o traballo cooperativo

11 Cómo paso a hora lectiva:

-Conseguindo silencio

          -Impartindo teoría e explicacións

          -Respondendo a preguntas, fomentando a participación, etc.

          -Observando

          -Corrixindo de maneira individual

12
Os criterios de avaliación refírense a accións didácticas que están presentes na
clase.

13
Utilízanse suficientes tarefas competenciales para reflectir o desenvolvemento
das competencias clave.

14 Están presentes os estándares de aprendizaxe en distintas actividades.

15 Existen estándares que resultan pouco accesibles.

16 Existen estándares alonxados dos contidos previstos.

17 Resulta fácil identificar o nivel de desenvolvemento de cada un dos estándares.

J) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

1 . Os alumnos que non teñan superado os mínimos esixidos do curso anterior disporán,

por lei, de dúas opcións para recuperar a materia:

2. - Presentarse as probas que se levarán a cabo no mes de Maio, convocadas según o

calendario fixado pola Dirección do Centro y realizadas polo Departamento de Educación

Física.

- Ir recuperando a materia por avaliacións, baixo a supervisión do profesor do curso no que

está matriculado, mediante traballos ou probas que este lle propoña.

K) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL

Co fin de comprobar os coñecementos dos que parten os alumnos a as alumnas e o seu estado

físico ,ao principio de curso realizaranse unha serie de probas iniciais. A avaliación inicial constará

dunha proba teórica e un test de condición física e habilidades básicas.
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No Departamento consideramos que a obtención destes datos é importanta aínda que non se terán

en conta para a valoración final da materia: é importante coñecer o estado inicial dos alumnos e

das alumnas aínda que o verdadeiramente relevante sexa a súa capacidade de aprender.

L) PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

Neste  deseño  curricular  preténdese  incluír  un  compoñente  ético  que  se  adapte  ás  novas

condicións sociais co fin de dar sentido ao resto dos coñecementos presentados na materia. Nesta

liña haberá un tratamento dos elementos educativos básicos ou temas transversais en cada unha

das  accións  do  proceso  educativo  que  levemos  a  cabo.  Na  nosa  materia  centrarémonos

principalmente en:

A EDUCACIÓN PARA A SAÚDE E EDUCACION SEXUAL:

Este aspecto impregna boa parte dos contidos do área. Seguiremos o tratamento da saúde

desde o coñecemento do propio corpo, os efectos da actividade física sistemática e os beneficios

que desta se derivan.

Nestas idades nas que a diferenciación de caracteres sexuais se manifestan de forma significativa,

intentaremos contribuír a que os alumnos/as sexan conscientes dos cambios que experimentan,

acéptenos con naturalidade e saiban a influencia que poden ter no seu desenvolvemento.

É evidente que o peso da Educación sexual e da Educación para a saúde cae de cheo no propio

currículo  do  área  de  Educación  Física.  Neste  aspecto  incide  fundamentalmente  o  intento  de

conseguir no alumnado actitudes positivas fronte ás seguintes cuestións:

 A hixiene corporal na práctica de actividades físicas.

 A incidencia dos hábitos prexudiciais para a saúde na actividade física.

 A valoración e toma de conciencia da propia condición física.

 A valoración do efecto duns bos hábitos sobre a condición física e a saúde en xeral.

 O respeto das normas de prevención de accidentes na práctica da actividade física.

 A valoración dos efectos dos hábitos nocivos para a condición física e a saúde, e prevención

ante os mesmos.

A EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS:

As diferenzas biolóxicas que existen entre os sexos non son razóns para a marxinación dun ou

outro en determinadas actividades. O coñecemento mutuo que se leva a cabo nas manifestacións

motrices servirá de base cara ao respecto das características de cada un.

É preciso que o/a profesor/a teña en conta algúns aspectos como:

 As experiencias previas adoitan ser distintas en alumnos e alumnas, polo que o/a profesor/a

se verá obrigado/a a compensar esas desigualdades de principio.
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 Nas actividades manipulativas, pola educación sexista inevitable, as alumnas teñen menos

experiencia.

 É necesario incentivar ás alumnas para que solucionen os seus propios problemas.

 É preciso eliminar a linguaxe sexista. Así como as ilustracións (nos nosos textos, os debuxos

e  as  fotografías)  de  manipulación,  xogos  ou  actividades  físicas  deben  facerse,

independentemente da súa natureza, por mozos ou mozas indistintamente.

 Hai que eliminar a sensación de competitividade entre os dous sexos.

 É conveniente enfatizar sobre os éxitos e logros deportivos alcanzados por mulleres (malia a

súa condición de ama de casa tradicional e con gran esforzo...).

 Débese  ter  unha  especial  atención  a  que  os  varóns  non  monopolicen  algunhas  pistas

deportivas, considerándoas patrimonio de homes.

 É importante estimular ás alumnas no manexo de máquinas e ferramentas.

En xeral, realizar todas aquelas prácticas que eliminen a discriminación.

A EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR:

A actividade física estase convertendo nun ben cultural de toda a comunidade social, en torno

ao cal  suscítanse  expectativas  económicas  e políticas que tratan  de  transformalo  nun ben  de

consumo: marcas comerciais, instalacións, etc.

Desde  esta  análise  podemos  orientar  ao  alumno/a  en  todo  o  proceso.  Comezando  pola

selección do equipo adecuado para a actividade física ordinaria.

A EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Nestas actividades realizadas no medio natural débense desenvolver actitudes de coidado do

ecosistema e de protección do mesmo. Habemos de suscitar unha actitude de participación activa

na reconstrución do ecosistema. Insistindo en temas como:

 Contemplar as normas básicas de protección, precaución e seguridade no desenvolvemento

de actividades no medio natural.

 Valorar os recursos que brinda o medio natural para o seu goce.

 Reciclaxe de materiais de refugallo,  autoconstrucción  de novos  materiais  para xogos con

elementos naturais, reparación e reutilización de materiais estragados.

 Aceptar e respectar as normas de protección, precaución e seguridade no medio natural.

 Tomar interese por participar en actividades que se desenvolvan no medio natural.

A EDUCACIÓN PARA A PAZ:

Entendemos a oposición como unha estratexia e non como unha actitude fronte aos demais. A

tolerancia e a deportividade no xogo son actitudes moi favorables para a educación para a paz.
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Tratarase o eixe da Educación para a paz unido á Educación moral  e  cívica cando se realizan

actividades que levan a:

 Aceptar o nivel de aptitude motriz dos outros.

 Respectar o ritmo de progresión, así como aos logros dos compañeiros por moi insignificantes

que poidan parecer.

 Controlar a agresividade en situacións de oposición e loita directa con compañeiros.

 Respectar a normativa e regulamentos dos xogos e deportes.

 Valorar mellóraa persoal e a dos demais por encima do resultado.

 Aceptar a competición cos demais como unha forma lúdica de desenvolver a actividade físico

deportiva, aceptando as regras, a cooperación e a rivalidade ben entendida.

 Dispoñerse a aceptar os resultados da confrontación deportiva, sen extrapolar actitudes e

condutas negativas.

 Respectar aos roles de cada participante nos xogos deportivas, con maior consideración á

figura do arbitro, colaborando co seu labor e sen cuestionar as súas decisións.

LL) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADE: SENDEIRISMO

Duración: 1 mañá ou tarde

Lugar: por determinar

Temporalización: 3º Trimestre

ACTIVIDADE: XOGOS DE ORIENTACIÓN

Duración: 1 ou 2 sesións

Lugar:Inmediacións do Centro, Alameda.

Temporalización: 3º Trimestre

ACTIVIDADE: ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL

Duración: 3 ou 4 xornadas

Lugar: Colombres, albergue “EL CANTU”

Temporalización: 3º Trimestre

ACTIVIDADE: RECREOS ACTIVOS

Duración: 20 minutos

Lugar: ximnasio

Temporalización:  dous recreos  a semana ao longo de todo o curso escolar

Descrición: Actividades lúdico-deportivas dirixidas e abertas a todo o alumnado que desexe

participar.
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M) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para a realización deste apartado tívose en conta a normativa vixente, reflectida nos artigos 71 ao

79  ; Lei  Orgánica  2  /  2006,  do  3  maio de  educación  (BOE do 4 de  maio),  que  agrupa  as

necesidades educativas específicas do alumnado en:

1. Necesidades Educativas Especiais. (NEE): Alumnado con minusvalía (motora, sensorial e

intelectual) ou trastornos graves de conduta.

2. Dificultades específicas de aprendizaxe (dislexia, discalculia, atraso escolar...).

3. Altas capacidades intelectuais.

4. Incorporación tardía ao sistema educativo español (inmigrantes, xitanos…).

5.  Condicións  persoais  ou  de  historia  escolar.  (Problemas  familiares,  hospitalización

continuada, cambio de centro constante, ...).

Debido á peculiaridade da nosa área, o alumnado con necesidade específica de apoio educativo

que require maior atención debido ao grao de adaptación do currículo, sería o do grupo de  N.E.E.

En liñas xerais, como obxectivos prioritarios a ter en conta, estaría potenciar a súa autonomía

persoal, favorecer a súa participación activa e fomentar a súa capacidade de socialización. Como

educadores,  é  importante  non  adoptar  situacións  de  permisividade  ou  sobreproteción,

interacionando con eles con naturalidade.

Como  medidas  de  atención  á  diversidade,  poderemos  adaptar  o  currículo  en  todos  os  seus

elementos  (Orde do 6 de outubro  1995. DOG 07/11/95):  elementos  prescriptivos  (obxectivos,

contidos e/ou criterios de avaliación) elaborando unha Adaptación Curricular Individualizada (ACI),

ou  elementos  non  prescriptivos  (secuencia  de  contidos,  formas  e  instrumentos  de  avaliación,

organización da aula, agrupamentos e todo aquilo incluído na metodoloxía), elaborando un Reforzo

Educativo (RE).

Para  a  elaboración  do  Reforzo  Educativo  poderemos  ter  en  conta  algunhas  das  seguintes

consideracións metodolóxicas en función do alumno ao que van dirixidas

A. - NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS:

A.1- Alumnos con minusvalía

● Motora

- Modificar os regulamentos dos xogos e sistemas de puntuación

- Utilizar materiais brandos alternativo ou adaptado.

- Ante falta de equilibrio, dotar o alumno de reforzos, xeonlleiras..

- En determinadas situacións "facer de sombra" do alumno para evitar caídas.

- Facer de speaker para dar orientacións.

- Modificar os espazos.

- Equiparar a desigualdade motora, modificando as formas de desprazamento dos alumnos

● Sensorial

Visual:
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- Familiarización co ámbito coñecendo texturas, sons, etc.

- Deixarlle tocar o material previamente á actividade.

- Non utilizar material duro ou con ariscas.

- Utilizar materiais máis grandes, sonoros (con cascabeis).

- Utilizar compañeiro-guía unidos por unha corda para situacións de colaboración, persecución, etc.

- Adaptar o material con marcas (stick, zonas, paredes, etc.).

- Engadir cascabeis en situacións de precisión (canastras, porterías, dianas, conos, etc.).

- Utilizar sons (golpes, palmadas, etc.) para orientarse no espazo.

- Variar os sistemas de puntuación (tocar o taboleiro 1 pto., tocar cascabeis rede 2 ptos…

- Equiparar a situación de desvantaxe ao grupo clase ( todos con anteface).

Auditiva:

- Falar de fronte vocalizando sen berrar nin esaxerando os xestos.

- Utilizar frases curtas, signos e sinais axudando a comprender a mensaxe.

- Proximidade ao profesor, equipo de música, etc.

- Utiliza reforzos visuais (Pano verde=saída, cambio… Pano roxo= stop, cambio parella…)

- Equiparar a situación de desvantaxe ao grupo clase (todos con tapóns).

● Intelectual

-  Utilizar poucos obxectos á vez.

-  Propoñer xogos que presenten poucas decisións a tomar.

-  Presentar habilidades moi sinxelas nun principio e ir aumentando a súa dificultade.

- Propoñer alumnos colaboradores, que cambiarán en cada sesión, para facilitar a participación do

alumno.

- Transmitir axeitadamente a información con unha linguaxe clara, sinxela e comprensible.

-  Utilizar sistemas de puntuación sinxelos.

A.2- Alumnos con trastornos graves de conduta

- Darlle protagonismo e responsabilidades cando consideremos oportuno (recollida de material,

arbitraxe, organización e dirección de xogos, etc.).

-   Non utilizar a actividade física como castigo.

-   Utilizar reforzos positivos.

B. - DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAXE

Formularanse actividades de reforzo e de apoio, dependendo do caso. En coordinación co P.T.

segundo  directrices  de  intervención  dadas  no  informe  de  avaliación  psicopedagóxica  ou  nos

documentos de Adaptación curricular individualizada ( A.C.I.)
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C. - ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS

Formularanse actividades de ampliación, dependendo do caso. Segundo directrices dadas no

programa  de  enriquecemento  deseñado  para  o  alumno.  Dende  esta  área  será  especialmente

importante traballar obxectivos encamiñados ao desenvolvemento social do alumno.

D. - INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

A través da actividade física favoreceremos a inclusión destes alumnos, obtendo unha maior

participación  e  socialización  destes  no  grupo,  independentemente  do  momento  da  súa

incorporación e situación persoal. Utilizaremos actividades de presentación, xogos cooperativos,

actividades de socialización, etc.  Variaranse para cada tarefa as formas de agrupamento.   Achega

cultural ao grupo clase (xogos tradicionais, danzas, música, etc.)

E. - CONDICIÓNS PERSOAIS OU DE HISTORIA ESCOLAR

Con este alumnado será especialmente importante a coordinación cos servizos sociais, así

como a intervención encamiñada á mellora das habilidades básicas, fomento das relacións sociais,

inclusión no grupo, seguimento da asistencia e inculcar a importancia da escolaridade.

En caso de existir dificultades de aprendizaxe asociadas a estas condicións persoais, seguir as

directrices dadas no punto B

N) TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

O plan lector  céntrase  na lectura  como unha das  competencias  básicas que contribúen o

desenrolo persoal e social do alumno. Non se debe esquecer a estreita relación que, neste sentido,

existe entre ler e outros procesos intelectuais complexos e complementarios como escribir, falar e

escoitar  que  posibilitan  o  desenrolo  das  competencias  necesarias  para  a  adquisición  das

aprendizaxes. Dende esta perspectiva, as reflexións, os contidos e as actuacións que se expoñen

no  plan  lector  deben  ser  entendidos  como  propostas  e  procedementos  integrados  nos

prantexamentos  didácticos  e  metodolóxicos,  necesarios  para  o  desenrolo  das  habilidades,

estratexias,  coñecementos,  aptitudes  e destrezas  que  unha persoa  ha de  adquirir  para  o  seu

desenrolo persoal e social.

Ler enténdese como un acto de comunicación, durante o cal dialogamos ou interactuamos co

texto escrito para construír o noso propio sentido do mesmo. Así pois, ler é un proceso intelectual

complexo durante o cal nos situamos como receptores activos do que o autor quixo comunicar.

Somos receptores activos porque para comprender a mensaxe do texto escrito necesitamos poñer

en marcha tarefas mentais complexas.

Neste sentido, o proxecto PISA define a lectura como “a capacidade non só de comprender un

texto  senón  de  reflexionar  sobre  o  mesmo a  partir  do  razoamento  persoal  e  as  experiencias

propias”. Este proxecto tamén establece que os alumnos han de ser capaces de “saber ler” un
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número amplo e variado de textos, entre os que inclúe os chamados “textos continuos” (textos

narrativos,  expositivos,  descritivos,  argumentativos/persuasivos,  prescritivos/mandatarios)  e

“textos descontinuos”, que presentan a información cunha organización diferente a dos anteriores

(cadros/gráficos, táboas, diagramas, mapas, listas, formularios,  anuncios).  E isto ha de ser así

porque na vida cotiá  atopámonos con esta  variedade de tipos de texto e non só cos “textos

continuos” que son os que, fundamentalmente, se traballan nos centros educativos.

Tendo isto en conta, dende este Departamento proporanse actividades para traballar os dous

tipos de textos, tanto de forma de forma individual como de forma conxunta.

Á hora de propor as actividades, hai que ter en conta que o texto escrito non di o mesmo para

tódolos lectores, senón que cada cal reinterpreta o sentido do mesmo; en primeiro lugar, dende o

seu coñecemento, vivencias e experiencia, hasta o punto que nin sequera un mesmo texto di o

mesmo para un lector que o lee en momentos diferentes. En segundo lugar, dependendo do tipo

de proceso lector  que sexamos capaces de poñer en marcha,  o texto escrito diranos máis ou

menos; é dicir, canto máis poida aportar o lector ó texto, máis rico será este.

Así pois, o desenrolo da competencia lectora é un proceso que leva asociado o de outras

competencias,  como  son  a  comunicativa  e  a  literaria,  as  habilidades  que  encerran  estas  e  a

capacidade de poñer en marcha e controlar as actividades, estratexias ou procedementos mentais,

implicados no proceso da lectura, que van dende a activación dos coñecementos previos que o

lector ten en relación co que vai a ler e a atribución de sentido tendo en conta o coñecemento

cultural  que  posúe,  hasta  a  integración  do  que lee  nos  seus  esquemas  de  coñecemento  e  a

reestruturación dos mesmos. A lectura é, pois, un proceso interactivo entre lector e texto que esixe

a implicación activa daquel mediante a interacción de diversas habilidades.

Este enfoque comprensivo da lectura esixe un traballo progresivo e continuado. Dende este

Departamento, tratando de ensinar estratexias de comprensión lectora, traballarase con todo tipo

de textos: literarios,  expositivos, xornalísticos,  publicitarios,  gráficos; tanto en soporte impreso

como electrónico.

Entre  as  estratexias  mentais  que  o  alumno  tería  que  levar  a  cabo  para  desenrolar  a

competencia lectora dende un punta de vista comprensivo, pódense citar as seguintes:

 Elaboración de obxectivos de lectura.

 Activación de coñecementos previos.

 Anticipación de contidos (elaboración de hipóteses).

 Lectura interactiva (ler, reler, avanzar, retroceder).

 Construción progresiva de significado (información xeral, datos, …).

 Verificación e reformulación de hipóteses.

 Identificación e corrección de problemas e erros de lectura.

 Recapitulación do lido (imaxe global do texto).

 Resumo ou idea principal.

 Elaboración de esquemas para organizar a información.

 Identificación do principal e do accesorio.

 Identificación da estrutura do texto.
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 Avaliación da comprensión.

 Relación do lido con outros temas ou coñecementos.

 Opinión e comentario, falar e escribir sobre o texto.

 Utilización do lido para fins particulares, sociais, académicos, laborais.

O seguimento e avaliación do plan lector levarase a cabo de forma continuada, tratando de ir

corrixindo e  axustando os  aspectos  nos  que xurdiron  máis  dificultades.  Para  a  avaliación  dos

aspectos relacionados co hábito lector teranse en conta  os índices de lectura, a capacidade do

alumno para avanzar na súa competencia lectora e literaria tentando enfrontarse a textos cada vez

máis complexos, actitude diante da lectura.

Por último cabe dicir, que para conseguir o que se propón neste plan lector é necesario que

entre todos, comunidade educativa e ambiente familiar, sexamos capaces de crear un clima lector

que propicie o desenrolo das competencias literarias.
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2. PRIMEIRO CICLO  – SEGUNDO DE ESO

2.1   OBXECTIVOS

O ensino da educación física nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes

capacidades:

1. Coñecer, valorar e realizar quecementos xenéricos e específicos mediante xogos e actividades.

2. Saber controlar a intensidade do exercicio mediante as pulsacións.

3. Coñecer e mellorar  resistencia aeróbica e a flexibilidade e a súa relación coa saúde.

4. Recoñecer e valorar as posturas correctas da vida diaria.

5. Coñecer os efectos da hidratación e do consumo de tóxicos na actividade física.

6. Realizar  xogos  e  actividades  relacionados  cos  deportes  de  adversario  mellorando  as

capacidades motrices e conservando a saúde.

7. Coñecer e realizar actividades deportivas, individuais e colectivas, aplicando os fundamentos

regulamentarios,  técnicos  e  tácticos  en  situacións  de  xogo,  valorándoas  e  relacionándoas  coa

saúde e o benestar persoal.

8. Deseñar e practicar actividades expresivas, con ou sen base musical, atendendo a conceptos

como respiración, relaxación, ritmo e improvisación.

9. Realizar actividades de sendeirismo de baixo impacto valorando o respecto ao medio natural.

8. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de deportividade

na participación en actividades, xogos e deportes, independentemente das diferenzas de xénero,

culturais, sociais e de habilidade.

2.1.1 Contribución da materia ao logro das competencias básicas
A  materia  de  educación  física  contribúe  de  xeito  directo  e  claro  á  consecución  de  tres

competencias básicas:

 a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico,

 a competencia social e cidadá e

 a competencia cultural e artística.

De forma xenérica, contribúe a outras tres:

 competencia en comunicación lingüística,

 competencia para aprender a aprender e

 autonomía e iniciativa persoal.

Ao resto das competencias contribúe de forma menor.

Forman parte da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico o conxunto de

aspectos que interveñen nas interaccións motoras que se realizan en diferentes contornos e que

xeran a capacidade de afrontar e superar múltiples retos motores, tanto na aula como na vida
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cotiá. O noso corpo é o vínculo de relación co contorno e coas persoas que nos rodean. A saúde

como  referencia  fundamental  maniféstase  a  través  de  respostas  motoras  variables  que  se

corresponden coa exixencia de continuos axustes corporais adaptados ás condicións do contorno.

Por  outra  banda,  a  educación  física  ten  que  adaptarse  ao  medio  onde  se  desenvolven

programas e contidos. É necesario axustar as propostas de actividades ao que o contorno social e

cultural  demanda.  O  ensino  está  inserido  nunha  comunidade  determinada,  con  certas

particularidades  socioculturais  ou  xeográficas,  que  deben  ser  un  punto  de  partida  para  a

construción dunha adecuada competencia motora e dunha educación física consecuente.

A educación física suscita tamén, en canto a esta competencia, a realización de actividades

físicodeportivas  no  medio  natural,  así  como  o  coñecemento  de  materiais,  técnicas  e  criterios

específicos previos a calquera tipo de actuación fóra do espazo-aula, de forma que se garanta a

seguridade e unha secuencia axeitada das capacidades que se deben desenvolver nos diferentes

contornos. A todo iso engádese a promoción dunha utilización responsable do medio natural, sexa

en espazos abertos ou urbanos.

Desde  o  punto  de  vista  da  educación  física  a  competencia  social  e  cidadá  incorpora  a

capacidade de establecer dinámicas persoais e grupais a través do propio corpo, en situacións de

cooperación e de oposición, preservando e fomentando os valores deportivos máis esenciais, que

comportan  a  posta  en  práctica  dun  proxecto  en  común  e  a  aceptación  de  regras  e  normas

establecidas polo grupo na práctica de xogos ou deportes, así como o respecto aos materiais, ao

contorno e ás persoas participantes. As habilidades asociadas á interacción con outras compañeiras

e compañeiros implican, xa que logo, a integración de diferentes saberes (sociais e deportivos) que

permiten establecer relacións construtivas e facilitan a integración do alumnado na sociedade e/ou

no grupo.

O  deporte  é  o  resultado  dun  proceso  histórico  e  cultural.  Os  códigos,  interpretacións  e

significados que xerou esta evolución poden ser moi diverxentes entre si. Por iso, proponse unha

educación física que ten en conta o espazo social en que se desenvolve e que ten como norte

formar un alumnado activo,  capaz de analizar con espírito crítico o conxunto de espectáculos,

manifestacións,  valores  e  actitudes  que  xiran  arredor  do  deporte  e  da  súa  actualidade,

seleccionando a información recibida e procesándoa, obtendo conclusións a partir da realización de

análises persoais e achegándoo a unha cultura deportiva na cal o deporte estea ao servizo do ser

humano e no que palabras como satisfacción, autonomía, confianza, esforzo, axuda ou traballo en

equipo sexan un referente que se vaia seguir. Por iso, a práctica e a organización de actividades

deportivas  colectivas  propóñense  cun  carácter  aberto,  de  pacto,  e  esixe  a  aceptación  das

diferenzas e limitacións das persoas participantes e a asunción por parte de cada integrante das

súas propias responsabilidades.

Esta competencia tamén relaciona o dereito que toda a cidadanía ten á saúde coa promoción

da actividade física no período escolar. A inactividade física é un problema importante de saúde

pública. A visión dunha mocidade sedentaria, observadora deportiva e afastada da práctica motora,

con índices crecentes de obesidade e problemas de saúde realmente alarmantes establece como
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prioridade social a educación para a prevención de comportamentos de risco e a promoción da

actividade física como base de cultivo de hábitos saudables.

A educación física promove de forma singular a consecución da autonomía e iniciativa persoal

das  alumnas  e  dos  alumnos.  As  bases  da  identidade persoal  edifícanse  a  partir  de  dous  dos

aspectos reguladores do ser humano, o corpo e o movemento. A forma de interaccionar con outras

persoas  e  co  medio  realízase  a  partir  da  diferenciada  motricidade  de  cada  quen.  E  é  aí,  na

disposición persoal para a acción, onde se afirma a súa base identitaria.

O ensino das diferentes propostas motoras, dos xogos e deportes, das actividades no medio

natural  ou  do  desenvolvemento  da  condición  física  e  a  expresión  corporal  oriéntanse  cara  á

formación dun ser autónomo capaz de anticipar, percibir, decidir, relacionar, executar e reflexionar

sobre as súas actuacións e de transferir o traballo na aula a outros espazos persoais de recreación

e tempo libre.

Estas propostas, que fomentan a autonomía e a iniciativa persoal, oriéntanse en educación

física,  basicamente,  desde  tres  campos:  desde  a  forma  de  producirse  a  interacción  entre  o

profesorado e o alumnado, desde a metodoloxía de traballo na aula e desde as esixencias e os

retos da propia actividade.

A  interacción  na  aula  fai  referencia  ao  clima existente,  á  cooperación  e  participación  das

alumnas e dos alumnos nas propostas que se desenvolven na aula e fóra dela. Neste espectro

inclúense formulacións de autoxestión ou coxestión das propias sesións de educación física ou da

organización  de  propostas  complementarias  como  xornadas  deportivas,  eventos  singulares  ou

programacións específicas.

As metodoloxías seleccionadas condicionan o nivel de autonomía do alumnado. A metodoloxía

debe ser utilizada en función da actividade e das características das persoas destinatarias. Con

todo  as  propostas  máis  creativas,  máis  autónomas,  máis  individualizadas,  máis  exploratorias,

promoven unha formación máis individualizada e desenvolven unha maior capacidade de iniciativa

persoal.

Doutra banda, as esixencias e os retos das tarefas con certa dificultade técnica ou enfrontarse

á  mellora  do  propio  nivel  de  condición  física,  implican  situacións  en  que  o  alumnado  debe

manifestar autosuperación, perseveranza e actitude positiva; responsabilidade e honestidade na

aplicación das regras e capacidade de aceptación dos diferentes niveis de condición física e de

execución motriz dentro do grupo.

A educación física contribúe á competencia cultural e artística en dous planos diferentes. O

primeiro plano vén definido polo enriquecemento cultural que supón para o alumnado a práctica e

o  coñecemento  das  actividades  físicas  e  deportivas.  O  segundo  plano  vén  determinado  pola

observación da actividade física e deportiva como unha forma artística, como elemento plástico.

No primeiro caso, esta competencia supón apreciar, comprender e valorar as manifestacións

culturais da motricidade humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais, as actividades

expresivas ou a danza, e consideralos como parte do patrimonio cultural dos pobos, algo que é

necesario coñecer e preservar.  Contribúese a adquirir esta competencia facilitando o acceso do

alumnado á historia literaria e visual da educación física, ao coñecemento dos seus momentos máis
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singulares e a unha reflexión e valoración crítica sobre a súa transcendencia no contexto cultural

en que teñen/tiveron lugar.

Noutro  sentido,  esta  materia  está  comprometida  coa  adquisición  dunha  actitude  aberta  e

respectuosa  ante  o  fenómeno  deportivo  como  espectáculo  e  ante  as  manifestacións  lúdicas,

deportivas e de expresión  corporal  propias doutras culturas,  propoñendo fomentar  unha visión

crítica ante a violencia no deporte ou outras situacións contrarias á dignidade humana que nel se

producen.

A educación física  ten  un carácter  creativo  ao  que se  contribúe mediante a  exploración  e

utilización das posibilidades e recursos expresivos do corpo e o movemento. Desenvólvese esta

competencia ensinando a ver e a percibir os aspectos estéticos que poden existir dentro dun acto

motor,  especialmente  na  observación  das  grandes  competicións  e  encontros  deportivos.

Elasticidade,  expresividade,  harmonía,  plasticidade,  son  palabras  asinables  a  diversas

especialidades e momentos deportivos. A súa aplicación farase a través do desenvolvemento das

habilidades perceptivas e da experimentación sensorial, especialmente a través da realización de

propostas rítmico-expresivas, individuais ou grupais e da visualización de actividades deportivas ou

de expresión corporal de alto nivel.

Aprender  a  resolver  problemas  motores  de  forma  autónoma,  aplicar  os  coñecementos  á

resolución  de  novas  situacións,  é  un  dos  grandes  obxectivos  da  educación  física.  Aprender  a

aprender en educación física tamén implica desenvolver habilidades para o traballo en equipo en

diferentes actividades deportivas e expresivas colectivas e a adquisición de aprendizaxes técnicas,

estratéxicas e tácticas que sexan xeneralizables para varias actividades deportivas.

Esta  competencia  está  vinculada  directamente  co  desenvolvemento  da  autonomía  e  da

iniciativa  persoal  na aula. A forma en que se  realiza a  interacción  nela e as metodoloxías de

traballo empregadas no desenvolvemento das sesións van condicionar o desenvolvemento desta

competencia. A educación física axuda á consecución da competencia para aprender a aprender ao

ofrecer recursos para a planificación de determinadas actividades físicas a partir dun proceso de

experimentación.  Unha  educación  física  e  deportiva  sobre  a  base  de  situacións-problema,

discusións  polémicas,  obradoiros,  debates...  pode  contribuír  a  que o  alumnado sexa  capaz  de

regular a súa propia aprendizaxe da actividade física e á vez estruturar e organizar a práctica no

seu  tempo  libre.  Para  iso  deberán  realizarse  actividades  que,  polo  seu  contido,  propicien  a

resolución de problemas, organizar situacións en que se revelen contradicións, buscar solucións

posibles ante as actividades cooperativas ou de competición, individuais ou grupais presentados, e

xulgar o proceso e o seu resultado final.

A educación física é unha encrucillada de diversas linguaxes. Algunhas sonlle propias e outras

son  compartidos.  A  adquisición  da  competencia  en  comunicación  lingüística  prodúcese  en

educación física de dúas formas diferentes. A primeira, do mesmo xeito que no resto das materias,

ofrecendo  unha  variedade  de  intercambios  comunicativos  e  enriquecendo  a  capacidade

comunicativa a través das expresións e o vocabulario específico que achega.

Ademais a comunicación, como factor básico da linguaxe, está unida á área de educación física

polo  uso  do  corpo  como  medio  para  expresar  todo  tipo  de  accións  ou  sensacións.  Co  corpo
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transmítense ademáns, afectos, estados de ánimos, posturas, sinais... que configuran as bases da

linguaxe corporal. Escoitar, expoñer e dialogar estarían moi empobrecidos sen a significatividade

que o corpo lles dá a estes conceptos. A comunicación xestual, a utilización de ritmos e danzas, a

respiración e, en xeral, as técnicas de dominio corporal, inicialmente traballadas en primaria, e que

convén continuar.

A contribución da educación física á adquisición da competencia matemática é de carácter

secundario  e  prodúcese  a  través  do  desenvolvemento  de  diversos  contidos  específicos  da

educación física e a partir doutros de carácter transversal. O cuantitativo no espacial, no temporal,

nas distancias e traxectorias,  está reflectido en moi  diversos momentos e actos.  O control  do

tempo,  a  toma  de  pulsacións,  o  ritmo  en  función  da  distancia,  a  regulación  de  esforzos,  a

ocupación  espacial,  son  formas  que  se  manexan  habitualmente  en  educación  física,  ben  polo

coñecemento regulamentario, ben polas esixencias da propia práctica.

2.2   CONTIDOS. SECUENCIACIÓN.
BLOQUE 1. CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE.

- Obxectivos do quecemento. Quecemento xeral e específico.

- Realización de xogos e exercicios aplicados ao quecemento. Recompilación destes.

- Capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde: resistencia aeróbica e flexibilidade.

- Control da intensidade do esforzo: toma da FC e cálculo da zona de actividade.

- Acondicionamento físico xeral con especial incidencia na resistencia aeróbica e na flexibilidade.

- Realización de actividades e xogos para a mellora da condición física.

- Recoñecemento e valoración da relación existente entre unha boa condición física e a mellora

das condicións de saúde.

- Recoñecemento  e  valoración  da  importancia  da  adopción  dunha  postura  correcta  en

actividades cotiás.

- Realización de actividades con implementos.

- Relación entre hidratación e práctica de actividade física.

- Coñecemento das técnicas de respiración e a súa adecuación a situacións cotiás.

- Valoración de hábitos saudables como descansar axeitadamente e realizar actividade física.

- Toma de conciencia sobre os efectos que teñen para a saúde determinados hábitos como o

consumo de tabaco, alcohol e estupefacientes.

BLOQUE 2. XOGOS E DEPORTES.

- Realización  de  xestos  técnicos  básicos  e  identificación  de  elementos  regulamentarios  dun

deporte individual diferente ao realizado no curso anterior (Atletismo).

- Os deportes de adversario como fenómeno social e cultural.

- Realización de xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios dos

deportes de adversario.
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- Realización  de  tarefas  xogadas  e  de  actividades  cooperativas.  Novos  desafíos  físicos

cooperativos.

- Respecto e aceptación das normas dos deportes de adversario e das establecidas polo grupo.

- Práctica  dos  fundamentos  técnicos,  tácticos  e  regulamentarios  dun  deporte  colectivo

(Baloncesto).

- Autocontrol ante as situacións de contacto físico que se dan nos xogos e no deporte.

- Cooperación  nas  funcións  atribuídas  dentro  dun  labor  de  equipo  para  a  consecución  de

obxectivos comúns.

- Tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados.

BLOQUE 3. EXPRESIÓN CORPORAL.

- A linguaxe corporal e a comunicación non verbal.

- Os xestos e as posturas. Experimentación de actividades encamiñadas ao dominio, ao control

corporal e á comunicación coas outras persoas.

- Control da respiración e da relaxación nas actividades expresivas.

- Realización  de  improvisacións  colectivas  e  individuais  como  medio  de  comunicación

espontánea.

- Aceptación  das  diferenzas  individuais  e  respecto  ante  a  execución  das  tarefas  por  parte

doutras persoas.

BLOQUE 4. ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL.

- O sendeirismo: descrición, tipos de carreiro, material e vestimenta necesaria.

- Realización de percorridos preferentemente no medio natural.

- As  actividades  físico-deportivas  no  medio  natural:  terra,  aire  e  auga.  Realización  de

habilidades adaptadas ao tipo de actividade recreativa proposta: nadar, esquiar, rubir, remar...

- Adquisición de técnicas básicas no medio natural: aplicación da cabullería básica en diferentes

contextos.

- Respecto do ambiente e valoración deste como lugar rico en recursos para a realización de

actividades recreativas.

- Experimentación  con  construcións  de  madeira  e/ou  corda  e  con  outras  actividades  de

recreación propias do medio natural.

- Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. Toma de

conciencia dos usos adecuados en ambos os contornos.

- Procura de información previa sobre o espazo natural en que se van desenvolver propostas

fóra do centro.

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS

1ª  AVALIACIÓN:
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- U.D. Quecemento II

- U.D. Condición Física e saúde II

- U.D. Habilidades coordinativas Globais II

- U.D. Hábitos Saudables II

2ª  AVALIACIÓN:

- U.D. Atletismo

- U.D. Xogos de Loita

- U.D. Xogos de pás e raquetas

3ª AVALIACIÓN:

- U.D. Baloncesto I

- U.D. Xogos de expresión corporal II

- U.D. Sendeirismo

2.3   CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Incrementar a resistencia aeróbica e a flexibilidade respecto do seu nivel inicial.

Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  se  esforza  en  mellorar  os  niveis  de  resistencia  e

flexibilidade, mediante a participación activa  nas sesións.  Deberase  ter  en conta a mellora

respecto do seu propio nivel inicial, e non só respecto ao resultado obtido.

2. Recoñecer a través da práctica, as actividades físicas que se desenvolven nunha franxa da

frecuencia cardíaca beneficiosa para a saúde.

Preténdese comprobar se o alumnado, despois de diversas tomas da frecuencia cardíaca, é

quen de analizar se diferentes actividades físicas se atopan dentro do intervalo do que se

considera unha actividade aeróbica.

3. Mostrar autocontrol na aplicación da forza e na relación e na confrontación con outras persoas,

ante situacións de contacto físico en xogos e actividades de loita.

Este criterio servirá  para comprobar se o alumnado aplica a forza de forma proporcionada

atendendo á variabilidade da situación e aplicando de forma correcta as técnicas ensinadas.

Tamén se valorará a capacidade de mostrar respecto cara ás persoas opoñentes, realizando a

actividade de loita dentro das normas establecidas.

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia e deportividade tanto cando se adopta o papel

de participante como o de espectador ou espectadora na práctica dun deporte colectivo.

Preténdese  comprobar  que  o  alumnado participante  en  situacións  competitivas  do  deporte

colectivo escollido ten capacidade de implicarse e esforzarse en cumprir as responsabilidades

que lle asigna o seu propio equipo. Tamén se valorará o respecto ás normas, a quen arbitre, ás

compañeiras e aos compañeiros e ás persoas pertencentes ao equipo contrario, así como a
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aceptación  do  resultado.  Cando  actúe  como  espectador  ou  espectadora  valorarase  a  súa

capacidade de participación e motivación pola competición e o respecto ás persoas que forman

os equipos, a quen arbitra e ás súas decisións.

5. Resolver desafíos físicos descoñecidos previamente polo alumnado de forma cooperativa.

Preténdese comprobar o nivel de colaboración existente entre o alumnado á hora de resolver

os novos desafíos físicos propostos, que deben ser resoltos de forma cooperativa. A cohesión

grupal, a toma de decisións e a organización para a resolución do problema suscitado son os

elementos básicos que hai que considerar.

6. Crear e poñer en práctica unha secuencia harmónica de movementos corporais a partir dun

ritmo escollido.

Este criterio pretende comprobar se o alumnado, despois de escoller un ritmo e seleccionar

unha secuencia de movementos para desenvolvelos harmonicamente, é quen de adecuar un á

outra, así como a capacidade creativa e a desinhibición persoal na preparación e execución da

actividade.

7. Realizar  de  forma  autónoma  un  percorrido  de  carreiro  cumprindo  normas  de  seguridade

básicas e resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito itinerario,  á vez que amosa

unha actitude de respecto cara á conservación do contorno en que se leva a cabo a actividade.

Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de realizar o percorrido de forma autónoma

cumprindo unhas normas de seguridade básicas,  como levar unha indumentaria adecuada,

seguir o carreiro e contar con todo o material necesario para completar o percorrido. Neste

criterio tamén se valorará a capacidade para resolver pequenos problemas técnicos asociados

aos  contidos traballados como o uso de recipientes onde depositar  os residuos producidos

durante a marcha, as aplicacións da cabullería básica ou como evolucionar por terreos sen

prexudicar a flora e a fauna do contorno.

8. Buscar  información en diferentes  medios e fontes sobre  as saídas que se  van realizar  ao

medio.

Preténdese valorar a capacidade do alumnado para obter a información necesaria ante unha

saída ao medio natural así como a selección das diferentes informacións obtidas.

2.3.1  Mínimos Esixíbeis
O alumno/a deberá:

- Coñecer os principais músculos do corpo humano, a súa situación e as súas funcións     básicas.

- Coñecer o concepto de Frecuencia Cardíaca e utilizalo como indicativo da intensidade do exercicio

físico.

- Coñecer as calidades físicas básicas e diferenciar as que predominan nos distintos exercicios,

especialmente a resistencia aeróbica e a flexibilidade.

- Coñecer a postura correcta na realización de actividades físicas e no traballo diario de clase

- Participar de forma activa en cada unha das sesións  intentando mellorar o nivel de partida e

respectando a propia evolución.

- Realizar xestos técnicos de carreira e saltos de atletismo.
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- Coñecer aspectos básicos do regulamento, da técnica e da táctica deste deporte, Baloncesto)

- Explicar de forma sinxela algúns elementos técnicos e tácticos propios do Baloncesto.

-  Respectar  tanto  o  regulamento  de  xogo  como  aos  compañeiros  e  adversarios  durante  o

desenvolvemento do  xogo.

- Coñecer e valorar o corpo como medio de expresión.

- Coñecer e aplicar o dominio do ritmo e do espazo na expresión corporal.

- Coñecer e practicar as actividades na natureza e o coidado do medio natural.

- Coñecer as características do medio natural: topografía e recoñecemento de formas e elementos

da paisaxe.

- Coñecer e poñer en práctica unha saída de sendeirismo , colaborando cos compañeiros

- Participar de forma activa en cada sesión

2.3.2  Criterios de cualificación

AVALIACIÓN INICIAL.
Co fin de comprobar os coñecementos dos que parten os alumnos e o seu estado físico, ao

principio de curso realizaranse unha serie de probas iniciais. A avaliación inicial constará dunha

proba teórica e un Test de Condición Física e Habilidades Básicas.

No departamento consideramos que a obtención destes datos é importante aínda que non se

terán  en  conta  para  a  valoración  final  da materia:  é  importante  coñecer  o  estado inicial  dos

alumnos aínda que o verdadeiramente relevante sexa a súa capacidade de aprender

AVALIACIÓN CONTÍNUA.

 Avaliarase  a  consecución  dos  criterios  mínimos  reflectidos  en  cada  unha  da  Unidades

didácticas   Para  a  consecución  da  nota  final  de  cada  avaliación,  establécense  os  seguintes

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   para a valoración de:

■ Contidos de tipo conceptual: (30% da nota):

- PROBA TEÓRICA, relacionada cos contidos explicados para cada unidade didáctica nas sesións.

Realizarase  o  como mínimo,  un  exame por  trimestre  que englobará  os  contidos  de  todas  as

unidades didácticas impartidas. No caso de que o profesor xulgue oportuno non realizar esta proba

de  contidos  conceptuais,  a  porcentaxe   pasará  a  se  engadir  os  contidos  procedimentais  ou

actitudinais (ao criterio do profesor é según a importancia que este lle otorgue a cada un deles,

tendo en conta os contidos y os obxectivos das U.D.)

- TRABALLOS ESCRITOS, que o profesor  estime adecuados en función do desenvolvemento da

avaliación.

■  Contidos de tipo procedimental: (40% da nota):

Debido ás características específicas de esta materia, este apartado implica un alto porcentaxe da

nota final. A avaliación levarase a cabo mediante:

-  PROBA  PRÁCTICA  de cada  unidade  didáctica  impartida  nese  trimestre  e  onde  se  valorarán

principalmente os contidos procedimentais.
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■ Contidos de tipo actitudinal: (30% da nota):

Nas clases valórase como positivo ou negativo as actitudes reflectidas na correspondente lista de

control da ficha persoal do alumno na que se terán en conta os seguintes parámetros:

 Participación, esforzo, atención: valorase positivamente hasta un máximo de 1.5 puntos

 Respeto, cooperación, solidaridade: valorase positivamente hasta un máximo de 1.5 puntos

 Asistencia e puntualidade: chegar tarde a clase sancionase con 0.10 puntos. A ausencia

non  xustificada suporá  -  0.50 puntos e poderá perder o dereito a avaliación continua,

según o estipulado por lei (as 8 faltas sen xustificar).

 Roupa e calzado adecuado para a práctica da actividade física: os alumnos/as deberán

traer  obrigatoriamente  roupa  deportiva,  no  caso  contrario  non  poderán  realizar  a  clase

práctica y serán sancionados con -0.25 puntos.  O CALZADO deberá ser  axeitado para a

práctica deportiva e deberá estar correctamente atado, de non ser así suporá -0.25 puntos

 Aspectos relativos a seguridade(tanto do propio alumno como dos seus compañeiros)

 Ex: comer chicle na clase, levar o cabelo longo sen recoller, levar reloxos, aneis, piercins,

pendentes, etc que sexan visibles e poidan supoñer un perigo para o alumno ou os seus

compañeiros, utilizar o material de forma perigosa para a propia integridade ou  a dos seus

compañeiros/as. Todo elo poderá ser sancionado con -0.25 puntos

 Hixiene diaria: é obrigatorio  o cambio de camiseta e un pequeno aseo y aconsellable  a

ducha trala sesión de E.Física. Non cambiar a camiseta suporá -0.25 puntos.

OS ALUMNOS QUE NON POIDAN REALIZAR A PARTE PRÁCTICA por  prescrición  médica,

temporalmente ou durante todo o curso deberán presentar o correspondente certificado médico e

terán as seguintes modificacións nos criterios de puntuación:

- Asistencia e participación activa nas sesións  (30 % da nota)

 Realizarán un diario de clase segundo modelo achegado polo profesor.

 Participación en labores de organización e desenvolvemento da sesión.

- Traballo teórico (40%). A proba práctica será substituída por un traballo relacionado coa unidade

ou unidades didácticas pertinentes e que o alumno/a terá que defender.

- Proba teórica  (30%)  O mesmo que o resto dos compañeiros.

2.3.3  Criterios de promoción
Os criterios de promoción quedan recollidos no PCC do centro.
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2.4   METODOLOXÍA DIDÁCTICA.

A.- METODOLOXÍA BÁSICA

Principalmente basearemos na ASIGNACIÓN DE TAREFAS, que aínda que se trata dun estilo

directivo,  é  o  que  mellor  se  acomoda  ás  sesións  dentro  desta  materia.  No  obstante,  haberá

momentos,  sobre  todo en unidades  didácticas referidas  á  expresión  corporal  ou  a  xogos  pre-

deportivos, no que o método dominante sexa a RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Gustaríanos recalcar que os estilos non directivos son de gran axuda para os alumnos, pero

debemos ter en conta os condicionantes de espazo ou número de alumnos por grupo, pero sobre

todo de tempo, á hora de poder levalos a cabo.

B.- ACTIVIDADES NAS QUE NOS BASEAREMOS

Ao ser esta unha materia de marcado carácter práctico, as actividades que viran en torno aos

contidos procedimentais serán as de maior peso específico. Aínda que, atendendo aos tres tipos de

contidos levaremos a cabo actividades que os abarquen a todos:

 Explicacións  de  tipo  teórico  nas  que  o  profesor  ou  profesora  explicará  aos  alumnos  os

fundamentos conceptuais en torno aos que vira cada sesión. Para nós é moi importante que

os alumnos comprendan a fundamentación de cada sesión e non sexan meros repetidores

dos  exercicios  que  se  propoñen.  Nos  contidos  que  se  considere  necesario  pola  súa

importancia ou complexidade facilitaráselle aos alumnos apuntes ou outro tipo de material

para facilitar a súa aprendizaxe.

 Continuando con o apartado anterior, os alumnos, segundo as distintas unidades didácticas,

buscarán activamente información, ben sexa en xornais, libros ou en internet.

 Exercicios de tipo práctico nos que se incluirán unha gran batería de xogos e tarefas xogadas,

intentando  motivar  o  máis  posible  a  cada  alumno,  así  como  exercicios  analíticos  e

progresións que faciliten a aprendizaxe das técnicas motrices.

 Mini-competicións cuxo obxectivo será aplicar o aprendido en cada sesión e colaborar con os

compañeiros no desenvolvemento da actividade. É importante destacar que a competición

ten  un alto  contido educativo  a  condición  de  que o obxectivo  de gañar  non sexa  nin o

primeiro nin o único.

D.- ESTRUCTURA DAS SESIONS:

Debido á propia natureza da materia, as nosas sesións han de lograr que os alumnos asimilen

os  contidos  propostos  ao  mesmo  tempo  que  realicen  unha  práctica  física  correcta.  Así  pois,

respectando o anterior, a estrutura básica das sesións será a seguinte:

a) Explicación teórica por parte do profesor ou profesora: Nesta parte indicaranse os obxectivos

pretendidos para a sesión e explicaranse os contidos conceptuais pertinentes.
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b) Quecemento: Posta a punto para a realización do exercicio físico tendo en conta a actividade

posterior que se levará a cabo.

c) Parte principal: Parte da sesión na que se traballa de forma máis intensa e buscando o logro

dos obxectivos propostos.

d) Volta  á  calma: Nesta  parte  báixase  a  intensidade  da  sesión  e  aprovéitase  tamén  para

comentar  o  desenvolvemento  da  mesma  e  ata  aclarar  cuestións  que  os  alumnos  estimen

oportunas.

e) Hixiene: Aseo persoal básico e cambio de roupa (polo menos da camiseta)

E.- NORMATIVA DE ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO:

O pouco tempo e o carácter altamente práctico da materia lévanos a considerar a asistencia e

a práctica do alumnado como básica. A non participación por motivos de “Faltas de asistencia” ou

“Falta de práctica” na sesión sen xustificar implicará unha valoración negativa na Cualificación do

alumnado.

ALUMNOS QUE NON REALIZAN A PRÁCTICA:

Os alumnos con enfermidade ou lesión que asistan a clase pero non poidan realizar a práctica

deberán entregar o xustificante por escrito correspondente do seu pai/nai ou titor, e se a situación

vaise  prolongar  no  tempo  deberá  ser  un  médico  o  que  certifique  o  seu  estado  e  o  tempo

aproximado que deberá permanecer sen exercitarse.

Éstes  alumnos  serán  parte  activa  dás  clases  na medida que se  poida,  participando como

colaboradores en axudas aos compañeiros, organización do material, de apoio de compañeiros con

necesidades educativas especiais se os houbese, etc.  Naquelas sesións nas que non teñan un

papel activo, proporcionaráselle unha ficha de sesión na que deberán describir as actividades que

realizan os seus  compañeiros  (seguindo as pautas explicadas na U.D.  de presentación)  e que

deberán entregar ao finalizar a sesión.

F.- NORMATIVA BÁSICA DE EQUIPAMENTO PERSOAL DO ALUMNADO:

Neste  aspecto,  establécense  unhas  normas con  o  obxectivo  de  desenvolver  e  favorecer  a

hixiene individual e colectiva, e coidar a seguridade do alumnado na práctica da actividade física:

 Camiseta deportiva.

 Pantalón curto de deporte e/ou de chándal.

 Calcetíns de deporte.

 Calzado deportivo: non se permiten botas de montaña nin calzado con unha adoite de máis

de 3 cm. (plataformas) así como calzado frouxo ou mal atado por cuestións estéticas, todo

iso para evitar lesións nos pés e nocellos e evitar accidentes.  A limpeza de adóitelas do

calzado ao entrar na instalación será esixida por cuestións de hixiene e seguridade.

 Non se permitirá o uso de pezas que non sexan deportivas (camisas, pantalóns vaqueiros ou

de tea, cazadoras…) que poidan limitar os movementos, causas lesións (rozamentos, falta de

circulación…) ou minguar a hixiene (non absorción da suor).

  IES VIRXE DO MAR  -  NOIA



 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

 Poderase  recomendar  ao  alumnado  a  utilización  de  vestimenta  específica  no

desenvolvemento  dos  temas  relacionados  con  a  expresión  corporal  ou  as  actividades  na

natureza.

 Por medidas de hixiene persoal e colectiva, o alumnado deberá asearse logo da práctica. Non

se poderá asistir á clase seguinte con a vestimenta deportiva utilizada na clase (polo menos

han  de  cambiarse  a  camiseta).  Esixirase  o  aseo  básico  e  o  cambio  da  camiseta,  e

recomendarase o resto.

 Non se permitirá mascar chicle durante as clases.

 Por seguridade e comodidade obrigarase a levar o pelo longo recollido.

 Así  mesmo,  o  profesor  ou  profesora  valorará  se  certos  complementos  de  moda,  tipo

pearcings,  aneis,  pendentes,  etc.,  que  sexan  visibles,  poden  supoñer  un  perigo  para  o

alumno/a e/ou compañeiros. Nese caso, os seus usuarios terán que retiralos.

 Considerarase “falta de material” cando se incumpra parcial  ou totalmente o exposto nos

puntos  anteriores.  Por  suposto  non  practicará  a  sesión,  supoñendo  polo  tanto  “falta  de

práctica” sen posibilidade de ser xustificada.

2.5   PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.
Dada a diversidade de capacidades susceptibles de ser avaliadas,  utilizaranse estratexias

cuantitativas e cualitativas para obter:

o Avaliación obxectiva (estratexia cuantitativa). É o resultado da utilización de instrumentos

e probas que poden ser cuantificadas, sen que interveñan as apreciacións do profesor

(test de condición física, exame teórico, etc.)

o Avaliación subxectiva (estratexia cualitativa). Basearase en apreciacións e observacións

que o profesor  realiza en función dunhas condutas que espera do alumno e que este

coñece de antemán (atención, interese, participación, etc)

2.5.1  Ordinaria
Independentemente do nivel ou etapa no que se imparta a materia, a avaliación é sempre

CONTINUA aínda que veremos que as actividades complementarias de reforzo xogan un papel

fundamental cando un alumno ou alumna suspende unha avaliación (pretendemos desta forma

evitar que traballando nun só trimestre póidase aprobar a materia).

A) Un alumno que aprobe todas as avaliacións nunca poderá obter unha cualificación inferior á

súa media aritmética:

- Se as notas parciais van aumentando obterá a cualificación da última avaliación.

- Se as notas parciais van descendendo ou son iguais obterá a media aritmética obtida da

suma das tres avaliacións.

B) Un alumno con unha avaliación suspensa que presentou as actividades complementarias de

reforzo correctamente:
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- Obterá a súa nota da media aritmética de cada avaliación, sendo o cinco a nota da avaliación

suspensa.

C) Un  alumno  con  dous  ou  máis  avaliacións  suspensas  que  presentou  correctamente  as

actividades complementarias de reforzo e que ademais presenta unha correcta actitude cara á

materia (non ten negativos nos apartados actitudinal e procedimental)

- O departamento establecerá unha proba individualizada (teórica e/ou práctica), sendo a nota

máxima final que poida obter de seis.

-  Nos  casos  que  se  considere  oportunos  establecerase  unha  proba  conxuntamente  con  o

Departamento de Educación Física e o de Orientación.

D) Os alumnos que teñan dous ou máis avaliacións suspensas cuxa actitude cara á materia sexa

negativa:

- Terán a cualificación de Insuficiente na convocatoria de Xuño.

E) Os alumnos que obteñan a cualificación de insuficiente na convocatoria de Xuño, deberán en

Setembro:

- Presentar correctamente as actividades complementarias de reforzo.

- Ademais terán de presentarse a unha proba individualizada (teórica e/ou práctica) establecida

polo departamento para tal efecto.

2.5.2  Extraordinaria: para o alumnado que perdeu o dereito de avaliación

continua
Estableceranse unha serie de traballos escritos ,probas practicas e proba teórica final de todos

os contidos vistos ao longo do curso, nas datas e prazos especificados po lo departamento de

Educación Física  e que serán expostos no taboleiro de anuncios do centro a lo menos con un mes

de antelación a fecha de realización das probas (Xuño 2009)

2.5.3  Sistemas de cualificación
■ Contidos de tipo conceptual:

 Probas obxectivas e cuestionarios (proba escrita)

 Preguntas en clase sobre os contidos que se están a impartir.

 Traballos sobre contidos desenvolvidos.

■  Contidos de tipo procedimental: (dependendo da U.D. desenvolvida)

 Diferentes test.   ( Nas U.D. de condición física)

 Escalas gráficas.

 Listas de control.

 Tarxeta de control.

■  Contidos de tipo actitudinal:

 Ficha  persoal  do  alumno  (Faltas  de  asistencia  non  xustificadas,  comportamentos

inapropiados, hábitos hixiénicos...)
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 Lista de control para observar actitudes, incluída na parte posterior da ficha persoal de

cada alumno

 Rexistro anecdótico no apartado de observacións da ficha persoal do alumno.

2.5.4  Programa de recuperación
2.5.4.1  Da propia materia durante o curso. Os alumnos que non teñan superado os

mínimos esixidos para aprobar unha avaliación, disporán de certas medidas de recuperación e

apoio.   Nun  recreo  a  semana,  establecido  dende  o  principio  do  curso,  poderán  utilizar  as

instalacións e o material necesario para a práctica dos contidos non superados. Todo iso baixo a

supervisión do profesor  que axudará a resolver  as dúbidas , facer axudas, etc.  Estes alumnos

poderán volver examinarse antes da próxima avaliación. Así mesmo deberán entregar e defender

un traballo  sobre  algunha das  Unidades  Didácticas de ese  trimestre  a  elixir  polo  profesor.  Os

contidos actitudinais iranse avaliando no trascurso da seguinte avaliación.

Convocatoria de setembro: Os alumnos que non cumpran en Xuño os criterios mínimos do

curso, terán a posibilidade de aprobar a materia en Setembro. Para iso, formularáselles actividades

de reforzo, realizando un traballo de cada unha daquelas partes que non superaran e unha proba

teórica-práctica.

2.5.4.2  Das materias pendentes de outros cursos. Os alumnos que non teñan superado os

mínimos esixidos do curso anterior disporán, por lei, de dúas opcións para recuperar a materia:

- Presentarse as probas que se levarán a cabo no mes de Maio, convocadas según o calendario

fixado pola Dirección do Centro y realizadas polo Departamento de Educación Física.

- Ir recuperando a materia por avaliacións, baixo a supervisión do profesor do curso no que

está matriculado, mediante traballos ou probas que este lle propoña.

2.6   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO.

Os principais recursos e materiais que utilizaremos no área de Educación Física son:

A) RECURSOS HUMANOS:

 alumno/a e a súa experiencia (motricidade, expresión, creatividade).

 profesor e as súas explicacións e / ou exemplificacións.

B) INSTALACIÓNS:

aula.

ximnasio.

A pista polideportiva exterior.

O pavillón cubertos municipal
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Os espazos abertos do recinto escolar.

parque de “A alameda” e o paseo marítimo

C) MATERIAL DIDÁCTICO:

Convencional:

 Carpeta de E.F do alumno.

 Apuntes e fichas elaborados polos profesores do departamento. .

 Material deportivo diverso especificado no inventario de material do departamento.

Non convencional:

 Material específico de deportes alternativos, expresión corporal e actividades na natureza.

 Materiais reciclados e autoconstruidos polos propios alumnos.

 Material audiovisual: CDs de música e de vídeo, cámara de vídeo, televisión e vídeo, equipo

de música.

2.7   PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS TRANSVERSAIS.

Neste  deseño  curricular  pretendese  incluír  un  compoñente  ético  que  se  adapte  ás  novas

condicións sociais co fin de dar sentido ao resto dos coñecementos presentados na materia. Nesta

liña haberá un tratamento dos elementos educativos básicos ou temas transversais en cada unha

das  accións  do  proceso  educativo  que  levemos  a  cabo.  Na  nosa  materia  centrarémonos

principalmente en:

A EDUCACIÓN PARA A SAÚDE E EDUCACION SEXUAL:

Este aspecto impregna boa parte dos contidos do área. Seguiremos o tratamento da saúde

desde o coñecemento do propio corpo, os efectos da actividade física sistemática e os beneficios

que desta derívanse.

Nestas idades nas que a diferenciación de carácteres sexuais maniféstanse de forma significativa,

intentaremos contribuír a que os alumnos/as sexan conscientes dos cambios que experimentan,

acéptenos con naturalidade e saiban a influencia que poden ter no seu desenvolvemento.

É evidente que o peso da Educación sexual e da Educación para a saúde cae de cheo no propio

currículo  do  área  de  Educación  Física.  Neste  aspecto  incide  fundamentalmente  o  intento  de

conseguir no alumnado actitudes positivas fronte ás seguintes cuestións:

 A hixiene corporal na práctica de actividades físicas.

 A incidencia dos hábitos prexudiciais para a saúde na actividade física.

 A valoración e toma de conciencia da propia condición física.

 A valoración do efecto dun bos hábitos sobre a condición física e a saúde en xeral.

 O respeto das normas de prevención de accidentes na práctica da actividade física.
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 A valoración dos efectos dos hábitos nocivos para a condición física e a saúde, e prevención

ante os mesmos.

A EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS:

As diferenzas biolóxicas que existen entre os sexos non son razóns para a marxinación dun ou

outro en determinadas actividades. O coñecemento mutuo que se leva a cabo nas manifestacións

motrices servirá de base cara ao respecto das características de cada un.

É preciso que o/a profesor/a teña en conta algúns aspectos como:

 As experiencias previas adoitan ser distintas en alumnos e alumnas, polo que o/a profesor/a

se verá obrigado/a a compensar esas desigualdades de principio.

 Nas actividades manipulativas, pola educación sexista inevitable, as alumnas teñen menos

experiencia.

 É necesario incentivar ás alumnas para que solucionen os seus propios problemas.

 É preciso eliminar a linguaxe sexista. Así como as ilustracións (nos nosos textos, os debuxos

e  as  fotografías)  de  manipulación,  xogos  ou  actividades  físicas  deben  facerse,

independentemente da súa natureza, por mozos ou mozas indistintamente.

 Hai que eliminar a sensación de competitividade entre os dous sexos.

 É conveniente enfatizar sobre os éxitos e logros deportivos alcanzados por mulleres (malia a

súa condición de ama de casa tradicional e con gran esforzo...).

 Débese  ter  unha  especial  atención  a  que  os  varóns  non  monopolicen  algunhas  pistas

deportivas, considerándoas patrimonio de homes.

 É importante estimular ás alumnas no manexo de máquinas e ferramentas.

En xeral, realizar todas aquelas prácticas que eliminen a discriminación.

A EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR:

A actividade física estase convertendo nun ben cultural de toda a comunidade social, en torno

ao cal  suscítanse  expectativas  económicas  e políticas que tratan  de  transformalo  nun ben  de

consumo: marcas comerciais, instalacións, etc.

Desde  esta  análise  podemos  orientar  ao  alumno/a  en  todo  o  proceso.  Comezando  pola

selección do equipo adecuado para a actividade física ordinaria.

A EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Nestas actividades realizadas no medio natural débense desenvolver actitudes de coidado do

ecosistema e de protección do mesmo. Habemos de suscitar unha actitude de participación activa

na reconstrución do ecosistema. Insistindo en temas como:

 Contemplar as normas básicas de protección, precaución e seguridade no desenvolvemento

de actividades no medio natural.

 Valorar os recursos que brinda o medio natural para o seu goce.
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 Reciclaxe de materiais de refugallo,  autoconstrucción  de novos  materiais  para xogos con

elementos naturais, reparación e reutilización de materiais estragados.

 Aceptar e respectar as normas de protección, precaución e seguridade no medio natural.

 Tomar interese por participar en actividades que se desenvolvan no medio natural.

 Confeccionar  carteis  e  sobre  as  características  máis  importantes  do  medio  natural  e  as

normas de seguridade e de respecto para a permanencia nel.

A EDUCACIÓN PARA A PAZ:

Entendemos a oposición como unha estratexia e non como unha actitude fronte aos demais. A

tolerancia e a deportividade no xogo son actitudes moi favorables para a educación para a paz.

Tratarase o eixe da Educación para a paz unido á Educación moral e cívica cando se realizan

actividades que levan a:

 Aceptar do nivel de aptitude motriz dos outros.

 Respectar o ritmo de progresión, así como aos logros dos compañeiros por moi insignificantes

que poidan parecer.

 Controlar a agresividade en situacións de oposición e loita directa con compañeiros.

 Respectar a normativa e regulamentos dos xogos e deportes.

 Valorar mellóraa persoal e a dos demais por encima do resultado.

 Aceptar a competición cos demais como unha forma lúdica de desenvolver a actividade físico

deportiva, aceptando as regras, a cooperación e a rivalidade ben entendida.

 Dispoñerse a aceptar os resultados da confrontación deportiva, sen extrapolar actitudes e

condutas negativas.

Respectar aos roles de cada participante nos xogos deportivas, con maior consideración á figura do

arbitro, colaborando co seu labor e sen cuestionar as súas decisións

2.8   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR

POLO DEPARTAMENTO.

ACTIVIDADE: SAÍDA O MEDIO NATURAL

Realizando  diversas  actividades  por  decidir:  sendeirismo,  canoa,  circuíto  de  aventura  (rapel,

tirolina, escalada…).

Duración: 3-5 días

Lugar: albergue “El Cantu” (Colombres-Asturias) ou similar

Temporalización: maio-xuño 2015

ACTIVIDADE: RECREOS ACTIVOS

Duración: 20 minutos

Lugar: ximnasio
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Temporalización: 1ºs recreos ao longo de todo o curso escolar

Descrición: Actividades ludico-deportivas dirixidas e abertas a todo o alumnado que desexe

participar.

2.9   MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS

CURRICULARES.

Para a realización deste apartado tívose en conta a normativa vixente, reflectida nos artigos

71 ao 79 ; Lei Orgánica 2 / 2006, do 3 maio de educación (BOE do 4 de maio), que agrupa as

necesidades educativas específicas do alumnado en:

1. Necesidades Educativas Especiais. (NEE): Alumnado con minusvalía (motora, sensorial e

intelectual) ou trastornos graves de conduta.

2. Dificultades específicas de aprendizaxe (dislexia, discalculia, atraso escolar...).

3. Altas capacidades intelectuais.

4. Incorporación tardía ao sistema educativo español (inmigrantes, xitanos…).

5.  Condicións  persoais  ou  de  historia  escolar.  (Problemas  familiares,  hospitalización

continuada, cambio de centro constante, ...).

Debido á peculiaridade da nosa área, o alumnado con necesidade específica de apoio educativo

que require maior atención debido ao grao de adaptación do currículo, sería o do grupo de  N.E.E.

En liñas xerais, como obxectivos prioritarios a ter en conta, estaría potenciar a súa autonomía

persoal, favorecer a súa participación activa e fomentar a súa capacidade de socialización. Como

educadores,  é  importante  non  adoptar  situacións  de  permisividade  ou  sobreprotección,

interaccionando con eles con naturalidade.

Como medidas de atención á diversidade, poderemos adaptar o currículo en todos os seus

elementos  (Orde do 6 de outubro  1995. DOG 07/11/95):  elementos  prescriptivos  (obxectivos,

contidos e/ou criterios de avaliación) elaborando unha Adaptación Curricular Individualizada (ACI),

ou  elementos  non  prescriptivos  (secuencia  de  contidos,  formas  e  instrumentos  de  avaliación,

organización da aula, agrupamentos e todo aquilo incluído na metodoloxía), elaborando un Reforzo

Educativo (RE).

Para  a  elaboración  do Reforzo  Educativo  poderemos  ter  en  conta  algunhas  das  seguintes

consideracións metodolóxicas en función do alumno ao que van dirixidas

A. - NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS:

A.1- Alumnos con minusvalía

● Motora

- Modificar os regulamentos dos xogos e sistemas de puntuación

- Utilizar materiais brandos alternativo ou adaptado.

- Ante falta de equilibrio, dotar o alumno de reforzos, xeonlleiras..

- En determinadas situacións "facer de sombra" do alumno para evitar caídas.
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- Facer de speaker para dar orientacións.

- Modificar os espazos.

- Equiparar a desigualdade motora, modificando as formas de desprazamento dos alumnos

● Sensorial

Visual:

- Familiarización co ámbito coñecendo texturas, sons, etc.

- Deixarlle tocar o material previamente á actividade.

- Non utilizar material duro ou con ariscas.

- Utilizar materiais máis grandes, sonoros (con cascabeis).

- Utilizar compañeiro-guía unidos por unha corda para situacións de colaboración, etc.

- Adaptar o material con marcas (stick, zonas, paredes, etc.).

- Engadir cascabeis en situacións de precisión (canastras, porterías, dianas, conos, etc.).

- Utilizar sons (golpes, palmadas, etc.) para orientarse no espazo.

- Variar os sistemas de puntuación (tocar o taboleiro 1 pto., tocar cascabeis rede 2 ptos…

- Equiparar a situación de desvantaxe ao grupo clase ( todos con anteface).

Auditiva:

- Falar de fronte vocalizando sen berrar nin esaxerando os xestos.

- Utilizar frases curtas, signos e sinais axudando a comprender a mensaxe.

- Proximidade ao profesor, equipo de música, etc.

- Utiliza reforzos visuais (Pano verde=saída, cambio… Pano roxo= stop, cambio parella…)

- Equiparar a situación de desvantaxe ao grupo clase (todos con tapóns).

● Intelectual

-  Utilizar poucos obxectos á vez.

-  Propoñer xogos que presenten poucas decisións a tomar.

-  Presentar habilidades moi sinxelas nun principio e ir aumentando a súa dificultade.

- Propoñer alumnos colaboradores, que cambiarán en cada sesión, para facilitar a participación do

alumno.

- Transmitir axeitadamente a información con unha linguaxe clara, sinxela e comprensible.

-  Utilizar sistemas de puntuación sinxelos.

A.2- Alumnos con trastornos graves de conduta

- Darlle protagonismo e responsabilidades cando consideremos oportuno (recollida de material,

arbitraxe, organización e dirección de xogos, etc.).

-   Non utilizar a actividade física como castigo.

-   Utilizar reforzos positivos.

B. - DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAXE
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Formularanse actividades de reforzo e de apoio, dependendo do caso. En coordinación co P.T.

segundo  directrices  de  intervención  dadas  no  informe  de  avaliación  psicopedagóxica  ou  nos

documentos de Adaptación curricular individualizada ( A.C.I.)

C. - ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS

Formularanse actividades de ampliación, dependendo do caso. Segundo directrices dadas no

programa  de  enriquecemento  deseñado  para  o  alumno.  Dende  esta  área  será  especialmente

importante traballar obxectivos encamiñados ao desenvolvemento social do alumno.

D. - INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

A través da actividade física favoreceremos a inclusión destes alumnos, obtendo unha maior

participación  e  socialización  destes  no  grupo,  independentemente  do  momento  da  súa

incorporación e situación persoal. Utilizaremos actividades de presentación, xogos cooperativos,

actividades de socialización, etc.  Variaranse para cada tarefa as formas de agrupamento.   Achega

cultural ao grupo clase (xogos tradicionais, danzas, música, etc.)

E. - CONDICIÓNS PERSOAIS OU DE HISTORIA ESCOLAR

Con este alumnado será especialmente importante a coordinación cos servizos sociais, así

como a intervención encamiñada á mellora das habilidades básicas, fomento das relacións sociais,

inclusión no grupo, seguimento da asistencia e inculcar a importancia da escolaridade.

En caso de existir dificultades de aprendizaxe asociadas a estas condicións persoais, seguir as

directrices dadas no punto B

2.10  TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

O plan lector  céntrase  na lectura  como unha das  competencias  básicas que contribúen o

desenrolo persoal e social do alumno. Non se debe esquecer a estreita relación que, neste sentido,

existe entre ler e outros procesos intelectuais complexos e complementarios como escribir, falar e

escoitar  que  posibilitan  o  desenrolo  das  competencias  necesarias  para  a  adquisición  das

aprendizaxes. Dende esta perspectiva, as reflexións, os contidos e as actuacións que se expoñen

no  plan  lector  deben  ser  entendidos  como  propostas  e  procedementos  integrados  nos

prantexamentos  didácticos  e  metodolóxicos,  necesarios  para  o  desenrolo  das  habilidades,

estratexias,  coñecementos,  aptitudes  e destrezas  que  unha persoa  ha de  adquirir  para  o  seu

desenrolo persoal e social.

Ler enténdese como un acto de comunicación, durante o cal dialogamos ou interactuamos co

texto escrito para construír o noso propio sentido do mesmo. Así pois, ler é un proceso intelectual

complexo durante o cal nos situamos como receptores activos do que o autor quixo comunicar.
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Somos receptores activos porque para comprender a mensaxe do texto escrito necesitamos poñer

en marcha tarefas mentais complexas.

Neste sentido, o proxecto PISA define a lectura como “a capacidade non só de comprender un

texto  senón  de  reflexionar  sobre  o  mesmo a  partir  do  razoamento  persoal  e  as  experiencias

propias”. Este proxecto tamén establece que os alumnos han de ser capaces de “saber ler” un

número amplo e variado de textos, entre os que inclúe os chamados “textos continuos” (textos

narrativos,  expositivos,  descritivos,  argumentativos/persuasivos,  prescritivos/mandatarios)  e

“textos descontinuos”, que presentan a información cunha organización diferente a dos anteriores

(cadros/gráficos, táboas, diagramas, mapas, listas, formularios,  anuncios).  E isto ha de ser así

porque na vida cotiá  atopámonos con esta  variedade de tipos de texto e non só cos “textos

continuos” que son os que, fundamentalmente, se traballan nos centros educativos.

Tendo isto en conta, dende este Departamento proporanse actividades para traballar os dous

tipos de textos, tanto de forma de forma individual como de forma conxunta.

Á hora de propor as actividades, hai que ter en conta que o texto escrito non di o mesmo para

tódolos lectores, senón que cada cal reinterpreta o sentido do mesmo; en primeiro lugar, dende o

seu coñecemento, vivencias e experiencia, hasta o punto que nin sequera un mesmo texto di o

mesmo para un lector que o lee en momentos diferentes. En segundo lugar, dependendo do tipo

de proceso lector  que sexamos capaces de poñer en marcha,  o texto escrito diranos máis ou

menos; é dicir, canto máis poida aportar o lector ó texto, máis rico será este.

Así pois, o desenrolo da competencia lectora é un proceso que leva asociado o de outras

competencias,  como  son  a  comunicativa  e  a  literaria,  as  habilidades  que  encerran  estas  e  a

capacidade de poñer en marcha e controlar as actividades, estratexias ou procedementos mentais,

implicados no proceso da lectura, que van dende a activación dos coñecementos previos que o

lector ten en relación co que vai a ler e a atribución de sentido tendo en conta o coñecemento

cultural  que  posúe,  hasta  a  integración  do  que lee  nos  seus  esquemas  de  coñecemento  e  a

reestruturación dos mesmos. A lectura é, pois, un proceso interactivo entre lector e texto que esixe

a implicación activa daquel mediante a interacción de diversas habilidades.

Este enfoque comprensivo da lectura esixe un traballo progresivo e continuado. Dende este

Departamento, tratando de ensinar estratexias de comprensión lectora, traballarase con todo tipo

de textos: literarios,  expositivos, xornalísticos,  publicitarios,  gráficos; tanto en soporte impreso

como electrónico.

Entre  as  estratexias  mentais  que  o  alumno  tería  que  levar  a  cabo  para  desenrolar  a

competencia lectora dende un punta de vista comprensivo, pódense citar as seguintes:

 Elaboración de obxectivos de lectura.

 Activación de coñecementos previos.

 Anticipación de contidos (elaboración de hipóteses).

 Lectura interactiva (ler, reler, avanzar, retroceder).
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 Construción progresiva de significado (información xeral, datos, …).

 Verificación e reformulación de hipóteses.

 Identificación e corrección de problemas e erros de lectura.

 Recapitulación do lido (imaxe global do texto).

 Resumo ou idea principal.

 Elaboración de esquemas para organizar a información.

 Identificación do principal e do accesorio.

 Identificación da estrutura do texto.

 Avaliación da comprensión.

 Relación do lido con outros temas ou coñecementos.

 Opinión e comentario, falar e escribir sobre o texto.

 Utilización do lido para fins particulares, sociais, académicos, laborais.

O seguimento e avaliación do plan lector levarase a cabo de forma continuada, tratando de ir

corrixindo e  axustando os  aspectos  nos  que xurdiron  máis  dificultades.  Para  a  avaliación  dos

aspectos relacionados co hábito lector teranse en conta  os índices de lectura, a capacidade do

alumno para avanzar na súa competencia lectora e literaria tentando enfrontarse a textos cada vez

máis complexos, actitude diante da lectura.

Por último cabe dicir, que para conseguir o que se propón neste plan lector é necesario que

entre todos, comunidade educativa e ambiente familiar, sexamos capaces de crear un clima lector

que propicie o desenrolo das competencias literarias.

2.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TICS

O desenrolo continuo e crecente das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) está

producindo  transformacións  nas  formas  de  producir,  vivir  e  comunicar.  Estamos  nunha  nova

Sociedade da Información e do Coñecemento, na que as TIC, están producindo transformacións na

sociedade das que xa é imposible permanecer á marxe.

A implantación das TIC en todos os ámbitos da sociedade vai en aumento, de tal maneira que

ninguén pode nin debe quedar á marxe das posibilidades e potencialidades que estes recursos nos

ofrecen. O uso xeneralizado das TIC na educación contribúe en gran medida a conseguir a plena

implantación de Sociedade da Información.

A aplicación das TIC ó traballo da aula convertese en peza crave na educación e formación do

alumno. A súa importancia social e o lugar preferente que ocupan xa na vida dos alumnos, fai que

deban estar presentes nos centros educativos, de maneira que aqueles adquiran os coñecementos
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e habilidades necesarias para abordar con garantía de éxito a súa utilización nas contornas de

aprendizaxe, familiares e de lecer.

Trátase  de  que  o  alumno  acade  unha  competencia  dixital.  Esta  competencia  consiste  en

dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, para transformala

en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa

transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das TIC como elemento

esencial para informarse, aprender e comunicarse.
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PRIMEIRO CICLO – TERCEIRO DE ESO

A) CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS

COMPETENCIAS CLAVE.

A materia de educación física ten como finalidade primordial o logro da competencia motriz

do alumnado, entendida esta como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e

emocións que interveñen nas múltiples interaccións que realiza unha persoa no seu medio e coas

demáis, que permite que o alumnado supere os problemas motores propostos tanto nas sesións da

materia como na súa vida cotiá; pero tamén contribúe de xeito directo e claro á consecución de

catro competencias clave:

 conciencia e expresións culturais (CCEC)

 a competencia social e cívica (CSC)

 sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE)

 aprender a aprender (CAA)

De forma xenérica, contribúe ás demáis:

  competencia dixital (CD)

 competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

 comunicación lingúística (CCL)

A educación física contribúe á competencia CCEC en dous planos diferentes. O primeiro plano

vén definido polo enriquecemento cultural que supón para o alumnado a práctica e o coñecemento

das  actividades  físicas  e  deportivas.  O  segundo  plano  vén  determinado  pola  observación  da

actividade física e deportiva como unha forma artística, como elemento plástico.

No primeiro caso, esta competencia supón apreciar, comprender e valorar as manifestacións

culturais da motricidade humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais, as actividades

expresivas ou a danza, e consideralos como parte do patrimonio cultural dos pobos, algo que é

necesario coñecer e preservar.  Contribúese a adquirir esta competencia facilitando o acceso do

alumnado á historia literaria e visual da educación física, ao coñecemento dos seus momentos máis

singulares e a unha reflexión e valoración crítica sobre a súa transcendencia no contexto cultural

en que teñen/tiveron lugar.

Noutro  sentido,  esta  materia  está  comprometida  coa  adquisición  dunha  actitude  aberta  e

respectuosa  ante  o  fenómeno  deportivo  como  espectáculo  e  ante  as  manifestacións  lúdicas,

deportivas e de expresión  corporal  propias doutras culturas,  propoñendo fomentar  unha visión

crítica ante a violencia no deporte ou outras situacións contrarias á dignidade humana que nel se

producen.

A educación física  ten  un carácter  creativo  ao  que se  contribúe mediante a  exploración  e

utilización das posibilidades e recursos expresivos do corpo e o movemento. Desenvólvese esta
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competencia ensinando a ver e a percibir os aspectos estéticos que poden existir dentro dun acto

motor,  especialmente  na  observación  das  grandes  competicións  e  encontros  deportivos.

Elasticidade,  expresividade,  harmonía,  plasticidade,  son  palabras  asinables  a  diversas

especialidades e momentos deportivos. A súa aplicación farase a través do desenvolvemento das

habilidades perceptivas e da experimentación sensorial, especialmente a través da realización de

propostas rítmico-expresivas, individuais ou grupais e da visualización de actividades deportivas ou

de expresión corporal de alto nivel.

Dende  o  punto  de  vista  da  educación  física  as competencias  sociais  e  cívicas  (CSC)

incorporan a capacidade de establecer dinámicas persoais e grupais a través do propio corpo, en

situacións de cooperación e de oposición, preservando e fomentando os valores deportivos máis

esenciais, que comportan a posta en práctica dun proxecto en común e a aceptación de regras e

normas  establecidas  polo  grupo  na  práctica  de  xogos  ou  deportes,  así  como  o  respecto  aos

materiais,  ao  contorno e  ás  persoas  participantes.  As  habilidades  asociadas  á  interacción  con

outras  compañeiras  e  compañeiros  implican,  xa  que logo,  a  integración  de  diferentes  saberes

(sociais e deportivos) que permiten establecer relacións construtivas e facilitan a integración do

alumnado na sociedade e/ou no grupo.

O  deporte  é  o  resultado  dun  proceso  histórico  e  cultural.  Os  códigos,  interpretacións  e

significados que xerou esta evolución poden ser moi diverxentes entre si. Por iso, proponse unha

educación física que ten en conta o espazo social en que se desenvolve e que ten como norte

formar un alumnado activo,  capaz de analizar con espírito crítico o conxunto de espectáculos,

manifestacións,  valores  e  actitudes  que  xiran  arredor  do  deporte  e  da  súa  actualidade,

seleccionando a información recibida e procesándoa, obtendo conclusións a partir da realización de

análises persoais e achegándoo a unha cultura deportiva na cal o deporte estea ao servizo do ser

humano e no que palabras como satisfacción, autonomía, confianza, esforzo, axuda ou traballo en

equipo sexan un referente que se vaia seguir. Por iso, a práctica e a organización de actividades

deportivas  colectivas  propóñense  cun  carácter  aberto,  de  pacto,  e  esixe  a  aceptación  das

diferenzas e limitacións das persoas participantes e a asunción por parte de cada integrante das

súas propias responsabilidades.

Esta competencia tamén relaciona o dereito que toda a cidadanía ten á saúde coa promoción

da actividade física no período escolar. A inactividade física é un problema importante de saúde

pública. A visión dunha mocidade sedentaria, observadora deportiva e afastada da práctica motora,

con índices crecentes de obesidade e problemas de saúde realmente alarmantes establece como

prioridade social a educación para a prevención de comportamentos de risco e a promoción da

actividade física como base de cultivo de hábitos saudables.

A  educación  física  promove  de  forma  singular  o sentido  de  iniciativa  e  espíritu

emprendedor (CSIEE) das alumnas e dos alumnos. As bases da identidade persoal edifícanse a

partir de dous dos aspectos reguladores do ser humano, o corpo e o movemento. A forma de
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interaccionar con outras persoas e co medio realízase a partir da diferenciada motricidade de cada

quen. É ahí, na disposición persoal para a acción, onde se afirma a súa base identitaria.

O ensino das diferentes propostas motoras, dos xogos e deportes, das actividades no medio

natural  ou  do  desenvolvemento  da  condición  física  e  a  expresión  corporal  oriéntanse  cara  á

formación dun ser autónomo capaz de anticipar, percibir, decidir, relacionar, executar e reflexionar

sobre as súas actuacións e de transferir o traballo na aula a outros espazos persoais de recreación

e tempo libre.

Estas propostas, que fomentan a autonomía e a iniciativa persoal, oriéntanse en educación

física,  basicamente,  dende  tres  campos:  dende  a  forma  de  producirse  a  interacción  entre  o

profesorado e o alumnado, dende a metodoloxía de traballo na aula e desde as esixencias e os

retos da propia actividade.

A  interacción  na  aula  fai  referencia  ao  clima existente,  á  cooperación  e  participación  das

alumnas e dos alumnos nas propostas que se desenvolven na aula e fóra dela. Neste espectro

inclúense formulacións de autoxestión ou coxestión das propias sesións de educación física ou da

organización  de  propostas  complementarias  como  xornadas  deportivas,  eventos  singulares  ou

programacións específicas.

As metodoloxías seleccionadas condicionan o nivel de autonomía do alumnado. A metodoloxía

debe ser utilizada en función da actividade e das características das persoas destinatarias. Con

todo  as  propostas  máis  creativas,  máis  autónomas,  máis  individualizadas,  máis  exploratorias,

promoven unha formación máis individualizada e desenvolven unha maior capacidade de iniciativa

persoal.

Doutra banda, as esixencias e os retos das tarefas con certa dificultade técnica ou enfrontarse

á  mellora  do  propio  nivel  de  condición  física,  implican  situacións  en  que  o  alumnado  debe

manifestar autosuperación, perseveranza e actitude positiva; responsabilidade e honestidade na

aplicación das regras e capacidade de aceptación dos diferentes niveis de condición física e de

execución motriz dentro do grupo.

En canto que se van usar as TICs para buscar, analizar e seleccionar información relevante,

coa finalidade de elaborar documentos ou traballos propios e adecuados á súa idade, a educación

física colabora na súa medida á adquisición da competencia dixital (CD).

Aprender a resolver problemas motores de forma autónoma, aplicar os coñecementos á resolución

de novas  situacións,  é un dos grandes obxectivos da educación física. Aprender a aprender

(CAA) en educación física tamén implica desenvolver habilidades para o traballo en equipo en

diferentes actividades deportivas e expresivas colectivas e a adquisición de aprendizaxes técnicas,

estratéxicas e tácticas que sexan xeneralizables para varias actividades deportivas.

Esta  competencia  está  vinculada  directamente  co  desenvolvemento  da  autonomía  e  da

iniciativa  persoal  na aula. A forma en que se  realiza a  interacción  nela e as metodoloxías de

traballo empregadas no desenvolvemento das sesións van condicionar o desenvolvemento desta

competencia. A educación física axuda á consecución da competencia para aprender a aprender ao
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ofrecer recursos para a planificación de determinadas actividades físicas a partir dun proceso de

experimentación.  Unha  educación  física  e  deportiva  sobre  a  base  de  situacións-problema,

discusións  polémicas,  obradoiros,  debates...  pode  contribuír  a  que o  alumnado sexa  capaz  de

regular a súa propia aprendizaxe da actividade física e á vez estruturar e organizar a práctica no

seu  tempo  libre.  Para  iso  deberán  realizarse  actividades  que,  polo  seu  contido,  propicien  a

resolución de problemas, organizar situacións en que se revelen contradicións, buscar solucións

posibles ante as actividades cooperativas ou de competición, individuais ou grupais presentados, e

xulgar o proceso e o seu resultado final.

A  contribución  da  educación  física  á  adquisición  da competencia  matemática  e

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) é de carácter secundario e prodúcese

a través do desenvolvemento de diversos contidos específicos da educación física e a partir doutros

de carácter transversal. O cuantitativo no espacial, no temporal, nas distancias e traxectorias, está

reflectido en moi diversos momentos e actos. O control do tempo, a toma de pulsacións, o ritmo en

función da distancia, a regulación de esforzos, a ocupación espacial, son formas que se manexan

habitualmente en educación física, ben polo coñecemento regulamentario, ben polas esixencias da

propia práctica.

A educación física é unha encrucillada de diversas linguaxes. Algunhas sonlle propias e outras

son compartidos. A adquisición da competencia en comunicación lingüística (CCL) prodúcese en

educación física de dúas formas diferentes. A primeira, do mesmo xeito que no resto das materias,

ofrecendo  unha  variedade  de  intercambios  comunicativos  e  enriquecendo  a  capacidade

comunicativa a través das expresións e o vocabulario específico que achega.

Ademais a comunicación, como factor básico da linguaxe, está unida á área de educación física

polo  uso  do  corpo  como  medio  para  expresar  todo  tipo  de  accións  ou  sensacións.  Co  corpo

transmítense ademáns, afectos, estados de ánimos, posturas, sinais... que configuran as bases da

linguaxe corporal. Escoitar, expoñer e dialogar estarían moi empobrecidos sen a significatividade

que o corpo lles dá a estes conceptos. A comunicación xestual, a utilización de ritmos e danzas, a

respiración e, en xeral, as técnicas de dominio corporal, inicialmente traballadas en primaria, e que

convén continuar.

B) OBXECTIVOS

O ensino da educación física neste cueso terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes

capacidades:

1. Coñecer, valorar e facer quecementos previa análise da actividade física e coñecendo os seus

efectos.
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2. Coñecer  e  mellorar  a  resistencia  aeróbica,  a  flexibilidade  e  a  forza  resistencia  xeral;  os

métodos de adestramento e os efectos sobre órganos e sistemas e a saúde, tendo presente a

hixiene postural e a prevención de lesións.

3. Recoñecer e valorar as posturas correctas nas actividades físico-deportivas.

4. Coñecer e consolidar  hábitos saudables,  técnicas básicas de respiración e relaxación como

medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e na práctica físico-

deportiva.

5. Coñecer e valorar aspectos da alimentación en relación coa actividade física e a saúde.

6. Coñecer e realizar actividades deportivas, individuais e colectivas, aplicando os fundamentos

regulamentarios,  técnicos  e  tácticos  en  situacións  de  xogo,  con  progresiva  autonomía  na  súa

execución.

7. Realizar bailes e danzas coñecendo os seus aspectos culturais, tanto de forma individual, por

parellas ou de forma colectiva.

8. Realizar percorridos de orientación coñecendo e aplicando as medidas de seguridade e usando

as técnicas axeitadas.

9. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de deportividade

na participación en actividades, xogos e deportes, independentemente das diferenzas de xénero,

culturais, sociais e de habilidade.

10. Adoptar unha actitude crítica ante o tratamento do corpo, a actividade física e o deporte no

contexto social.

C) CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
- TEMPORALIZACIÓN E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.

1º TRIMESTRE

CONTIDOS COMÚNS (BLOQUE 1):

1. Control da intensidade do esforzo adaptado a cada fase da sesión de actividade física.

2. Deseño e execución de forma autónoma de xogos e exercicios apropiados para cada fase da

sesión, tendo en conta o seu nivel de partida.

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

4. Tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  procurar,  analizar  e  seleccionar

información relacionada coa actividade física e a saúde.

5. Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis axeitado.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos

realizados.

- Coñece as partes dunha sesión de actividade física e a intensidade que as caracteriza.
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2. Prepara a realización de quecementos e fases finais de sesión de acordo co contido que se vaia

realizar de forma autónoma e habitual.

     - Realiza quecementos e fases finais de forma autónoma.

3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das

propias dificultades.

- Amosa certa autonomía no traballo e mellora das habilidades motrices.

4. 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 contesto social actual.

     - Coñece os efectos perxudiciais para a saúde de certos hábitos (sedentarismo, alcohol,...).

5. Utiliza as TICs para elaborar documentos dixitais propios.

     - Idem.

6. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados

coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.

- Elabora traballos utilizando as TICs.

ACTIVIDAD DE FÍSICA E SAÚDE (BLOQUE 3).

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

7. Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación.

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

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

10. Control da frecuencia cardíaca cara á mellora da condición física.

11. Métodos básicos de adestramento para a mellora das capacidades físicas básicas.

12. Elaboración e posta en práctica dun programa básico para a mellora da condición física.

13. Procedementos para a avaliación dos factores da condición física.

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

15. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

7. Analiza  a  implicación  das  capacidades  físicas  e  as  coordinativas  nas  actividades  físico-

deportivas e artístico-expresivas traballadas.

     - É capaz de recoñecer a presenza dalgunha capacidade física no traballo que desenvolve.
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8. Asocia  os  sistemas  metabólicos  de  obtención  de  enerxía  cos  tipos  de  actividade  física,  a

alimentación e a saúde.

- Coñece as distintas formas que ten o organismo de obter a enerxía en función do esforzo.

9. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os

riscos e contraindicacións da práctica deportiva.

- Enumera algunha adaptación resultante do tipo de actividade física desenvolvida.

10. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes

de mellora de diferentes factores da condición física.

- Controla a frecuencia cardíaca para o desenvolvemento da resistencia aeróbica.

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

saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos.

- É quen de enumerar algunha característica.

12. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable,

utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento.

     - Traballa para mellorar a súa condición física.

13. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da condición física.

     - Coñece de xeito básico cómo medir algunha capacidade física.

14. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás

súas posibilidades.

- Logra algunha mellora.

15. Aplica os fundamentos de hixiene postural como medio de prevención de lesións.

     - Adopta habitualmente posturas correctas durante a realización do traballo físico.

2º TRIMESTRE

CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA (BLOQUE 1):

16. Respecto e aceptación das regras das actividades, xogos e deportes practicados.

17. Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, como fenómeno

social e cultural.

18. Aceptación do propio nivel de execución e o das demáis persoas, e disposición positiva cara á

súa mellora.

19. Prevención  de  riscos  nas  actividades  físico-deportivas  e  artístico-expresivas,  baseada  na

análise previa das características destas.

20. Protocolo básico de actuación mos primeiros auxilios.

21. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo.

  IES VIRXE DO MAR  -  NOIA



 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

16. Amosa tolerancia e deportividade tanto como participante como expectador.

- Acepta ben as normas e as diferencias que amosan os demáis.

17. Colabora  nas  actividades  grupais,  respetando  as  aportacións  dos  demáis  e  as  normas

establecidas e asumindo as súas responsabilidades.

- Habitualmente colabora e cumpre co seu traballo dentro do grupo.

18. Identifica as características das actividades físicas propostas que poidan supoñer un elemento

de risco relevante para si mesmo ou para os demáis.

     - Pode recoñecer algún risco en certas actividades.

19. Describe  e  pon  en  práctica  os  protocolos  para  activar  os  servicios  de  emerxencia  e  de

protección no seu entorno.

- Sabe cómo ten que avisar e a quén en caso dun accidente.

20. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas, tendo

especial coidado con aquelas que se realizan nun contorno non estable.

- Sabe da necesidade da prevención para evitar os accidentes.

ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS (BLOQUE 2):

22. Experimentación de actividades artístico expresivas utilizando técnicas de expresión corporal,

combinando espazo, tempo e intensidade.

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

24. Realización de bailes e danzas de carácter recreativo e popular.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

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

     - Utiliza técnicas básicas na expresión corporal.

22. Crea   e  pon en  práctica  unha secuencia  de  movementos  corporais  axustados  a  un ritmo

prefixado.

- É capaz de seguir o ritmo nunha secuencia establecida e sencilla.

23. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos seus

compañeiros e das súas compañeiras.

     - Participa na realización de bailes e danzas sencillas.

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

     - Atrévese a facer unha improvisación breve diante dun compañeiro ou compañeira.

ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (BLOQUE 3):

25. Técnicas básicas de respiración e relaxación
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26.  Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade
de vida.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

25. 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.

     - Pode enumerar algún beneficio asociado á boa práctica de actividade física.

3º TRIMESTRE

CONTIDOS COMÚNS (BLOQUE 1):

27. Posibilidades do entorno próximo como lugar de práctica de actividades físico-deportivas e

recreativas.

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

29. Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

26. Coñece as posibilidades do contorno como lugar de práctica de actividades físico-deportivas.

- Idem.

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

deportivas.

     - É respetuoso co medioambiente.

OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (BLOQUE 4):

30. Execución e avaliación  de  habilidades  motrices  de xeito  combimado vinculadas  ás accións

deportivas, respectando os regulamentos específicos.

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

32. Adquisición de técnicas de progresión e orientación no medio natural, e a súa aplicación en

diferentes ámbitos.

33. Execución  de  habilidades  motrices  técnico-tácticas  vinculadas  aos  deportes  colectivos  en

distintas situacións, respectando os regulamentos específicos.

34. Prática de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

28. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas,

respectando as regras e as normas establecidas.
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     - Habitualmente aplica algunha técnica aprendidas a nivel básico.

29. Autoavalía a súa execución con repecto ao modelo técnico formulado.

     - É consciente do seu nivel técnico.

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

- Fai unha descripción simple.

31. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de

partida, amosando actitudes de esforzo, autoesixencia e superación.

     - Esfórzase en mellorar.

32. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contormos non estables e técnicas básicas

de orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das

súas posibilidades.

- Coñece o manexo básico do compás.

33. Adapta os fundamentos  técnicos  e  tácticos  para obter  vantaxe na prática  das actividades

físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas.

- Pon en práctica, ás veces, aspectos técnicos aprendidos na clase.

34. 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.

     - Coñece algún sistema básico de ataque-defensa e colabora na súa aplicación.

35. 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.

     - Saca proveito, ás veces, das vantaxes que lle ofrecen os contrarios.

36. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións achegadas e a

súa aplicabilidade a situacións similares.

     - É capaz de aprender dos seus acertos e repetilos.

- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Dada a diversidade de estándares de aprendizaxe susceptibles de ser avaliados,  utilizaranse

estratexias cuantitativas e cualitativas para obter:

o Avaliación obxectiva (estratexia cuantitativa). É o resultado da utilización de instrumentos

e probas que poden ser cuantificadas, sen que interveñan as apreciacións do profesor

(test de condición física, exame teórico, etc.)

o Avaliación subxectiva (estratexia cualitativa). Basearase en apreciacións e observacións

que o profesor  realiza en función dunhas condutas que espera do alumno e que este

coñece de antemán (atención, interese, participación, etc)

Ordinaria
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Independentemente do nivel ou etapa no que se imparta a materia, a avaliación é sempre

CONTINUA aínda que veremos que as actividades complementarias de reforzo xogan un papel

fundamental cando un alumno ou alumna suspende unha avaliación (pretendemos desta forma

evitar que traballando nun só trimestre póidase aprobar a materia).

A) Un alumno que aprobe todas as avaliacións nunca poderá obter unha cualificación inferior á

súa media aritmética:

- Se as notas parciais van aumentando obterá a cualificación da última avaliación.

- Se as notas parciais van descendendo ou son iguais obterá a media aritmética obtida da

suma das tres avaliacións.

B) Un alumno con unha avaliación suspensa que presentou as actividades complementarias de

reforzo correctamente:

- Obterá a súa nota da media aritmética de cada avaliación, sendo o cinco a nota da avaliación

suspensa.

C) Un  alumno  con  dous  ou  máis  avaliacións  suspensas  que  presentou  correctamente  as

actividades complementarias de reforzo e que ademais presenta unha correcta actitude cara á

materia (non ten negativos nos apartados actitudinal e procedimental)

- O departamento establecerá unha proba individualizada (teórica e/ou práctica), sendo a nota

máxima final que poida obter de seis.

-  Nos  casos  que  se  considere  oportunos  establecerase  unha  proba  conxuntamente  con  o

Departamento de Educación Física e o de Orientación.

D) Os alumnos que teñan dous ou máis avaliacións suspensas cuxa actitude cara á materia sexa

negativa:

- Terán a cualificación de Insuficiente na convocatoria de Xuño.

E) Os alumnos que obteñan a cualificación de insuficiente na convocatoria de Xuño, deberán en

Setembro:

- Presentar correctamente as actividades complementarias de reforzo.

- Ademais terán de presentarse a unha proba individualizada (teórica e/ou práctica) establecida

polo departamento para tal efecto.

Extraordinaria: (para o alumnado que perdeu o dereito de avaliación continua):

Estableceranse unha serie de traballos escritos ,probas practicas e proba teórica final de todos

os contidos vistos ao longo do curso, nas datas e prazos especificados po lo departamento de

Educación Física  e que serán expostos no taboleiro de anuncios do centro a lo menos con un mes

de antelación a fecha de realización das probas.
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Sistemas de cualificación

■ Contidos de tipo conceptual:

 Probas obxectivas e cuestionarios (proba escrita)

 Preguntas en clase sobre os contidos que se están a impartir.

 Traballos sobre contidos desenvolvidos.



■  Contidos de tipo procedimental: (dependendo da U.D. desenvolvida)

 Diferentes test.   ( Nas U.D. de condición física)

 Escalas gráficas.

 Listas de control.

 Tarxeta de control.



■  Contidos de tipo actitudinal:

 Ficha  persoal  do  alumno  (Faltas  de  asistencia  non  xustificadas,  comportamentos

inapropiados, hábitos hixiénicos...)

 Lista de control para observar actitudes, incluída na parte posterior da ficha persoal de

cada alumno

 Rexistro anecdótico no apartado de observacións da ficha persoal do alumno.

Programa de recuperación

Da propia materia durante o curso: Os alumnos que non teñan superado os mínimos esixidos

para aprobar unha avaliación, disporán de certas medidas de recuperación e apoio.  Nun recreo a

semana, establecido dende o principio do curso, poderán utilizar as instalacións e o material

necesario para a práctica dos contidos non superados. Todo iso baixo a supervisión do profesor que

axudará a resolver as dúbidas , facer axudas, etc. Estes alumnos poderán volver examinarse antes

da próxima avaliación. Así mesmo deberán entregar e defender un traballo sobre algunha das

Unidades Didácticas de ese trimestre a elixir polo profesor. Os contidos actitudinais iranse

avaliando no trascurso da seguinte avaliación.

Convocatoria  de setembro: Os alumnos que non cumpran en Xuño os  criterios  mínimos do

curso, terán a posibilidade de aprobar a materia en Setembro. Para iso, formularáselles actividades

de reforzo, realizando un traballo de cada unha daquelas partes que non superaran e unha proba

teórica-práctica.
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D) UNIDADES DIDÁCTICAS:

- TEMPORALIZACIÓN E ASOCIACIÓN DE CONTIDOS, DE CRITERIOS DE AVALIACIÓN, DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E DE COMPETENCIAS CLAVE.

1º TRIMESTRE

UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDADARES DE
APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

A sesión de actividade
física

1,2,4,18 1,2 1,2,3,5 CSC,CMCCT,CD,CCL

Hábitos saudables III 3,4,5,7,15,26,29 2,8 4,5,6,15,25
CSC,CAA,CCL,CSIEE,
CD

Condición física e saúde
III

4,6,8,9,10,11,12,13,14,
18,19

2,3,4,5,6
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15

CMCCT,CAA,CD,
CCL,CSC,CSIEE

Respiración e relaxación 4,15,25 2,4 5,15 CAA,CSIEE,CD,CCL

2º TRIMESTRE

UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDADARES DE
APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Atletismo II 16,18,19,20,21,30,31 5,6,9 16,18,19,20,28,29,30, 31CSC,CSIEE,CAA

Expresión corporal:
creatividade e
improvisación

17,18,22,23,24 5,7 16,17,21,22,23,24 CSC,CCEC

Floorball 16,18,19,21,33,34 5,6,10 16,17,18,33,34,35,36 CAA,CSC,CSIEE

3º TRIMESTRE

UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDADARES DE
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

Voleibol 16,18,19,21,33,34 5,6,10 16,17,18,33,34,35,36 CAA,CSC,CSIEE

Orientación no medio
natural II

16,19,21,27,28,32 5,6,9 17,18,26,27,31,32 CAA,CSC,CSIEE
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E) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO

ALUMNADO:

- SOBRE A AVALIACIÓN:

1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en relación coas
súas características (contidos 1-2).

2. Utilizar as TICs no proceso de aprendizxe, para procurar, analizar e seleccionar información
salientable, elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións destes
(contidos 4-5).

3. 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 (contidos 6-7-8-9-10-12-13)

4. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes
da saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo (contidos 11-14-15-25-26)

5. Recoñecer as posibilidades das actividades físicas 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 (contidos 16-17-18).

6. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físicas,
analizando as características destas e as interaccións motoras que levan consigo, e adoptando
medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento (contidos 19-20-21).

7. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas
de expresión corporal e outros recursos (contidos 22-23-24).

8. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer
activo e de utilización responsable do contorno (contidos 27-28-29).

9. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades
específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas (contidos
30-31-32).

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

- SOBRE A CUALIFICACIÓN:

Para a consecución da nota final de cada avaliación, establécense os seguintes CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN   para a valoración de:

■ Contidos de tipo conceptual: (30% da nota):

- PROBA TEÓRICA, relacionada cos contidos explicados para cada unidade didáctica nas sesións.

Realizarase  o  como mínimo,  un  exame por  trimestre  que englobará  os  contidos  de  todas  as
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unidades didácticas impartidas. No caso de que o profesor xulgue oportuno non realizar esta proba

de  contidos  conceptuais,  a  porcentaxe   pasará  a  se  engadir  os  contidos  procedimentais  ou

actitudinais (ao criterio do profesor é según a importancia que este lle otorgue a cada un deles,

tendo en conta os contidos y os obxectivos das U.D.)

- TRABALLOS ESCRITOS, que o profesor  estime adecuados en función do desenvolvemento da

avaliación.

■  Contidos de tipo procedimental: (40% da nota):

Debido ás características específicas de esta materia, este apartado implica un alto porcentaxe da

nota final. A avaliación levarase a cabo mediante:

-  PROBA  PRÁCTICA  de cada  unidade  didáctica  impartida  nese  trimestre  e  onde  se  valorarán

principalmente os contidos procedimentais.

■ Contidos de tipo actitudinal: (30% da nota):

Nas clases valórase como positivo ou negativo as actitudes reflectidas na correspondente lista de

control da ficha persoal do alumno na que se terán en conta os seguintes parámetros:

 Participación, esforzo, atención: valorase positivamente hasta un máximo de 1.5 puntos

 Respeto, cooperación, solidaridade: valorase positivamente hasta un máximo de 1.5 puntos

 Asistencia e puntualidade: chegar tarde a clase sancionase con 0.10 puntos. A ausencia

non  xustificada suporá  -  0.50 puntos e poderá perder o dereito a avaliación continua,

según o estipulado por lei (as 8 faltas sen xustificar).

 Roupa e calzado adecuado para a práctica da actividade física: os alumnos/as deberán

traer  obrigatoriamente  roupa  deportiva,  no  caso  contrario  non  poderán  realizar  a  clase

práctica y serán sancionados con -0.25 puntos.  O CALZADO deberá ser  axeitado para a

práctica deportiva e deberá estar correctamente atado, de non ser así suporá -0.25 puntos

 Aspectos relativos a seguridade(tanto do propio alumno como dos seus compañeiros)

 Ex: comer chicle na clase, levar o cabelo longo son recoller, levar reloxos, aneis, piercins,

pendentes, etc que sexan visibles e poidan supoñer un perigo para o alumno ou os seus

compañeiros, utilizar o material de forma perigosa para a propia integridade ou  a dos seus

compañeiros/as. Todo elo poderá ser sancionado con -0.25 puntos

 Hixiene diaria: é obrigatorio  o cambio de camiseta e un pequeno aseo y aconsellable  a

ducha trala sesión de E.Física. Non cambiar a camiseta suporá -0.25 puntos.

OS ALUMNOS QUE NON POIDAN REALIZAR A PARTE PRÁCTICA por  prescrición  médica,

temporalmente ou durante todo o curso deberán presentar o correspondente certificado médico e

terán as seguintes modificacións nos criterios de puntuación:

- Asistencia e participación activa nas sesións  (30 % da nota)

 Realizarán un diario de clase segundo modelo achegado polo profesor.

 Participación en labores de organización e desenvolvemento da sesión.

- Traballo teórico (40%). A proba práctica será substituída por un traballo relacionado coa unidade

ou unidades didácticas pertinentes e que o alumno/a terá que defender.
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- Proba teórica  (30%)  O mesmo que o resto dos compañeiros.

 SOBRE A PROMOCIÓN:

Os criterios de promoción quedan recollidos no PCC do centro.

F) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

A.- METODOLOXÍA BÁSICA

Principalmente basearemos na ASIGNACIÓN DE TAREFAS, que aínda que se trata dun estilo

directivo,  é  o  que  mellor  se  acomoda  ás  sesións  dentro  desta  materia.  No  obstante,  haberá

momentos,  sobre  todo en unidades  didácticas referidas  á  expresión  corporal  ou  a  xogos  pre-

deportivos, no que o método dominante sexa a RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Gustaríanos recalcar que os estilos non directivos son de gran axuda para os alumnos, pero

debemos ter en conta os condicionantes de espazo ou número de alumnos por grupo, pero sobre

todo de tempo, á hora de poder levalos a cabo.

B.- ACTIVIDADES NAS QUE NOS BASEAREMOS

Ao ser esta unha materia de marcado carácter práctico, as actividades que viran en torno aos

contidos procedimentais serán as de maior peso específico. Aínda que, atendendo aos tres tipos de

contidos levaremos a cabo actividades que os abarquen a todos:

 Explicacións  de  tipo  teórico  nas  que  o  profesor  ou  profesora  explicará  aos  alumnos  os

fundamentos conceptuais en torno aos que vira cada sesión. Para nós é moi importante que

os alumnos comprendan a fundamentación de cada sesión e non sexan meros repetidores

dos  exercicios  que  se  propoñen.  Nos  contidos  que  se  considere  necesario  pola  súa

importancia ou complexidade facilitaráselle aos alumnos apuntes ou outro tipo de material

para facilitar a súa aprendizaxe.

 Continuando con o apartado anterior, os alumnos, segundo as distintas unidades didácticas,

buscarán activamente información, ben sexa en xornais, libros ou en internet.

 Exercicios de tipo práctico nos que se incluirán unha gran batería de xogos e tarefas xogadas,

intentando  motivar  o  máis  posible  a  cada  alumno,  así  como  exercicios  analíticos  e

progresións que faciliten a aprendizaxe das técnicas motrices.

 Mini-competicións cuxo obxectivo será aplicar o aprendido en cada sesión e colaborar con os

compañeiros no desenvolvemento da actividade. É importante destacar que a competición

ten  un alto  contido educativo  a  condición  de  que o obxectivo  de gañar  non sexa  nin o

primeiro nin o único.
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C.- ESTRUCTURA DAS SESIONS:

Debido á propia natureza da materia, as nosas sesións han de lograr que os alumnos asimilen

os  contidos  propostos  ao  mesmo  tempo  que  realicen  unha  práctica  física  correcta.  Así  pois,

respectando o anterior, a estrutura básica das sesións será a seguinte:

a) Explicación teórica por parte do profesor ou profesora: Nesta parte indicaranse os obxectivos

pretendidos para a sesión e explicaranse os contidos conceptuais pertinentes.

b) Quecemento: Posta a punto para a realización do exercicio físico tendo en conta a actividade

posterior que se levará a cabo.

c) Parte principal: Parte da sesión na que se traballa de forma máis intensa e buscando o logro

dos obxectivos propostos.

d) Volta  á  calma: Nesta  parte  báixase  a  intensidade  da  sesión  e  aprovéitase  tamén  para

comentar  o  desenvolvemento  da  mesma  e  ata  aclarar  cuestións  que  os  alumnos  estimen

oportunas.

e) Hixiene: Aseo persoal básico e cambio de roupa (polo menos da camiseta)

D.- NORMATIVA DE ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO:

O pouco tempo e o carácter altamente práctico da materia lévanos a considerar a asistencia e

a práctica do alumnado como básica. A non participación por motivos de “Faltas de asistencia” ou

“Falta de práctica” na sesión sen xustificar implicará unha valoración negativa na Cualificación do

alumnado.

ALUMNOS QUE NON REALIZAN A PRÁCTICA:

Os alumnos con enfermidade ou lesión que asistan a clase pero non poidan realizar a práctica

deberán entregar o xustificante por escrito correspondente do seu pai/nai ou titor, e se a situación

vaise  prolongar  no  tempo  deberá  ser  un  médico  o  que  certifique  o  seu  estado  e  o  tempo

aproximado que deberá permanecer sen exercitarse.

Éstes  alumnos  serán  parte  activa  dás  clases  na medida que se  poida,  participando como

colaboradores en axudas aos compañeiros, organización do material, de apoio de compañeiros con

necesidades educativas especiais se os houbese, etc.  Naquelas sesións nas que non teñan un

papel activo, proporcionaráselle unha ficha de sesión na que deberán describir as actividades que

realizan os seus  compañeiros  (seguindo as pautas explicadas na U.D.  de presentación)  e que

deberán entregar ao finalizar a sesión.

E.- NORMATIVA BÁSICA DE EQUIPAMENTO PERSOAL DO ALUMNADO:

Neste  aspecto,  establécense  unhas  normas con  o  obxectivo  de  desenvolver  e  favorecer  a

hixiene individual e colectiva, e coidar a seguridade do alumnado na práctica da actividade física:

 Camiseta deportiva.

 Pantalón curto de deporte e/ou de chándal.
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 Calcetíns de deporte.

 Calzado deportivo: non se permiten botas de montaña nin calzado con unha adoite de máis

de 3 cm. (plataformas) así como calzado frouxo ou mal atado por cuestións estéticas, todo

iso para evitar lesións nos pés e nocellos e evitar accidentes.  A limpeza de adóitelas do

calzado ao entrar na instalación será esixida por cuestións de hixiene e seguridade.

 Non se permitirá o uso de pezas que non sexan deportivas (camisas, pantalóns vaqueiros ou

de tea, cazadoras…) que poidan limitar os movementos, causas lesións (rozamentos, falta de

circulación…) ou minguar a hixiene (non absorción da suor).

 Poderase  recomendar  ao  alumnado  a  utilización  de  vestimenta  específica  no

desenvolvemento  dos  temas  relacionados  con  a  expresión  corporal  ou  as  actividades  na

natureza.

 Por medidas de hixiene persoal e colectiva, o alumnado deberá asearse logo da práctica. Non

se poderá asistir á clase seguinte con a vestimenta deportiva utilizada na clase (polo menos

han  de  cambiarse  a  camiseta).  Esixirase  o  aseo  básico  e  o  cambio  da  camiseta,  e

recomendarase o resto.

 Non se permitirá mascar chicle durante as clases.

 Por seguridade e comodidade obrigarase a levar o pelo longo recollido.

 Así  mesmo,  o  profesor  ou  profesora  valorará  se  certos  complementos  de  moda,  tipo

pearcings,  aneis,  pendentes,  etc.,  que  sexan  visibles,  poden  supoñer  un  perigo  para  o

alumno/a e/ou compañeiros. Nese caso, os seus usuarios terán que retiralos.

 Considerarase “falta de material” cando se incumpra parcial  ou totalmente o exposto nos

puntos  anteriores.  Por  suposto  non  practicará  a  sesión,  supoñendo  polo  tanto  “falta  de

práctica” sen posibilidade de ser xustificada.

G) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.

Os principais recursos e materiais que utilizaremos no área de Educación Física son:

A) RECURSOS HUMANOS:

 alumno/a e a súa experiencia (motricidade, expresión, creatividade).

 profesor e as súas explicacións e / ou exemplificacións.

B) INSTALACIÓNS:

aula.

ximnasio.

A pista polideportiva exterior.

O pavillón cubertos municipal

Os espazos abertos do recinto escolar.

  IES VIRXE DO MAR  -  NOIA



 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

parque de “A alameda” e o paseo marítimo

C) MATERIAL DIDÁCTICO:

Convencional:

 Carpeta de E.F do alumno.

 Apuntes e fichas elaborados polos profesores do departamento. .

 Material deportivo diverso especificado no inventario de material do departamento.

Non convencional:

 Material específico de deportes alternativos, expresión corporal e actividades na natureza.

 Materiais reciclados e autoconstruidos polos propios alumnos.

 Material audiovisual: CDs de música e de vídeo, cámara de vídeo, televisión e vídeo, equipo

de música.

H) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A

PRÁCTICA DOCENTE.

3º ESO 1 2 3 4

1 ¿Qué fago para coñecer a composición da clase?:

          -Facer unha avaliación inicial

          -Ler os informes anteriores

          -Ver os resultados da avaliación

2 Teño en conta a diversidade á hora de organizar a clase, de crear os grupos, etc.

3 Dou a cada alumno e alumna a explicación que precisa:

          -No grupo grande

          -No grupo pequeno

          -De forma individual

4
Antes de empezar cunha unidade explico aos alumnos e alumnas qué, con qué
frecuencia e en base a qué avaliarei.

5 Planteo exercicios de diferente nivel en cada unidade e cada exame.

6 Utilizo diferentes tipos de probas:

          -Probas prácticas

          -Exames escritas

          -Exames orais

          -Traballos individuais

          -Traballos en grupo

7
Unha  vez  terminada  a  unidade,  evalúo  a  idoneidade  dos  recursos  e  das
actividades empleadas no proceso de aprendizaxe.

8
Entre avaliacións, programo un  ou varios plans de recuperación dependendo
dos resultados obtidos.
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9 Na metodoloxía que aplico:

          -Utilizo ferramentas TIC.

          -Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónoma

          -Dou moitas explicacións teóricas

10 Os exercicios que propoño son do seguinte tipo:

          -Cerrados, dirixidos, etc.

          -Abertos, procedimentais, diversos, proxectos, etc.

          -Facilitan o traballo cooperativo

11 Cómo paso a hora lectiva:

-Conseguindo silencio

          -Impartindo teoría e explicacións

          -Respondendo a preguntas, fomentando a participación, etc.

          -Observando

          -Corrixindo de maneira individual

12
Os criterios de avaliación refírense a accións didácticas que están presentes na
clase.

13
Utilízanse suficientes tarefas competenciales para reflectir o desenvolvemento
das competencias clave.

14 Están presentes os estándares de aprendizaxe en distintas actividades.

15 Existen estándares que resultan pouco accesibles.

16 Existen estándares alonxados dos contidos previstos.

17 Resulta fácil identificar o nivel de desenvolvemento de cada un dos estándares.

I) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

Os alumnos que non teñan superado os mínimos esixidos do curso anterior disporán, por lei, de

dúas opcións para recuperar a materia:

- Presentarse as probas que se levarán a cabo no mes de Maio, convocadas según o calendario

fixado pola Dirección do Centro y realizadas polo Departamento de Educación Física.

 Ir recuperando a materia por avaliacións, baixo a supervisión do profesor do curso no que

está matriculado, mediante traballos ou probas que este lle propoña.

J) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL

Co fin de comprobar os coñecementos dos que parten os alumnos a as alumnas e o seu estado

físico ,ao principio de curso realizaranse unha serie de probas iniciais. A avaliación inicial constará

dunha proba teórica e un test de condición física e habilidades básicas.
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No Departamento consideramos que a obtención destes datos é importanta aínda que non se terán

en conta para a valoración final da materia: é importante coñecer o estado inicial dos alumnos e

das alumnas aínda que o verdadeiramente relevante sexa a súa capacidade de aprender.

K) PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS TRANSVERSAIS.

Neste  deseño  curricular  pretendese  incluír  un  compoñente  ético  que  se  adapte  ás  novas

condicións sociais co fin de dar sentido ao resto dos coñecementos presentados na materia. Nesta

liña haberá un tratamento dos elementos educativos básicos ou temas transversais en cada unha

das  accións  do  proceso  educativo  que  levemos  a  cabo.  Na  nosa  materia  centrarémonos

principalmente en:

A EDUCACIÓN PARA A SAÚDE E EDUCACION SEXUAL:

Este aspecto impregna boa parte dos contidos do área. Seguiremos o tratamento da saúde desde o

coñecemento do propio corpo, os efectos da actividade física sistemática e os beneficios que desta

derívanse.

Nestas idades nas que a diferenciación de carácteres sexuais maniféstanse de forma significativa,

intentaremos contribuír a que os alumnos/as sexan conscientes dos cambios que experimentan,

acéptenos con naturalidade e saiban a influencia que poden ter no seu desenvolvemento.

É evidente que o peso da Educación sexual e da Educación para a saúde cae de cheo no propio

currículo  do  área  de  Educación  Física.  Neste  aspecto  incide  fundamentalmente  o  intento  de

conseguir no alumnado actitudes positivas fronte ás seguintes cuestións:

 A hixiene corporal na práctica de actividades físicas.

 A incidencia dos hábitos prexudiciais para a saúde na actividade física.

 A valoración e toma de conciencia da propia condición física.

 A valoración do efecto dun bos hábitos sobre a condición física e a saúde en xeral.

 O respeto das normas de prevención de accidentes na práctica da actividade física.

 A valoración dos efectos dos hábitos nocivos para a condición física e a saúde, e prevención

ante os mesmos.

A EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS:

As diferenzas biolóxicas que existen entre os sexos non son razóns para a marxinación dun ou

outro en determinadas actividades. O coñecemento mutuo que se leva a cabo nas manifestacións

motrices servirá de base cara ao respecto das características de cada un.

É preciso que o/a profesor/a teña en conta algúns aspectos como:

 As experiencias previas adoitan ser distintas en alumnos e alumnas, polo que o/a profesor/a

se verá obrigado/a a compensar esas desigualdades de principio.
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 Nas actividades manipulativas, pola educación sexista inevitable, as alumnas teñen menos

experiencia.

 É necesario incentivar ás alumnas para que solucionen os seus propios problemas.

 É preciso eliminar a linguaxe sexista. Así como as ilustracións (nos nosos textos, os debuxos

e  as  fotografías)  de  manipulación,  xogos  ou  actividades  físicas  deben  facerse,

independentemente da súa natureza, por mozos ou mozas indistintamente.

 Hai que eliminar a sensación de competitividade entre os dous sexos.

 É conveniente enfatizar sobre os éxitos e logros deportivos alcanzados por mulleres (malia a

súa condición de ama de casa tradicional e con gran esforzo...).

 Débese  ter  unha  especial  atención  a  que  os  varóns  non  monopolicen  algunhas  pistas

deportivas, considerándoas patrimonio de homes.

 É importante estimular ás alumnas no manexo de máquinas e ferramentas.

En xeral, realizar todas aquelas prácticas que eliminen a discriminación.

A EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR:

A actividade física estase convertendo nun ben cultural de toda a comunidade social, en torno

ao cal  suscítanse  expectativas  económicas  e políticas que tratan  de  transformalo  nun ben  de

consumo: marcas comerciais, instalacións, etc.

Desde  esta  análise  podemos  orientar  ao  alumno/a  en  todo  o  proceso.  Comezando  pola

selección do equipo adecuado para a actividade física ordinaria.

A EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Nestas actividades realizadas no medio natural débense desenvolver actitudes de coidado do

ecosistema e de protección do mesmo. Habemos de suscitar unha actitude de participación activa

na reconstrución do ecosistema. Insistindo en temas como:

 Contemplar as normas básicas de protección, precaución e seguridade no desenvolvemento

de actividades no medio natural.

 Valorar os recursos que brinda o medio natural para o seu goce.

 Reciclaxe de materiais de refugallo,  autoconstrucción  de novos  materiais  para xogos con

elementos naturais, reparación e reutilización de materiais estragados.

 Aceptar e respectar as normas de protección, precaución e seguridade no medio natural.

 Tomar interese por participar en actividades que se desenvolvan no medio natural.

 Confeccionar  carteis  e  sobre  as  características  máis  importantes  do  medio  natural  e  as

normas de seguridade e de respecto para a permanencia nel.

A EDUCACIÓN PARA A PAZ:

Entendemos a oposición como unha estratexia e non como unha actitude fronte aos demais. A

tolerancia e a deportividade no xogo son actitudes moi favorables para a educación para a paz.
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Tratarase o eixe da Educación para a paz unido á Educación moral  e  cívica cando se realizan

actividades que levan a:

 Aceptar do nivel de aptitude motriz dos outros.

 Respectar o ritmo de progresión, así como aos logros dos compañeiros por moi insignificantes

que poidan parecer.

 Controlar a agresividade en situacións de oposición e loita directa con compañeiros.

 Respectar a normativa e regulamentos dos xogos e deportes.

 Valorar mellóraa persoal e a dos demais por encima do resultado.

 Aceptar a competición cos demais como unha forma lúdica de desenvolver a actividade físico

deportiva, aceptando as regras, a cooperación e a rivalidade ben entendida.

 Dispoñerse a aceptar os resultados da confrontación deportiva, sen extrapolar actitudes e

condutas negativas.

 Respectar aos roles de cada participante nos xogos deportivas, con maior consideración á

figura do arbitro, colaborando co seu labor e sen cuestionar as súas decisións.

L) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADE: SENDEIRISMO

Duración: 1 Xornada

Lugar: Por determinar

Temporalización: 2º ou 3º trimestre

ACTIVIDADE: ORIENTACIÓN

Duración: ½ Xornada

Lugar: Por determinar

Temporalización: 3º Trimestre

ACTIVIDADE: RAFTING

Duración: ½ Xornada

Lugar: Por determinar

Temporalización: 2º ou 3º Trimestre

ACTIVIDADE: RECREOS ACTIVOS

Duración: 20 minutos

Lugar: ximnasio

Temporalización: 1ºs recreos ao longo de todo o curso escolar

Descrición: Actividades ludico-deportivas dirixidas e abertas a todo o alumnado que desexe

participar.
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LL) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Para a realización deste apartado tívose en conta a normativa vixente, reflectida nos artigos

71 ao 79 ; Lei Orgánica 2 / 2006, do 3 maio de educación (BOE do 4 de maio), que agrupa as

necesidades educativas específicas do alumnado en:

1. Necesidades Educativas Especiais. (NEE): Alumnado con minusvalía (motora, sensorial e

intelectual) ou trastornos graves de conduta.

2. Dificultades específicas de aprendizaxe (dislexia, discalculia, atraso escolar...).

3. Altas capacidades intelectuais.

4. Incorporación tardía ao sistema educativo español (inmigrantes, xitanos…).

5.  Condicións  persoais  ou  de  historia  escolar.  (Problemas  familiares,  hospitalización

continuada, cambio de centro constante, ...).

Debido á peculiaridade da nosa área, o alumnado con necesidade específica de apoio educativo

que require maior atención debido ao grao de adaptación do currículo, sería o do grupo de  N.E.E.

En liñas xerais, como obxectivos prioritarios a ter en conta, estaría potenciar a súa autonomía

persoal, favorecer a súa participación activa e fomentar a súa capacidade de socialización. Como

educadores,  é  importante  non  adoptar  situacións  de  permisividade  ou  sobreproteción,

interacionando con eles con naturalidade.

Como  medidas  de  atención  á  diversidade,  poderemos  adaptar  o  currículo  en  todos  os  seus

elementos  (Orde do 6 de outubro  1995. DOG 07/11/95):  elementos  prescriptivos  (obxectivos,

contidos e/ou criterios de avaliación) elaborando unha Adaptación Curricular Individualizada (ACI),

ou  elementos  non  prescriptivos  (secuencia  de  contidos,  formas  e  instrumentos  de  avaliación,

organización da aula, agrupamentos e todo aquilo incluído na metodoloxía), elaborando un Reforzo

Educativo (RE).

Para  a  elaboración  do  Reforzo  Educativo  poderemos  ter  en  conta  algunhas  das  seguintes

consideracións metodolóxicas en función do alumno ao que van dirixidas

A. - NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS:

A.1- Alumnos con minusvalía

● Motora

- Modificar os regulamentos dos xogos e sistemas de puntuación

- Utilizar materiais brandos alternativo ou adaptado.

- Ante falta de equilibrio, dotar o alumno de reforzos, xeonlleiras..

- En determinadas situacións "facer de sombra" do alumno para evitar caídas.

- Facer de speaker para dar orientacións.

- Modificar os espazos.

- Equiparar a desigualdade motora, modificando as formas de desprazamento dos alumnos

● Sensorial
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Visual:

- Familiarización co ámbito coñecendo texturas, sons, etc.

- Deixarlle tocar o material previamente á actividade.

- Non utilizar material duro ou con ariscas.

- Utilizar materiais máis grandes, sonoros (con cascabeis).

- Utilizar compañeiro-guía unidos por unha corda para situacións de colaboración, persecución, etc.

- Adaptar o material con marcas (stick, zonas, paredes, etc.).

- Engadir cascabeis en situacións de precisión (canastras, porterías, dianas, conos, etc.).

- Utilizar sons (golpes, palmadas, etc.) para orientarse no espazo.

- Variar os sistemas de puntuación (tocar o taboleiro 1 pto., tocar cascabeis rede 2 ptos…

- Equiparar a situación de desvantaxe ao grupo clase ( todos con anteface).

Auditiva:

- Falar de fronte vocalizando sen berrar nin esaxerando os xestos.

- Utilizar frases curtas, signos e sinais axudando a comprender a mensaxe.

- Proximidade ao profesor, equipo de música, etc.

- Utiliza reforzos visuais (Pano verde=saída, cambio… Pano roxo= stop, cambio parella…)

- Equiparar a situación de desvantaxe ao grupo clase (todos con tapóns).

● Intelectual

-  Utilizar poucos obxectos á vez.

-  Propoñer xogos que presenten poucas decisións a tomar.

-  Presentar habilidades moi sinxelas nun principio e ir aumentando a súa dificultade.

- Propoñer alumnos colaboradores, que cambiarán en cada sesión, para facilitar a participación do

alumno.

- Transmitir axeitadamente a información con unha linguaxe clara, sinxela e comprensible.

-  Utilizar sistemas de puntuación sinxelos.

A.2- Alumnos con trastornos graves de conduta

- Darlle protagonismo e responsabilidades cando consideremos oportuno (recollida de material,

arbitraxe, organización e dirección de xogos, etc.).

-   Non utilizar a actividade física como castigo.

-   Utilizar reforzos positivos.

B. - DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAXE

Formularanse actividades de reforzo e de apoio, dependendo do caso. En coordinación co P.T.

segundo  directrices  de  intervención  dadas  no  informe  de  avaliación  psicopedagóxica  ou  nos

documentos de Adaptación curricular individualizada ( A.C.I.)
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C. - ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS

Formularanse actividades de ampliación, dependendo do caso. Segundo directrices dadas no

programa  de  enriquecemento  deseñado  para  o  alumno.  Dende  esta  área  será  especialmente

importante traballar obxectivos encamiñados ao desenvolvemento social do alumno.

D. - INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

A través da actividade física favoreceremos a inclusión destes alumnos, obtendo unha maior

participación  e  socialización  destes  no  grupo,  independentemente  do  momento  da  súa

incorporación e situación persoal. Utilizaremos actividades de presentación, xogos cooperativos,

actividades de socialización, etc.  Variaranse para cada tarefa as formas de agrupamento.   Achega

cultural ao grupo clase (xogos tradicionais, danzas, música, etc.)

E. - CONDICIÓNS PERSOAIS OU DE HISTORIA ESCOLAR

Con este alumnado será especialmente importante a coordinación cos servizos sociais, así

como a intervención encamiñada á mellora das habilidades básicas, fomento das relacións sociais,

inclusión no grupo, seguimento da asistencia e inculcar a importancia da escolaridade.

En caso de existir dificultades de aprendizaxe asociadas a estas condicións persoais, seguir as

directrices dadas no punto B

M) TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

O plan lector  céntrase  na lectura  como unha das  competencias  básicas que contribúen o

desenrolo persoal e social do alumno. Non se debe esquecer a estreita relación que, neste sentido,

existe entre ler e outros procesos intelectuais complexos e complementarios como escribir, falar e

escoitar  que  posibilitan  o  desenrolo  das  competencias  necesarias  para  a  adquisición  das

aprendizaxes. Dende esta perspectiva, as reflexións, os contidos e as actuacións que se expoñen

no  plan  lector  deben  ser  entendidos  como  propostas  e  procedementos  integrados  nos

prantexamentos  didácticos  e  metodolóxicos,  necesarios  para  o  desenrolo  das  habilidades,

estratexias,  coñecementos,  aptitudes  e destrezas  que  unha persoa  ha de  adquirir  para  o  seu

desenrolo persoal e social.

Ler enténdese como un acto de comunicación, durante o cal dialogamos ou interactuamos co

texto escrito para construír o noso propio sentido do mesmo. Así pois, ler é un proceso intelectual

complexo durante o cal nos situamos como receptores activos do que o autor quixo comunicar.

Somos receptores activos porque para comprender a mensaxe do texto escrito necesitamos poñer

en marcha tarefas mentais complexas.

Neste sentido, o proxecto PISA define a lectura como “a capacidade non só de comprender un

texto  senón  de  reflexionar  sobre  o  mesmo a  partir  do  razoamento  persoal  e  as  experiencias

propias”. Este proxecto tamén establece que os alumnos han de ser capaces de “saber ler” un

número amplo e variado de textos, entre os que inclúe os chamados “textos continuos” (textos
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narrativos,  expositivos,  descritivos,  argumentativos/persuasivos,  prescritivos/mandatarios)  e

“textos descontinuos”, que presentan a información cunha organización diferente a dos anteriores

(cadros/gráficos, táboas, diagramas, mapas, listas, formularios,  anuncios).  E isto ha de ser así

porque na vida cotiá  atopámonos con esta  variedade de tipos de texto e non só cos “textos

continuos” que son os que, fundamentalmente, se traballan nos centros educativos.

Tendo isto en conta, dende este Departamento proporanse actividades para traballar os dous

tipos de textos, tanto de forma de forma individual como de forma conxunta.

Á hora de propor as actividades, hai que ter en conta que o texto escrito non di o mesmo para

tódolos lectores, senón que cada cal reinterpreta o sentido do mesmo; en primeiro lugar, dende o

seu coñecemento, vivencias e experiencia, hasta o punto que nin sequera un mesmo texto di o

mesmo para un lector que o lee en momentos diferentes. En segundo lugar, dependendo do tipo

de proceso lector  que sexamos capaces de poñer en marcha,  o texto escrito diranos máis ou

menos; é dicir, canto máis poida aportar o lector ó texto, máis rico será este.

Así pois, o desenrolo da competencia lectora é un proceso que leva asociado o de outras

competencias,  como  son  a  comunicativa  e  a  literaria,  as  habilidades  que  encerran  estas  e  a

capacidade de poñer en marcha e controlar as actividades, estratexias ou procedementos mentais,

implicados no proceso da lectura, que van dende a activación dos coñecementos previos que o

lector ten en relación co que vai a ler e a atribución de sentido tendo en conta o coñecemento

cultural  que  posúe,  hasta  a  integración  do  que lee  nos  seus  esquemas  de  coñecemento  e  a

reestruturación dos mesmos. A lectura é, pois, un proceso interactivo entre lector e texto que esixe

a implicación activa daquel mediante a interacción de diversas habilidades.

Este enfoque comprensivo da lectura esixe un traballo progresivo e continuado. Dende este

Departamento, tratando de ensinar estratexias de comprensión lectora, traballarase con todo tipo

de textos: literarios,  expositivos, xornalísticos,  publicitarios,  gráficos; tanto en soporte impreso

como electrónico.

Entre  as  estratexias  mentais  que  o  alumno  tería  que  levar  a  cabo  para  desenrolar  a

competencia lectora dende un punta de vista comprensivo, pódense citar as seguintes:

 Elaboración de obxectivos de lectura.

 Activación de coñecementos previos.

 Anticipación de contidos (elaboración de hipóteses).

 Lectura interactiva (ler, reler, avanzar, retroceder).

 Construción progresiva de significado (información xeral, datos, …).

 Verificación e reformulación de hipóteses.

 Identificación e corrección de problemas e erros de lectura.

 Recapitulación do lido (imaxe global do texto).

 Resumo ou idea principal.

 Elaboración de esquemas para organizar a información.

 Identificación do principal e do accesorio.

 Identificación da estrutura do texto.

 Avaliación da comprensión.
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 Relación do lido con outros temas ou coñecementos.

 Opinión e comentario, falar e escribir sobre o texto.

 Utilización do lido para fins particulares, sociais, académicos, laborais.

O seguimento e avaliación do plan lector levarase a cabo de forma continuada, tratando de ir

corrixindo e  axustando os  aspectos  nos  que xurdiron  máis  dificultades.  Para  a  avaliación  dos

aspectos relacionados co hábito lector teranse en conta  os índices de lectura, a capacidade do

alumno para avanzar na súa competencia lectora e literaria tentando enfrontarse a textos cada vez

máis complexos, actitude diante da lectura.

Por último cabe dicir, que para conseguir o que se propón neste plan lector é necesario que

entre todos, comunidade educativa e ambiente familiar, sexamos capaces de crear un clima lector

que propicie o desenrolo das competencias literarias.
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4. SEGUNDO CICLO  – CUARTO DE ESO

4.1   OBXECTIVOS
O ensino da educación física nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento das

seguintes capacidades:

1. Coñecer, valorar e realizar quecementos de forma autónoma previa análise da actividade e

previndo lesións.

2. Coñecer  e  mellorar  as  cualidades  físicas  relacionadas  coa  saúde  coñecendo  os  efectos

beneficiosos,  os riscos e a prevención, aplicando os métodos de adestramento e elaborando e

poñendo en práctica un plan de traballo.

3. Realizar e valorar as técnicas e métodos de relaxación de forma autónoma relacionándoos coa

respiración.

4. Valorar os efectos do consumo de tóxicos, do sedentarismo e dos medios de comunicación

sobre a actividade física e a saúde.

5. Coñecer e realizar primeiros auxilios na actividade física.

6. Coñecer  e  realizar  actividades  deportivas,  recreativas  e  de  adversario,  planificando  e

realizando torneos, con progresiva autonomía na súa execución.

7. Deseñar, crear e participar en composicións coreográficas .

8. Realizar actividades de improvisación, movementos rítmicos e comunicativos.

9. Organizar e realizar actividades no medio natural tomando conciencia do seu impacto e da súa

relación coa saúde.

10. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de deportividade

na participación en actividades, xogos e deportes, independentemente das diferenzas de xénero,

culturais, sociais e de habilidade.

4.1.1 Contribución da materia ao logro das competencias básicas
A  materia  de  educación  física  contribúe  de  xeito  directo  e  claro  á  consecución  de  tres

competencias básicas:

 a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico,

 a competencia social e cidadá e

 a competencia cultural e artística.

De forma xenérica, contribúe a outras tres:

 competencia en comunicación lingüística,

 competencia para aprender a aprender e

 autonomía e iniciativa persoal.

Ao resto das competencias contribúe de forma menor.
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Forman parte da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico o conxunto de

aspectos que interveñen nas interaccións motoras que se realizan en diferentes contornos e que

xeran a capacidade de afrontar e superar múltiples retos motores, tanto na aula como na vida

cotiá. O noso corpo é o vínculo de relación co contorno e coas persoas que nos rodean. A saúde

como  referencia  fundamental  maniféstase  a  través  de  respostas  motoras  variables  que  se

corresponden coa exixencia de continuos axustes corporais adaptados ás condicións do contorno.

Por  outra  banda,  a  educación  física  ten  que  adaptarse  ao  medio  onde  se  desenvolven

programas e contidos. É necesario axustar as propostas de actividades ao que o contorno social e

cultural  demanda.  O  ensino  está  inserido  nunha  comunidade  determinada,  con  certas

particularidades  socioculturais  ou  xeográficas,  que  deben  ser  un  punto  de  partida  para  a

construción dunha adecuada competencia motora e dunha educación física consecuente.

A educación física suscita tamén, en canto a esta competencia, a realización de actividades

físicodeportivas  no  medio  natural,  así  como  o  coñecemento  de  materiais,  técnicas  e  criterios

específicos previos a calquera tipo de actuación fóra do espazo-aula, de forma que se garanta a

seguridade e unha secuencia axeitada das capacidades que se deben desenvolver nos diferentes

contornos. A todo iso engádese a promoción dunha utilización responsable do medio natural, sexa

en espazos abertos ou urbanos.

Desde  o  punto  de  vista  da  educación  física  a  competencia  social  e  cidadá  incorpora  a

capacidade de establecer dinámicas persoais e grupais a través do propio corpo, en situacións de

cooperación e de oposición, preservando e fomentando os valores deportivos máis esenciais, que

comportan  a  posta  en  práctica  dun  proxecto  en  común  e  a  aceptación  de  regras  e  normas

establecidas polo grupo na práctica de xogos ou deportes, así como o respecto aos materiais, ao

contorno e ás persoas participantes. As habilidades asociadas á interacción con outras compañeiras

e compañeiros implican, xa que logo, a integración de diferentes saberes (sociais e deportivos) que

permiten establecer relacións construtivas e facilitan a integración do alumnado na sociedade e/ou

no grupo.

O  deporte  é  o  resultado  dun  proceso  histórico  e  cultural.  Os  códigos,  interpretacións  e

significados que xerou esta evolución poden ser moi diverxentes entre si. Por iso, proponse unha

educación física que ten en conta o espazo social en que se desenvolve e que ten como norte

formar un alumnado activo,  capaz de analizar con espírito crítico o conxunto de espectáculos,

manifestacións,  valores  e  actitudes  que  xiran  arredor  do  deporte  e  da  súa  actualidade,

seleccionando a información recibida e procesándoa, obtendo conclusións a partir da realización de

análises persoais e achegándoo a unha cultura deportiva na cal o deporte estea ao servizo do ser

humano e no que palabras como satisfacción, autonomía, confianza, esforzo, axuda ou traballo en

equipo sexan un referente que se vaia seguir. Por iso, a práctica e a organización de actividades

deportivas  colectivas  propóñense  cun  carácter  aberto,  de  pacto,  e  esixe  a  aceptación  das

diferenzas e limitacións das persoas participantes e a asunción por parte de cada integrante das

súas propias responsabilidades.

Esta competencia tamén relaciona o dereito que toda a cidadanía ten á saúde coa promoción

da actividade física no período escolar. A inactividade física é un problema importante de saúde
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pública. A visión dunha mocidade sedentaria, observadora deportiva e afastada da práctica motora,

con índices crecentes de obesidade e problemas de saúde realmente alarmantes establece como

prioridade social a educación para a prevención de comportamentos de risco e a promoción da

actividade física como base de cultivo de hábitos saudables.

A educación física promove de forma singular a consecución da autonomía e iniciativa persoal

das  alumnas  e  dos  alumnos.  As  bases  da  identidade persoal  edifícanse  a  partir  de  dous  dos

aspectos reguladores do ser humano, o corpo e o movemento. A forma de interaccionar con outras

persoas  e  co  medio  realízase  a  partir  da  diferenciada  motricidade  de  cada  quen.  E  é  aí,  na

disposición persoal para a acción, onde se afirma a súa base identitaria.

O ensino das diferentes propostas motoras, dos xogos e deportes, das actividades no medio

natural  ou  do  desenvolvemento  da  condición  física  e  a  expresión  corporal  oriéntanse  cara  á

formación dun ser autónomo capaz de anticipar, percibir, decidir, relacionar, executar e reflexionar

sobre as súas actuacións e de transferir o traballo na aula a outros espazos persoais de recreación

e tempo libre.

Estas propostas, que fomentan a autonomía e a iniciativa persoal, oriéntanse en educación

física,  basicamente,  desde  tres  campos:  desde  a  forma  de  producirse  a  interacción  entre  o

profesorado e o alumnado, desde a metodoloxía de traballo na aula e desde as esixencias e os

retos da propia actividade.

A  interacción  na  aula  fai  referencia  ao  clima existente,  á  cooperación  e  participación  das

alumnas e dos alumnos nas propostas que se desenvolven na aula e fóra dela. Neste espectro

inclúense formulacións de autoxestión ou coxestión das propias sesións de educación física ou da

organización  de  propostas  complementarias  como  xornadas  deportivas,  eventos  singulares  ou

programacións específicas.

As metodoloxías seleccionadas condicionan o nivel de autonomía do alumnado. A metodoloxía

debe ser utilizada en función da actividade e das características das persoas destinatarias. Con

todo  as  propostas  máis  creativas,  máis  autónomas,  máis  individualizadas,  máis  exploratorias,

promoven unha formación máis individualizada e desenvolven unha maior capacidade de iniciativa

persoal.

Doutra banda, as esixencias e os retos das tarefas con certa dificultade técnica ou enfrontarse

á  mellora  do  propio  nivel  de  condición  física,  implican  situacións  en  que  o  alumnado  debe

manifestar autosuperación, perseveranza e actitude positiva; responsabilidade e honestidade na

aplicación das regras e capacidade de aceptación dos diferentes niveis de condición física e de

execución motriz dentro do grupo.

A educación física contribúe á competencia cultural e artística en dous planos diferentes. O

primeiro plano vén definido polo enriquecemento cultural que supón para o alumnado a práctica e

o  coñecemento  das  actividades  físicas  e  deportivas.  O  segundo  plano  vén  determinado  pola

observación da actividade física e deportiva como unha forma artística, como elemento plástico.

No primeiro caso, esta competencia supón apreciar, comprender e valorar as manifestacións

culturais da motricidade humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais, as actividades

expresivas ou a danza, e consideralos como parte do patrimonio cultural dos pobos, algo que é
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necesario coñecer e preservar.  Contribúese a adquirir esta competencia facilitando o acceso do

alumnado á historia literaria e visual da educación física, ao coñecemento dos seus momentos máis

singulares e a unha reflexión e valoración crítica sobre a súa transcendencia no contexto cultural

en que teñen/tiveron lugar.

Noutro  sentido,  esta  materia  está  comprometida  coa  adquisición  dunha  actitude  aberta  e

respectuosa  ante  o  fenómeno  deportivo  como  espectáculo  e  ante  as  manifestacións  lúdicas,

deportivas e de expresión  corporal  propias doutras culturas,  propoñendo fomentar  unha visión

crítica ante a violencia no deporte ou outras situacións contrarias á dignidade humana que nel se

producen.

A educación física  ten  un carácter  creativo  ao  que se  contribúe mediante a  exploración  e

utilización das posibilidades e recursos expresivos do corpo e o movemento. Desenvólvese esta

competencia ensinando a ver e a percibir os aspectos estéticos que poden existir dentro dun acto

motor,  especialmente  na  observación  das  grandes  competicións  e  encontros  deportivos.

Elasticidade,  expresividade,  harmonía,  plasticidade,  son  palabras  asinables  a  diversas

especialidades e momentos deportivos. A súa aplicación farase a través do desenvolvemento das

habilidades perceptivas e da experimentación sensorial, especialmente a través da realización de

propostas rítmico-expresivas, individuais ou grupais e da visualización de actividades deportivas ou

de expresión corporal de alto nivel.

Aprender  a  resolver  problemas  motores  de  forma  autónoma,  aplicar  os  coñecementos  á

resolución  de  novas  situacións,  é  un  dos  grandes  obxectivos  da  educación  física.  Aprender  a

aprender en educación física tamén implica desenvolver habilidades para o traballo en equipo en

diferentes actividades deportivas e expresivas colectivas e a adquisición de aprendizaxes técnicas,

estratéxicas e tácticas que sexan xeneralizables para varias actividades deportivas.

Esta  competencia  está  vinculada  directamente  co  desenvolvemento  da  autonomía  e  da

iniciativa  persoal  na aula. A forma en que se  realiza a  interacción  nela e as metodoloxías de

traballo empregadas no desenvolvemento das sesións van condicionar o desenvolvemento desta

competencia. A educación física axuda á consecución da competencia para aprender a aprender ao

ofrecer recursos para a planificación de determinadas actividades físicas a partir dun proceso de

experimentación.  Unha  educación  física  e  deportiva  sobre  a  base  de  situacións-problema,

discusións  polémicas,  obradoiros,  debates...  pode  contribuír  a  que o  alumnado sexa  capaz  de

regular a súa propia aprendizaxe da actividade física e á vez estruturar e organizar a práctica no

seu  tempo  libre.  Para  iso  deberán  realizarse  actividades  que,  polo  seu  contido,  propicien  a

resolución de problemas, organizar situacións en que se revelen contradicións, buscar solucións

posibles ante as actividades cooperativas ou de competición, individuais ou grupais presentados, e

xulgar o proceso e o seu resultado final.

A educación física é unha encrucillada de diversas linguaxes. Algunhas sonlle propias e outras

son  compartidos.  A  adquisición  da  competencia  en  comunicación  lingüística  prodúcese  en

educación física de dúas formas diferentes. A primeira, do mesmo xeito que no resto das materias,

ofrecendo  unha  variedade  de  intercambios  comunicativos  e  enriquecendo  a  capacidade

comunicativa a través das expresións e o vocabulario específico que achega.
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Ademais a comunicación, como factor básico da linguaxe, está unida á área de educación física

polo  uso  do  corpo  como  medio  para  expresar  todo  tipo  de  accións  ou  sensacións.  Co  corpo

transmítense ademáns, afectos, estados de ánimos, posturas, sinais... que configuran as bases da

linguaxe corporal. Escoitar, expoñer e dialogar estarían moi empobrecidos sen a significatividade

que o corpo lles dá a estes conceptos. A comunicación xestual, a utilización de ritmos e danzas, a

respiración e, en xeral, as técnicas de dominio corporal, inicialmente traballadas en primaria, e que

convén continuar.

A contribución da educación física á adquisición da competencia matemática é de carácter

secundario  e  prodúcese  a  través  do  desenvolvemento  de  diversos  contidos  específicos  da

educación física e a partir doutros de carácter transversal. O cuantitativo no espacial, no temporal,

nas distancias e traxectorias,  está reflectido en moi  diversos momentos e actos.  O control  do

tempo,  a  toma  de  pulsacións,  o  ritmo  en  función  da  distancia,  a  regulación  de  esforzos,  a

ocupación  espacial,  son  formas  que  se  manexan  habitualmente  en  educación  física,  ben  polo

coñecemento regulamentario, ben polas esixencias da propia práctica.

4.2   CONTIDOS. SECUENCIACIÓN.

BLOQUE 1. CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE.

- Realización e práctica de quecementos autónomos, logo de análise da actividade física que se

vai a realizar.

- O quecemento como medio de prevención de lesións.

- Sistemas  e  métodos  de  adestramento  das  capacidades  físicas  relacionadas  coa  saúde:

resistencia aeróbica, flexibilidade e forza resistencia.

- Efectos  do traballo  de resistencia  aeróbica,  de flexibilidade e  de forza resistencia sobre  o

estado de saúde: efectos beneficiosos, riscos e prevención.

- Aplicación dos métodos de adestramento da resistencia aeróbica, da flexibilidade e de forza

resistencia.

- Elaboración  e  posta  en  práctica  dun  plano  de  traballo  dunha  das  capacidades  físicas

relacionadas coa saúde.

- Toma de conciencia da propia condición física e predisposición a mellorala.

- Relaxación e respiración. Aplicación de técnicas e métodos de relaxación de forma autónoma.

- Valoración dos métodos de relaxación para aliviar tensións da vida cotiá.

- Valoración  dos  efectos  negativos  que  determinados  hábitos  (fumar,  beber,  sedentarismo,

consumir estupefacientes...)  teñen sobre  a condición física e sobre a saúde e adopción dunha

actitude de rexeitamento ante estes.

- Primeiras  actuacións  ante  as  lesións  máis  comúns  que  poden  manifestarse  na  práctica

deportiva. Protocolos básicos de primeiros auxilios.
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BLOQUE 2. XOGOS E DEPORTES.

- Realización de xogos e deportes individuais, de competición entre dúas persoas e colectivos de

lecer e recreación.

- Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes (fútbol sala).

- Coñecemento e práctica de xogos e deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, así como

do seu regulamento. Procura de información sobre variacións locais.

- Planificación e organización de campionatos nos cales se utilicen sistemas de puntuación que

potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas.

- Valoración dos xogos e deportes como actividades físicas de lecer e tempo libre.

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

BLOQUE 3. EXPRESIÓN CORPORAL.

- Adquisición de directrices para o deseño de composicións coreográficas.

- Creación de composicións coreográficas colectivas con apoio dunha estrutura musical incluíndo

os diferentes elementos: espazo, tempo e intensidade.

- Participación e achega ao traballo en grupo nas actividades rítmicas.

- Disposición favorable á desinhibición na presentación individual ou colectiva de exposicións

orais e rítmicas en público.

BLOQUE 4. ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL.

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

- Participación na organización de actividades no medio natural de baixo impacto ambiental, no

medio terrestre ou acuático. Procura e procesamento da información. Presentación de proxectos a

compañeiras e compañeiros.

- Habilidades de manipulación dos elementos naturais (refuxio, vivac...).

- Realización  de  actividades  especializadas  e  de  carácter  recreativo,  preferentemente

desenvolvidas no medio natural (escalada, rapel, paso de travesías, carreiras de orientación...).

- Realización de actividades especializadas e de carácter  recreativo, desenvolvidas no medio

natural (remo, vela, traíñas, montañismo...).

- Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas no medio

natural.

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS

1ª  AVALIACIÓN:

- U.D. Quecemento IV

- U.D. Condición Física e saúde IV
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- U.D. Hábitos Saudables IV. Relaxación e respiración.

- U.D. Combas I: Un salto a saúde

- U.D. Bádminton I

2ª  AVALIACIÓN:

- U.D. Deportes de ocio e recreación

- U.D. Aerobic

- U.D. Primeiros Auxilios

3ª AVALIACIÓN:

- U.D. Fútbol sala

- U.D. Acrosport I

- U.D. Planificación de actividades no medio natural

4.3   CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Planificar e poñer en práctica quecementos autónomos respectando pautas básicas para a súa

elaboración e atendendo as características da actividade física que se realizará.

Trátase de comprobar se o alumnado adquiriu unha relativa autonomía na planificación e posta

en práctica de quecementos axeitados ás pautas e características requiridas para que sexan

eficaces. Observarase tamén que sexan adecuados á actividade física que se realizará.

2. Analizar os efectos beneficiosos e de prevención que o traballo regular de resistencia aerobia,

de flexibilidade e de forza resistencia supoñen para o estado de saúde.

Con  este  criterio  de  avaliación  preténdese  saber  se  o  alumnado  coñece  os  efectos  e  as

adaptacións xerais que o traballo continuado de cada capacidade física relacionada coa saúde

supón para o organismo e para a mellora do estado deste. Tamén se recoñece os riscos que

comporta o déficit de actividade física diaria para a saúde e a calidade de vida.

3. Deseñar e levar a cabo un plan de traballo dunha capacidade física relacionada coa saúde,

incrementando  o  propio  nivel  inicial,  a  partir  do  coñecemento  de  sistemas  e  métodos  de

adestramento.

Trátase de comprobar se o alumnado, coa guía e as pautas do profesorado, é quen de elaborar

un  plan  de  traballo,  con  exercicios  e  actividades  que,  partindo do  seu  nivel  inicial,  poida

permitirlle mellorar a súa capacidade física, de cara a ter e manter unha boa saúde.

4. Resolver situacións de xogo dos deportes traballados, aplicando os coñecementos técnicos,

tácticos e regulamentarios adquiridos.

Pretende valorar, sen esquecer outros aspectos, a capacidade de toma de decisións necesaria

para a resolución de situacións de xogo.

5. Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia, propios do contorno do centro.
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Pretende  comprobar  o  grao  de  coñecemento  regulamentario  e  a  valoración  dos  xogos  e

deportes  tradicionais  practicados,  así  como  as  capacidades  coordinativas  nas  habilidades

específicas requiridas e a información sobre variantes locais dos xogos seleccionados.

6. Resolver supostos prácticos sobre as lesións que se poden producir na vida cotiá, na práctica

de actividade física e no deporte, aplicando unhas primeiras atencións e protocolos básicos de

actuación.

Búscase comprobar se o alumnado é quen de demostrar que ten un coñecemento teórico-

práctico básico das actuacións que se deben levar a cabo ante lesións que se poidan producir

no seu contorno habitual  e,  concretamente, na práctica de actividade física. Incidirase moi

especialmente  nos  aspectos  preventivos,  no  establecemento  de  criterios  de  actuación  e

naqueles que evitan a progresión da lesión.

7. Manifestar unha actitude crítica ante as prácticas e valoracións que se fan do deporte e do

corpo a través dos diferentes medios de comunicación.

Con este criterio  preténdese saber  se o alumnado,  a  partir  da análise da información que

ofrecen os medios de comunicación (prensa, revistas para adolescentes, a internet, radio, TV),

é capaz de abordar temáticas vinculadas ao deporte e ao corpo vixentes na sociedade e de

analizar de forma crítica temas coma a imaxe corporal, os estilos de vida na sociedade actual,

os valores das diferentes vertentes do deporte ou a violencia e a competitividade.

8. Participar na organización e posta en práctica de torneos en que se practiquen deportes e

actividades físicas realizadas ao longo da etapa.

Con  este  criterio  preténdese  coñecer  a  capacidade  de  colaboración  na  organización  de

situacións deportivas competitivas, ademais de participar activamente nelas. Nestes encontros,

autoxestionados polo propio alumnado, valorarase en canto á organización, aspectos como a

iniciativa, a previsión e a anticipación ante posibles desaxustes; en canto á práctica, aspectos

como a participación activa, a colaboración cos membros dun mesmo equipo e o respecto polas

normas e polas persoas opoñentes.

9. Participar  de  forma  desinhibida  e  construtiva  na  creación  e  realización  de  actividades

expresivas colectivas con soporte musical.

Con este criterio preténdese coñecer a capacidade do alumnado para participar activamente no

deseño e execución de coreografías sinxelas con soporte musical  en pequenos grupos,  nas

cales se  valorará  a capacidade de  seguir  o  ritmo da música,  a  expresividade do  corpo,  a

orixinalidade da coreografía, así como o seguimento do traballo de cada grupo ao longo do

proceso de creación da coreografía.

10. Utilizar os tipos de respiración e as técnicas e métodos de relaxación como medio para a

redución de desequilibrios e o alivio de tensións producidas na vida cotiá.

Con  este  criterio  de  avaliación  preténdese  saber  se  o  alumnado  é  capaz  de  aplicar

autonomamente os tipos de respiración e as técnicas e os métodos de relaxación aprendidos ao

longo da etapa. Teranse en conta indicadores como a localización e control da respiración, a

concentración,  a  disociación  de  sensacións  de  tensión  -  relaxación  ou  frío  -  calor  e  as

sensacións corporais logo do seu uso.
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11. Planificar  unha  saída  ao  medio  natural  e  resolver  cooperativamente  problemas  que  se

presentan nel a partir dos contidos traballados.

Búscase coñecer a capacidade do alumnado para, de forma cooperativa, planificar unha saída

ao medio natural, así como aplicar os coñecementos adquiridos á resolución de problemas que

habitualmente se suscitan no medio natural: rapelar, facer unha travesía, unha ponte mono,

vivaquear,  construír  un  refuxio,  etc.  e  que  deben  ser  contextualizados  dentro  do  campo

recreacional.  Cada  centro  elixirá  o  espazo  para  realizar  a  actividade  en  función  das  súas

instalacións e o seu contorno, realizando a devandita actividade, preferentemente, no espazo

natural.

4.3.1  Mínimos Esixíbeis

O alumno/a deberá:

- Os alumnos serán capaces de realizar de forma autónoma un quecemento (tanto a parte xeral

como a específica).

- Coñecer e identificar as diferentes calidades físicas básicas.

- Propoñer diferentes métodos ou sistemas de adestramento para a mellora da cualidade de forza-

resistencia

- Elaborar un plan de traballo da resistencia aeróbica e da flexibilidade.

- Aplicar correctamente os distintos tipos de relaxación que vexamos e coñecer as pautas básicas

de cada un deles.

- Coñecer e aplicar a postura correcta en diversas situacións.

- Coñecer e aplicar os diferentes tipos de respiración.

- Diferenciar e identificar os diferentes golpeos de Bádminton.

- Explicar de forma sinxela a técnica básica de cada un dos golpeos.

- Coñecer cando se debe aplicar cada un dos golpeos.

- Coñecer de forma básica os aspectos máis relevantes do regulamento e da táctica do xogo    en

individuais (Bádminton)

- Saber manexar algún instrumento propio dalgún xogo ou deporte recreativo (indiaca, unihoc,

freesbi...).

- Coñecer os pasos básicos de Aeróbic y algunhas das súas variantes

- Seguir o ritmo musical con pasos de aerobic básicos

- Distinguir : beats, frase musical e bloque musical.

- Representar unha coreografía de Aerobic en grupo cumprindo os requisitos esixidos polo profesor

- Coñecer as axudas básicas na execución de figuras (acrosport)

- Distinguir as funcións e coñecer as características do portor e o áxil

- Realizar equilibrios por parellas,grupos de tres e colectivos seguindo as normas de seguridade.

-  Realizar  unha  composición  grupal  con  enlaces   seguindo  as  normas  básicas  que  indique  o

profesor.
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- Cumprir as normas de cooperación e respecto polas diferenzas individuais, como practicante e

como espectador

- Participar de forma activa en cada sesión

4.3.2  Criterios de cualificación

AVALIACIÓN INICIAL.
Co fin de comprobar os coñecementos dos que parten os alumnos e o seu estado físico, ao

principio de curso realizaranse unha serie de probas iniciais. A avaliación inicial constará dunha

proba teórica e un Test de Condición Física e Habilidades Básicas.

No departamento consideramos que a obtención destes datos é importante aínda que non se

terán  en  conta  para  a  valoración  final  da materia:  é  importante  coñecer  o  estado inicial  dos

alumnos aínda que o verdadeiramente relevante sexa a súa capacidade de aprender

AVALIACIÓN CONTÍNUA.
 Avaliarase  a  consecución  dos  criterios  mínimos  reflectidos  en  cada  unha  da  Unidades

didácticas   Para  a  consecución  da  nota  final  de  cada  avaliación,  establécense  os  seguintes

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   para a valoración de:

■ Contidos de tipo conceptual: (30% da nota):

- PROBA TEÓRICA, relacionada cos contidos explicados para cada unidade didáctica nas sesións.

Realizarase  o  como mínimo,  un  exame por  trimestre  que englobará  os  contidos  de  todas  as

unidades didácticas impartidas. No caso de que o profesor xulgue oportuno non realizar esta proba

de  contidos  conceptuais,  a  porcentaxe   pasará  a  se  engadir  os  contidos  procedimentais  ou

actitudinais (ao criterio do profesor é según a importancia que este lle otorgue a cada un deles,

tendo en conta os contidos y os obxectivos das U.D.)

- TRABALLOS ESCRITOS, que o profesor  estime adecuados en función do desenvolvemento da

avaliación.

■  Contidos de tipo procedimental: (40% da nota):

Debido ás características específicas de esta materia, este apartado implica un alto porcentaxe da

nota final. A avaliación levarase a cabo mediante:

-  PROBA  PRÁCTICA  de cada  unidade  didáctica  impartida  nese  trimestre  e  onde  se  valorarán

principalmente os contidos procedimentais.

■ Contidos de tipo actitudinal: (30% da nota):

Nas clases valórase como positivo ou negativo as actitudes reflectidas na correspondente lista de

control da ficha persoal do alumno na que se terán en conta os seguintes parámetros:

 Participación, esforzo, atención: valorase positivamente hasta un máximo de 1.5 puntos

 Respeto, cooperación, solidaridade: valorase positivamente hasta un máximo de 1.5 puntos
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 Asistencia e puntualidade: chegar tarde a clase sancionase con 0.10 puntos. A ausencia

non  xustificada suporá  -  0.50 puntos e poderá perder o dereito a avaliación continua,

según o estipulado por lei (as 8 faltas son xustificar).

 Roupa e calzado adecuado para a práctica da actividade física: os alumnos/as deberán

traer  obrigatoriamente  roupa  deportiva,  no  caso  contrario  non  poderán  realizar  a  clase

práctica y serán sancionados con -0.25 puntos.  O CALZADO deberá ser  axeitado para a

práctica deportiva e deberá estar correctamente atado, de non ser así suporá -0.25 puntos

 Aspectos relativos a seguridade(tanto do propio alumno como dos seus compañeiros)

 Ex: comer chicle na clase, levar o cabelo longo son recoller, levar reloxos, aneis, piercins,

pendentes, etc que sexan visibles e poidan supoñer un perigo para o alumno ou os seus

compañeiros, utilizar o material de forma perigosa para a propia integridade ou  a dos seus

compañeiros/as. Todo elo poderá ser sancionado con -0.25 puntos

 Hixiene diaria: é obrigatorio  o cambio de camiseta e un pequeno aseo y aconsellable  a

ducha trala sesión de E.Física. Non cambiar a camiseta suporá -0.25 puntos.

OS ALUMNOS QUE NON POIDAN REALIZAR A PARTE PRÁCTICA por  prescrición  médica,

temporalmente ou durante todo o curso deberán presentar o correspondente certificado médico e

terán as seguintes modificacións nos criterios de puntuación:

- Asistencia e participación activa nas sesións  (30 % da nota)

 Realizarán un diario de clase segundo modelo achegado polo profesor.

 Participación en labores de organización e desenvolvemento da sesión.

- Traballo teórico (40%). A proba práctica será substituída por un traballo relacionado coa unidade

ou unidades didácticas pertinentes e que o alumno/a terá que defender.

- Proba teórica  (30%)  O mesmo que o resto dos compañeiros.

4.3.3  Criterios de promoción
Os criterios de promoción quedan recollidos no PCC do centro.

4.4   METODOLOXÍA DIDÁCTICA.

A.- METODOLOXÍA BÁSICA

Principalmente basearemos na ASIGNACIÓN DE TAREFAS, que aínda que se trata dun estilo

directivo,  é  o  que  mellor  se  acomoda  ás  sesións  dentro  desta  materia.  No  obstante,  haberá

momentos,  sobre  todo en unidades  didácticas referidas  á  expresión  corporal  ou  a  xogos  pre-

deportivos, no que o método dominante sexa a RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Gustaríanos recalcar que os estilos non directivos son de gran axuda para os alumnos, pero

debemos ter en conta os condicionantes de espazo ou número de alumnos por grupo, pero sobre

todo de tempo, á hora de poder levalos a cabo.
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B.- ACTIVIDADES NAS QUE NOS BASEAREMOS

Ao ser esta unha materia de marcado carácter práctico, as actividades que viran en torno aos

contidos procedimentais serán as de maior peso específico. Aínda que, atendendo aos tres tipos de

contidos levaremos a cabo actividades que os abarquen a todos:

 Explicacións  de  tipo  teórico  nas  que  o  profesor  ou  profesora  explicará  aos  alumnos  os

fundamentos conceptuais en torno aos que vira cada sesión. Para nós é moi importante que

os alumnos comprendan a fundamentación de cada sesión e non sexan meros repetidores

dos  exercicios  que  se  propoñen.  Nos  contidos  que  se  considere  necesario  pola  súa

importancia ou complexidade facilitaráselle aos alumnos apuntes ou outro tipo de material

para facilitar a súa aprendizaxe.

 Continuando con o apartado anterior, os alumnos, segundo as distintas unidades didácticas,

buscarán activamente información, ben sexa en xornais, libros ou en internet.

 Exercicios de tipo práctico nos que se incluirán unha gran batería de xogos e tarefas xogadas,

intentando  motivar  o  máis  posible  a  cada  alumno,  así  como  exercicios  analíticos  e

progresións que faciliten a aprendizaxe das técnicas motrices.

 Mini-competicións cuxo obxectivo será aplicar o aprendido en cada sesión e colaborar con os

compañeiros no desenvolvemento da actividade. É importante destacar que a competición

ten  un alto  contido educativo  a  condición  de  que o obxectivo  de gañar  non sexa  nin o

primeiro nin o único.

D.- ESTRUCTURA DAS SESIONS:

Debido á propia natureza da materia, as nosas sesións han de lograr que os alumnos asimilen

os  contidos  propostos  ao  mesmo  tempo  que  realicen  unha  práctica  física  correcta.  Así  pois,

respectando o anterior, a estrutura básica das sesións será a seguinte:

a) Explicación teórica por parte do profesor ou profesora: Nesta parte indicaranse os obxectivos

pretendidos para a sesión e explicaranse os contidos conceptuais pertinentes.

b) Quecemento: Posta a punto para a realización do exercicio físico tendo en conta a actividade

posterior que se levará a cabo.

c) Parte principal: Parte da sesión na que se traballa de forma máis intensa e buscando o logro

dos obxectivos propostos.

d) Volta  á  calma: Nesta  parte  báixase  a  intensidade  da  sesión  e  aprovéitase  tamén  para

comentar  o  desenvolvemento  da  mesma  e  ata  aclarar  cuestións  que  os  alumnos  estimen

oportunas.

e) Hixiene: Aseo persoal básico e cambio de roupa (polo menos da camiseta)

E.- NORMATIVA DE ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO:

O pouco tempo e o carácter altamente práctico da materia lévanos a considerar a asistencia e

a práctica do alumnado como básica. A non participación por motivos de “Faltas de asistencia” ou

“Falta de práctica” na sesión sen xustificar implicará unha valoración negativa na Cualificación do

alumnado.
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ALUMNOS QUE NON REALIZAN A PRÁCTICA:

Os alumnos con enfermidade ou lesión que asistan a clase pero non poidan realizar a práctica

deberán entregar o xustificante por escrito correspondente do seu pai/nai ou titor, e se a situación

vaise  prolongar  no  tempo  deberá  ser  un  médico  o  que  certifique  o  seu  estado  e  o  tempo

aproximado que deberá permanecer sen exercitarse.

Éstes  alumnos  serán  parte  activa  dás  clases  na medida que se  poida,  participando como

colaboradores en axudas aos compañeiros, organización do material, de apoio de compañeiros con

necesidades educativas especiais se os houbese, etc.  Naquelas sesións nas que non teñan un

papel activo, proporcionaráselle unha ficha de sesión na que deberán describir as actividades que

realizan os seus  compañeiros  (seguindo as pautas explicadas na U.D.  de presentación)  e que

deberán entregar ao finalizar a sesión.

F.- NORMATIVA BÁSICA DE EQUIPAMENTO PERSOAL DO ALUMNADO:

Neste  aspecto,  establécense  unhas  normas con  o  obxectivo  de  desenvolver  e  favorecer  a

hixiene individual e colectiva, e coidar a seguridade do alumnado na práctica da actividade física:

 Camiseta deportiva.

 Pantalón curto de deporte e/ou de chándal.

 Calcetíns de deporte.

 Calzado deportivo: non se permiten botas de montaña nin calzado con unha adoite de máis

de 3 cm. (plataformas) así como calzado frouxo ou mal atado por cuestións estéticas, todo

iso para evitar lesións nos pés e nocellos e evitar accidentes.  A limpeza de adóitelas do

calzado ao entrar na instalación será esixida por cuestións de hixiene e seguridade.

 Non se permitirá o uso de pezas que non sexan deportivas (camisas, pantalóns vaqueiros ou

de tea, cazadoras…) que poidan limitar os movementos, causas lesións (rozamentos, falta de

circulación…) ou minguar a hixiene (non absorción da suor).

 Poderase  recomendar  ao  alumnado  a  utilización  de  vestimenta  específica  no

desenvolvemento  dos  temas  relacionados  con  a  expresión  corporal  ou  as  actividades  na

natureza.

 Por medidas de hixiene persoal e colectiva, o alumnado deberá asearse logo da práctica. Non

se poderá asistir á clase seguinte con a vestimenta deportiva utilizada na clase (polo menos

han  de  cambiarse  a  camiseta).  Esixirase  o  aseo  básico  e  o  cambio  da  camiseta,  e

recomendarase o resto.

 Non se permitirá mascar chicle durante as clases.

 Por seguridade e comodidade obrigarase a levar o pelo longo recollido.

 Así  mesmo,  o  profesor  ou  profesora  valorará  se  certos  complementos  de  moda,  tipo

pearcings,  aneis,  pendentes,  etc.,  que  sexan  visibles,  poden  supoñer  un  perigo  para  o

alumno/a e/ou compañeiros. Nese caso, os seus usuarios terán que retiralos.
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 Considerarase “falta de material” cando se incumpra parcial  ou totalmente o exposto nos

puntos  anteriores.  Por  suposto  non  practicará  a  sesión,  supoñendo  polo  tanto  “falta  de

práctica” sen posibilidade de ser xustificada.

4.5   PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.
Dada a diversidade de capacidades susceptibles de ser avaliadas,  utilizaranse estratexias

cuantitativas e cualitativas para obter:

o Avaliación obxectiva (estratexia cuantitativa). É o resultado da utilización de instrumentos

e probas que poden ser cuantificadas, sen que interveñan as apreciacións do profesor

(test de condición física, exame teórico, etc.)

o Avaliación subxectiva (estratexia cualitativa). Basearase en apreciacións e observacións

que o profesor  realiza en función dunhas condutas que espera do alumno e que este

coñece de antemán (atención, interese, participación, etc)

4.5.1  Ordinaria
Independentemente do nivel ou etapa no que se imparta a materia, a avaliación é sempre

CONTINUA aínda que veremos que as actividades complementarias de reforzo xogan un papel

fundamental cando un alumno ou alumna suspende unha avaliación (pretendemos desta forma

evitar que traballando nun só trimestre póidase aprobar a materia).

A) Un alumno que aprobe todas as avaliacións nunca poderá obter unha cualificación inferior á

súa media aritmética:

- Se as notas parciais van aumentando obterá a cualificación da última avaliación.

- Se as notas parciais van descendendo ou son iguais obterá a media aritmética obtida da

suma das tres avaliacións.

B) Un alumno con unha avaliación suspensa que presentou as actividades complementarias de

reforzo correctamente:

- Obterá a súa nota da media aritmética de cada avaliación, sendo o cinco a nota da avaliación

suspensa.

C) Un  alumno  con  dous  ou  máis  avaliacións  suspensas  que  presentou  correctamente  as

actividades complementarias de reforzo e que ademais presenta unha correcta actitude cara á

materia (non ten negativos nos apartados actitudinal e procedimental)

- O departamento establecerá unha proba individualizada (teórica e/ou práctica), sendo a nota

máxima final que poida obter de seis.

-  Nos  casos  que  se  considere  oportunos  establecerase  unha  proba  conxuntamente  con  o

Departamento de Educación Física e o de Orientación.

D) Os alumnos que teñan dous ou máis avaliacións suspensas cuxa actitude cara á materia sexa

negativa:

- Terán a cualificación de Insuficiente na convocatoria de Xuño.
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E) Os alumnos que obteñan a cualificación de insuficiente na convocatoria de Xuño, deberán en

Setembro:

- Presentar correctamente as actividades complementarias de reforzo.

- Ademais terán de presentarse a unha proba individualizada (teórica e/ou práctica) establecida

polo departamento para tal efecto.

4.5.2  Extraordinaria: para o alumnado que perdeu o dereito de avaliación

continua
Estableceranse unha serie de traballos escritos ,probas practicas e proba teórica final de todos

os  contidos  vistos  ao longo do curso,  nas datas e prazos  especificados polo departamento  de

Educación Física  e que serán expostos no taboleiro de anuncios do centro a lo menos con un mes

de antelación a fecha de realización das probas (Xuño 2009)

4.5.3  Sistemas de cualificación
■ Contidos de tipo conceptual:

 Probas obxectivas e cuestionarios (proba escrita)

 Preguntas en clase sobre os contidos que se están a impartir.

 Traballos sobre contidos desenvolvidos.

■  Contidos de tipo procedimental: (dependendo da U.D. desenvolvida)

 Diferentes test.   ( Nas U.D. de condición física)

 Escalas gráficas.

 Listas de control.

 Tarxeta de control.

■  Contidos de tipo actitudinal:

 Ficha  persoal  do  alumno  (Faltas  de  asistencia  non  xustificadas,  comportamentos

inapropiados, hábitos hixiénicos...)

 Lista de control para observar actitudes, incluída na parte posterior da ficha persoal de

cada alumno

 Rexistro anecdótico no apartado de observacións da ficha persoal do alumno.

4.5.4  Programa de recuperación
4.5.4.1  Da propia materia durante o curso. Os alumnos que non teñan superado os

mínimos esixidos para aprobar unha avaliación, disporán de certas medidas de recuperación e

apoio.   Nun  recreo  a  semana,  establecido  dende  o  principio  do  curso,  poderán  utilizar  as

instalacións e o material necesario para a práctica dos contidos non superados. Todo iso baixo a

supervisión do profesor  que axudará a resolver  as dúbidas , facer axudas, etc.  Estes alumnos

poderán volver examinarse antes da próxima avaliación. Así mesmo deberán entregar e defender
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un traballo  sobre  algunha das  Unidades  Didácticas de ese  trimestre  a  elixir  polo  profesor.  Os

contidos actitudinais iranse avaliando no trascurso da seguinte avaliación.

Convocatoria de setembro: Os alumnos que non cumpran en Xuño os criterios mínimos do

curso, terán a posibilidade de aprobar a materia en Setembro. Para iso, formularáselles actividades

de reforzo, realizando un traballo de cada unha daquelas partes que non superaran e unha proba

teórica-práctica.

4.5.4.2  Das materias pendentes de outros cursos. Os alumnos que non teñan superado

os mínimos esixidos do curso anterior disporán, por lei, de dúas opcións para recuperar a materia:

- Presentarse as probas que se levarán a cabo no mes de Maio, convocadas según o calendario

fixado pola Dirección do Centro y realizadas polo Departamento de Educación Física.

- Ir recuperando a materia por avaliacións, baixo a supervisión do profesor do curso no que

está matriculado, mediante traballos ou probas que este lle propoña.

4.6   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO.

Os principais recursos e materiais que utilizaremos no área de Educación Física son:

A) RECURSOS HUMANOS:

 alumno/a e a súa experiencia (motricidade, expresión, creatividade).

 profesor e as súas explicacións e / ou exemplificacións.

B) INSTALACIÓNS:

aula.

ximnasio.

A pista polideportiva exterior.

O pavillón cubertos municipal

Os espazos abertos do recinto escolar.

parque de “A alameda” e o paseo marítimo

C) MATERIAL DIDÁCTICO:

Convencional:

 Carpeta de E.F do alumno.

 Apuntes e fichas elaborados polos profesores do departamento. .

 Material deportivo diverso especificado no inventario de material do departamento.

Non convencional:

 Material específico de deportes alternativos, expresión corporal e actividades na natureza.

 Materiais reciclados e autoconstruidos polos propios alumnos.
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 Material audiovisual: CDs de música e de vídeo, cámara de vídeo, televisión e vídeo, equipo

de música.

4.7   PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE AOS TEMAS TRANSVERSAIS.

Neste  deseño  curricular  pretendese  incluír  un  compoñente  ético  que  se  adapte  ás  novas

condicións sociais co fin de dar sentido ao resto dos coñecementos presentados na materia. Nesta

liña haberá un tratamento dos elementos educativos básicos ou temas transversais en cada unha

das  accións  do  proceso  educativo  que  levemos  a  cabo.  Na  nosa  materia  centrarémonos

principalmente en:

A EDUCACIÓN PARA A SAÚDE E EDUCACION SEXUAL:

Este aspecto impregna boa parte dos contidos do área. Seguiremos o tratamento da saúde desde o

coñecemento do propio corpo, os efectos da actividade física sistemática e os beneficios que desta

derívanse.

Nestas idades nas que a diferenciación de carácteres sexuais maniféstanse de forma significativa,

intentaremos contribuír a que os alumnos/as sexan conscientes dos cambios que experimentan,

acéptenos con naturalidade e saiban a influencia que poden ter no seu desenvolvemento.

É evidente que o peso da Educación sexual e da Educación para a saúde cae de cheo no propio

currículo  do  área  de  Educación  Física.  Neste  aspecto  incide  fundamentalmente  o  intento  de

conseguir no alumnado actitudes positivas fronte ás seguintes cuestións:

 A hixiene corporal na práctica de actividades físicas.

 A incidencia dos hábitos prexudiciais para a saúde na actividade física.

 A valoración e toma de conciencia da propia condición física.

 A valoración do efecto dun bos hábitos sobre a condición física e a saúde en xeral.

 O respeto das normas de prevención de accidentes na práctica da actividade física.

 A valoración dos efectos dos hábitos nocivos para a condición física e a saúde, e prevención

ante os mesmos.

A EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS:

As diferenzas biolóxicas que existen entre os sexos non son razóns para a marxinación dun ou

outro en determinadas actividades. O coñecemento mutuo que se leva a cabo nas manifestacións

motrices servirá de base cara ao respecto das características de cada un.

É preciso que o/a profesor/a teña en conta algúns aspectos como:

 As experiencias previas adoitan ser distintas en alumnos e alumnas, polo que o/a profesor/a

se verá obrigado/a a compensar esas desigualdades de principio.

 Nas actividades manipulativas, pola educación sexista inevitable, as alumnas teñen menos

experiencia.

 É necesario incentivar ás alumnas para que solucionen os seus propios problemas.
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 É preciso eliminar a linguaxe sexista. Así como as ilustracións (nos nosos textos, os debuxos

e  as  fotografías)  de  manipulación,  xogos  ou  actividades  físicas  deben  facerse,

independentemente da súa natureza, por mozos ou mozas indistintamente.

 Hai que eliminar a sensación de competitividade entre os dous sexos.

 É conveniente enfatizar sobre os éxitos e logros deportivos alcanzados por mulleres (malia a

súa condición de ama de casa tradicional e con gran esforzo...).

 Débese  ter  unha  especial  atención  a  que  os  varóns  non  monopolicen  algunhas  pistas

deportivas, considerándoas patrimonio de homes.

 É importante estimular ás alumnas no manexo de máquinas e ferramentas.

En xeral, realizar todas aquelas prácticas que eliminen a discriminación.

A EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR:

A actividade física estase convertendo nun ben cultural de toda a comunidade social, en torno

ao cal  suscítanse  expectativas  económicas  e políticas que tratan  de  transformalo  nun ben  de

consumo: marcas comerciais, instalacións, etc.

Desde  esta  análise  podemos  orientar  ao  alumno/a  en  todo  o  proceso.  Comezando  pola

selección do equipo adecuado para a actividade física ordinaria.

A EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Nestas actividades realizadas no medio natural débense desenvolver actitudes de coidado do

ecosistema e de protección do mesmo. Habemos de suscitar unha actitude de participación activa

na reconstrución do ecosistema. Insistindo en temas como:

 Contemplar as normas básicas de protección, precaución e seguridade no desenvolvemento

de actividades no medio natural.

 Valorar os recursos que brinda o medio natural para o seu goce.

 Reciclaxe de materiais de refugallo,  autoconstrucción  de novos  materiais  para xogos con

elementos naturais, reparación e reutilización de materiais estragados.

 Aceptar e respectar as normas de protección, precaución e seguridade no medio natural.

 Tomar interese por participar en actividades que se desenvolvan no medio natural.

A EDUCACIÓN PARA A PAZ:

Entendemos a oposición como unha estratexia e non como unha actitude fronte aos demais. A

tolerancia e a deportividade no xogo son actitudes moi favorables para a educación para a paz.

Tratarase o eixe da Educación para a paz unido á Educación moral  e  cívica cando se realizan

actividades que levan a:

 Aceptar o nivel de aptitude motriz dos outros.

 Respectar o ritmo de progresión, así como os logros dos compañeiros por moi insignificantes

que poidan parecer.

 Controlar a agresividade en situacións de oposición e loita directa con compañeiros.

 Respectar a normativa e regulamentos dos xogos e deportes.
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 Valorar a mellora persoal e a dos demais por encima do resultado.

 Aceptar a competición cos demais como unha forma lúdica de desenvolver a actividade físico

deportiva, aceptando as regras, a cooperación e a rivalidade ben entendida.

 Dispoñerse a aceptar os resultados da confrontación deportiva, sen extrapolar actitudes e

condutas negativas.

 Respectar  os roles  de cada participante nos xogos deportivas, con maior consideración á

figura do arbitro, colaborando co seu labor e sen cuestionar as súas decisións.

4.8   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR

POLO DEPARTAMENTO.

ACTIVIDADE: DÍA DEL FITNESS

Saída a un Centro Deportivo donde se levarán a cabo distintas sesións relacionadas co    Fitness:

Aqua-Gym, Step, Percorrido pola sala de Fitnes…

Duración: ½ xornada

Lugar: Piscina Municipal de Noia ou similar

Temporalización: última semana do 1º ou do 2º Trimestre.

ACTIVIDADE: SENDEIRISMO E CARREIRA DE ORIENTACIÓN

Duración: ½ xornada

Lugar: por decidir

Temporalización: 3º trimestre

ACTIVIDADE: RECREOS ACTIVOS

Duración: 20 minutos

Lugar: ximnasio

Temporalización: 1ºs recreos ao longo de todo o curso escolar

Descrición:  Actividades  ludico-deportivas  dirixidas  e  abertas  a  todo  o  alumnado  que  desexe

participar.

4.9   MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS

CURRICULARES.

Para a realización deste apartado tívose en conta a normativa vixente, reflectida nos artigos

71 ao 79 ; Lei Orgánica 2 / 2006, do 3 maio de educación (BOE do 4 de maio), que agrupa as

necesidades educativas específicas do alumnado en:

1. Necesidades Educativas Especiais. (NEE): Alumnado con minusvalía (motora, sensorial e

intelectual) ou trastornos graves de conduta.

2. Dificultades específicas de aprendizaxe (dislexia, discalculia, atraso escolar...).

  IES VIRXE DO MAR  -  NOIA



 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

3. Altas capacidades intelectuais.

4. Incorporación tardía ao sistema educativo español (inmigrantes, xitanos…).

5.  Condicións  persoais  ou  de  historia  escolar.  (Problemas  familiares,  hospitalización

continuada, cambio de centro constante, ...).

Debido á peculiaridade da nosa área, o alumnado con necesidade específica de apoio educativo

que require maior atención debido ao grao de adaptación do currículo, sería o do grupo de  N.E.E.

En liñas xerais, como obxectivos prioritarios a ter en conta, estaría potenciar a súa autonomía

persoal, favorecer a súa participación activa e fomentar a súa capacidade de socialización. Como

educadores,  é  importante  non  adoptar  situacións  de  permisividade  ou  sobreproteción,

interacionando con eles con naturalidade.

Como  medidas  de  atención  á  diversidade,  poderemos  adaptar  o  currículo  en  todos  os  seus

elementos  (Orde do 6 de outubro  1995. DOG 07/11/95):  elementos  prescriptivos  (obxectivos,

contidos e/ou criterios de avaliación) elaborando unha Adaptación Curricular Individualizada (ACI),

ou  elementos  non  prescriptivos  (secuencia  de  contidos,  formas  e  instrumentos  de  avaliación,

organización da aula, agrupamentos e todo aquilo incluído na metodoloxía), elaborando un Reforzo

Educativo (RE).

Para  a  elaboración  do  Reforzo  Educativo  poderemos  ter  en  conta  algunhas  das  seguintes

consideracións metodolóxicas en función do alumno ao que van dirixidas

A. - NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS:

A.1- Alumnos con minusvalía

● Motora

- Modificar os regulamentos dos xogos e sistemas de puntuación

- Utilizar materiais brandos alternativos ou adaptados.

- Ante falta de equilibrio, dotar o alumno de reforzos, xeonlleiras..

- En determinadas situacións "facer de sombra" do alumno para evitar caídas.

- Facer de speaker para dar orientacións.

- Modificar os espazos.

- Equiparar a desigualdade motora, modificando as formas de desprazamento dos alumnos

● Sensorial

Visual:

- Familiarización co ámbito coñecendo texturas, sons, etc.

- Deixarlle tocar o material previamente á actividade.

- Non utilizar material duro ou con ariscas.

- Utilizar materiais máis grandes, sonoros (con cascabeis).

- Utilizar compañeiro-guía unidos por unha corda para situacións de colaboración, persecución, etc.

- Adaptar o material con marcas (stick, zonas, paredes, etc.).

- Engadir cascabeis en situacións de precisión (canastras, porterías, dianas, conos, etc.).

- Utilizar sons (golpes, palmadas, etc.) para orientarse no espazo.
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- Variar os sistemas de puntuación (tocar o taboleiro 1 pto., tocar cascabeis rede 2 ptos…

- Equiparar a situación de desvantaxe ao grupo clase ( todos con anteface).

Auditiva:

- Falar de fronte vocalizando sen berrar nin esaxerando os xestos.

- Utilizar frases curtas, signos e sinais axudando a comprender a mensaxe.

- Proximidade ao profesor, equipo de música, etc.

- Utilizar reforzos visuais (Pano verde=saída, cambio… Pano roxo= stop, cambio parella…)

- Equiparar a situación de desvantaxe ao grupo clase (todos con tapóns).

● Intelectual

-  Utilizar poucos obxectos á vez.

-  Propoñer xogos que presenten poucas decisións a tomar.

-  Presentar habilidades moi sinxelas nun principio e ir aumentando a súa dificultade.

- Propoñer alumnos colaboradores, que cambiarán en cada sesión, para facilitar a participación do

alumno.

- Transmitir axeitadamente a información cunha linguaxe clara, sinxela e comprensible.

-  Utilizar sistemas de puntuación sinxelos.

A.2- Alumnos con trastornos graves de conduta

- Darlle protagonismo e responsabilidades cando consideremos oportuno (recollida de material,

arbitraxe, organización e dirección de xogos, etc.).

-   Non utilizar a actividade física como castigo.

-   Utilizar reforzos positivos.

B. - DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAXE

Formularanse actividades de reforzo e de apoio, dependendo do caso. En coordinación co P.T.

segundo  directrices  de  intervención  dadas  no  informe  de  avaliación  psicopedagóxica  ou  nos

documentos de Adaptación curricular individualizada ( A.C.I.)

C. - ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS

Formularanse actividades de ampliación, dependendo do caso. Segundo directrices dadas no

programa  de  enriquecemento  deseñado  para  o  alumno.  Dende  esta  área  será  especialmente

importante traballar obxectivos encamiñados ao desenvolvemento social do alumno.

D. - INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

A través da actividade física favoreceremos a inclusión destes alumnos, obtendo unha maior

participación  e  socialización  destes  no  grupo,  independentemente  do  momento  da  súa

incorporación e situación persoal. Utilizaremos actividades de presentación, xogos cooperativos,
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actividades de socialización, etc.  Variaranse para cada tarefa as formas de agrupamento.   Achega

cultural ao grupo clase (xogos tradicionais, danzas, música, etc.)

E. - CONDICIÓNS PERSOAIS OU DE HISTORIA ESCOLAR

Con este alumnado será especialmente importante a coordinación cos servizos sociais, así

como a intervención encamiñada á mellora das habilidades básicas, fomento das relacións sociais,

inclusión no grupo, seguimento da asistencia e inculcar a importancia da escolaridade.

En caso de existir dificultades de aprendizaxe asociadas a estas condicións persoais, seguir as

directrices dadas no punto B

4.10  TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

O plan lector  céntrase  na lectura  como unha das  competencias  básicas que contribúen o

desenrolo persoal e social do alumno. Non se debe esquecer a estreita relación que, neste sentido,

existe entre ler e outros procesos intelectuais complexos e complementarios como escribir, falar e

escoitar  que  posibilitan  o  desenrolo  das  competencias  necesarias  para  a  adquisición  das

aprendizaxes. Dende esta perspectiva, as reflexións, os contidos e as actuacións que se expoñen

no  plan  lector  deben  ser  entendidos  como  propostas  e  procedementos  integrados  nos

prantexamentos  didácticos  e  metodolóxicos,  necesarios  para  o  desenrolo  das  habilidades,

estratexias,  coñecementos,  aptitudes  e destrezas  que  unha persoa  ha de  adquirir  para  o  seu

desenrolo persoal e social.

Ler enténdese como un acto de comunicación, durante o cal dialogamos ou interactuamos co

texto escrito para construír o noso propio sentido do mesmo. Así pois, ler é un proceso intelectual

complexo durante o cal nos situamos como receptores activos do que o autor quixo comunicar.

Somos receptores activos porque para comprender a mensaxe do texto escrito necesitamos poñer

en marcha tarefas mentais complexas.

Neste sentido, o proxecto PISA define a lectura como “a capacidade non só de comprender un

texto  senón  de  reflexionar  sobre  o  mesmo a  partir  do  razoamento  persoal  e  as  experiencias

propias”. Este proxecto tamén establece que os alumnos han de ser capaces de “saber ler” un

número amplo e variado de textos, entre os que inclúe os chamados “textos continuos” (textos

narrativos,  expositivos,  descritivos,  argumentativos/persuasivos,  prescritivos/mandatarios)  e

“textos descontinuos”, que presentan a información cunha organización diferente a dos anteriores

(cadros/gráficos, táboas, diagramas, mapas, listas, formularios,  anuncios).  E isto ha de ser así

porque na vida cotiá  atopámonos con esta  variedade de tipos de texto e non só cos “textos

continuos” que son os que, fundamentalmente, se traballan nos centros educativos.

Tendo isto en conta, dende este Departamento proporanse actividades para traballar os dous

tipos de textos, tanto de forma de forma individual como de forma conxunta.
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Á hora de propor as actividades, hai que ter en conta que o texto escrito non di o mesmo para

tódolos lectores, senón que cada cal reinterpreta o sentido do mesmo; en primeiro lugar, dende o

seu coñecemento, vivencias e experiencia, hasta o punto que nin sequera un mesmo texto di o

mesmo para un lector que o lee en momentos diferentes. En segundo lugar, dependendo do tipo

de proceso lector  que sexamos capaces de poñer en marcha,  o texto escrito diranos máis ou

menos; é dicir, canto máis poida aportar o lector ó texto, máis rico será este.

Así pois, o desenrolo da competencia lectora é un proceso que leva asociado o de outras

competencias,  como  son  a  comunicativa  e  a  literaria,  as  habilidades  que  encerran  estas  e  a

capacidade de poñer en marcha e controlar as actividades, estratexias ou procedementos mentais,

implicados no proceso da lectura, que van dende a activación dos coñecementos previos que o

lector ten en relación co que vai a ler e a atribución de sentido tendo en conta o coñecemento

cultural  que  posúe,  hasta  a  integración  do  que lee  nos  seus  esquemas  de  coñecemento  e  a

reestruturación dos mesmos. A lectura é, pois, un proceso interactivo entre lector e texto que esixe

a implicación activa daquel mediante a interacción de diversas habilidades.

Este enfoque comprensivo da lectura esixe un traballo progresivo e continuado. Dende este

Departamento, tratando de ensinar estratexias de comprensión lectora, traballarase con todo tipo

de textos: literarios,  expositivos, xornalísticos,  publicitarios,  gráficos; tanto en soporte impreso

como electrónico.

Entre  as  estratexias  mentais  que  o  alumno  tería  que  levar  a  cabo  para  desenrolar  a

competencia lectora dende un punta de vista comprensivo, pódense citar as seguintes:

 Elaboración de obxectivos de lectura.

 Activación de coñecementos previos.

 Anticipación de contidos (elaboración de hipóteses).

 Lectura interactiva (ler, reler, avanzar, retroceder).

 Construción progresiva de significado (información xeral, datos, …).

 Verificación e reformulación de hipóteses.

 Identificación e corrección de problemas e erros de lectura.

 Recapitulación do lido (imaxe global do texto).

 Resumo ou idea principal.

 Elaboración de esquemas para organizar a información.

 Identificación do principal e do accesorio.

 Identificación da estrutura do texto.

 Avaliación da comprensión.

 Relación do lido con outros temas ou coñecementos.

 Opinión e comentario, falar e escribir sobre o texto.

 Utilización do lido para fins particulares, sociais, académicos, laborais.

O seguimento e avaliación do plan lector levarase a cabo de forma continuada, tratando de ir

corrixindo e  axustando os  aspectos  nos  que xurdiron  máis  dificultades.  Para  a  avaliación  dos
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aspectos relacionados co hábito lector teranse en conta  os índices de lectura, a capacidade do

alumno para avanzar na súa competencia lectora e literaria tentando enfrontarse a textos cada vez

máis complexos, actitude diante da lectura.

Por último cabe dicir, que para conseguir o que se propón neste plan lector é necesario que

entre todos, comunidade educativa e ambiente familiar, sexamos capaces de crear un clima lector

que propicie o desenrolo das competencias literarias.

4.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TICS
O desenrolo continuo e crecente das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) está

producindo  transformacións  nas  formas  de  producir,  vivir  e  comunicar.  Estamos  nunha  nova

Sociedade da Información e do Coñecemento, na que as TIC, están producindo transformacións na

sociedade das que xa é imposible permanecer á marxe.

A implantación das TIC en todos os ámbitos da sociedade vai en aumento, de tal maneira que

ninguén pode nin debe quedar á marxe das posibilidades e potencialidades que estes recursos nos

ofrecen. O uso xeneralizado das TIC na educación contribúe en gran medida a conseguir a plena

implantación de Sociedade da Información.

A aplicación das TIC ó traballo da aula convertese en peza crave na educación e formación do

alumno. A súa importancia social e o lugar preferente que ocupan xa na vida dos alumnos, fai que

deban estar presentes nos centros educativos, de maneira que aqueles adquiran os coñecementos

e habilidades necesarias para abordar con garantía de éxito a súa utilización nas contornas de

aprendizaxe, familiares e de lecer.

Trátase  de  que  o  alumno  acade  unha  competencia  dixital.  Esta  competencia  consiste  en

dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, para transformala

en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa

transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das TIC como elemento

esencial para informarse, aprender e comunicarse.
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PRIMEIRO DE BACHARELATO

A) OBXECTIVOS

Os obxectivos da área de Educación Física establecidos para o primeiro curso de Bacharelato según

a LOE son os seguintes:

1. Coñecer  e  valorar  os  efectos  positivos  da  práctica  regular  de  actividade  física  no

desenvolvemento persoal e social, facilitando a mellora da saúde e a calidade de vida.

2. Organizar e participar en actividades físicas como recurso para ocupar o tempo libre e de

lecer, valorando os aspectos sociais e culturais asociados.

3. Adquirir  un  estilo  de vida saudable,  especialmente no que respecta  á  práctica  continua e

adaptada de actividade física.

4. Aprender os procedementos básicos para a planificación de actividade física que permitan a

xestión autónoma dun proxecto persoal de actividade física para a saúde.

5. Aprender procedementos sinxelos de avaliación que proporcionen información que facilite a

toma de decisións fundamentais na elaboración dun proxecto persoal de actividade física.

6. Desenvolver as capacidades motoras de xeito diverso e global para favorecer a consecución e

mantemento dunha boa saúde.

7. Desenvolver  as capacidades  motoras para consolidar  unha aptitude motora que permita a

preparación axeitada de probas de acceso aos estudos vinculados á educación física ou probas de

acceso de carácter profesional.

8. Coñecer,  organizar  e  practicar  xogos  motores  e  actividades  deportivas,  adaptadas  aos

intereses  do  alumnado,  ás  instalacións  do  centro  e  aos  recursos  materiais  dispoñibles,  dando

prioridade á toma de decisións e aplicando recursos técnicos aprendidos nas etapas anteriores.

9. Coñecer e practicar actividades físicas no medio natural, favorecendo e demostrando actitudes

que contribúan á súa conservación.

10. Adoptar unha actitude crítica fronte a prácticas sociais con efectos negativos para a saúde

individual e colectiva.

11. Coñecer e aplicar normas básicas de hixiene postural sobre a base de criterios ergonómicos.

12. Deseñar e practicar, en grupos pequenos, composicións con ou sen base musical, como medio

de expresión e comunicación.

13. Utilizar de xeito autónomo a actividade física e as técnicas de relaxación para a redución de

desequilibrios e tensións da vida diaria.

14. Coñecer os estudos vinculados á educación física.

15. Superar os estereotipos de xénero na práctica deportiva.

16. Coñecer os elementos básicos da historia do deporte galego nas súas principais modalidades

deportivas.
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B) CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
- TEMPORALIZACIÓN E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.

1º TRIMESTRE

CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA (BLOQUE 1):

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

sociocultural.

2. Coñecemento dos estudos e saídas profesionais relacionados coa área de educación física.

3. Emprego das tecnoloxías axeitadas para a obtención e o tratamento de datos, para a procura,

a  selección  e  a  crítica  de  información  sobre  a  materia,  e  para  a  comunicación  de  proxectos,

resultados e conclusións de traballos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

1. Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como recurso de lecer activo, valorando os

aspectos sociais e culturais que levan asociadas e as súas posibilidades profesionais futuras, e

identificando os aspectos organizativos e os materiais necesarios.

     - Sabe organizar un campionato interno.

2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade física que teñen efectos negativos

para  a  saúde  individual  ou  colectiva,  e  ante  os  fenómenos  socioculturais  relacionados  coa

corporalidade e os derivados das manifestacións deportivas.

     - Distingue e rechaza conductas negativas implicadas ou derivadas do fenómeno deportivo.

3. Aplica  criterios  de  procura  de  información  que garantan o  acceso  a  fontes  actualizadas  e

rigorosas na materia.

     - Busca e selecciona información relevante na Rede.

ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (BLOQUE 3):

4. Beneficios da práctica regular de actividade física e valoración da súa incidencia sobre a saúde.

5. Metodoloxías específicas de recuperación tras o exercicio físico.

6. Aceptación da responsabilidade no mantemento e mellora da condición física.

7. Criterios  fundamentais  e  métodos  básicos  para  a  planificación  e  o  desenvolvemento  da

actividade física para a saúde.

8. Manexo e control dos compoñentes fundamentais da carga na práctica de actividade física: o

volume, a intensidade e a densidade do esforzo.

9. Probas de avaliación das capacidades físicas e coordinativas orientadas á saúde.

10. Plan persoal de acondicionamento físico orientado á saúde.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

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

     - Sabe facer un quecemento específico e un enfriamento.

5. Alcanza  os  seus  obxectivos  de  nivel  de  condición  física  dentro  das  marxes  saudables,

asumindo a responsabilidade da posta en práctica do seu programa de actividades.

     - Traballa e acércase ao nivel de condición física proposto.

6. Aplica  os  conceptos  aprendidos  sobre  as características  que deben cumprir  as  actividades

físicas  cun  enfoque  saudable  á  elaboración  de  deseños  de  prácticas  en  función  das  súas

características e dos seus intereses persoais.

     - É quen de deseñar un programa básico e realista en función do que busca.

7. Avalía  as  súas  capacidades  físicas  e  coordinativas  considerando  as  súas  necesidades  e

motivacións, e como requisito previo para a planificación da súa mellora.

     - Sabe facer unha avaliación mínima do seu nivel de condición física.

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

     -Idem.

9. Elabora e leva á práctica  seu programa persoal de actividade física, conxugando as variables

de frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade.

     - Deseña e realiza un programa sencillo de mellora cos criterios mínimos.

10. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de actividade física, reorientando

as actividades nos aspectos que non chegan ao esperado.

     - Reflexiona sobre o desenvolvemento do programa e posibles cambios para melloralo.

2º TRIMESTRE

CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA (BLOQUE 1):

11. Prevención de elementos de risco asociados ás actividades físicas, ao contorno, á fatiga e aos

materiais e so equipamentos.

12. Actividades físico-deportivas: regras sociais e contorno.

13. Integración social nas actividades físico-deportivas.

14. Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo e de cooperación.

15. Xogo limpo como actitude social responsable.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

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

     - É consciente do risco dalgunhas prácticas e actúa para evitalo ou minimizalo.

12. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas especificacións técnicas.

     - Coñece de xeito básico as propiedades físicas do material que usa e tenas en conta.
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13. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na realización de actividades que

requiren atención ou esforzo.

     - Sabe do risco que supón sobrepasar certos límites no esforzo.

14. Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as actividades.

     - Idem.

15. Facilita a integración doutras persoas nas actividades de grupo, animando á súa participación

e respectando as diferenzas.

     - Empatiza e é  sociable de xeito habitual.

ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS (BLOQUE 2):

16. Composicións individuais e colectivas nas actividades físicas artístico-expresivas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

16. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das composicións ou montaxes artísticas

expresivas.

     - Fai aportacións dentro das súas posibilidades.

17. Representa  composicións  ou  montaxes  de  expresión  corporal  individuais  ou  colectivas,

axustándose a unha intencionalidade de carácter estética ou expresiva.

     - Amosa actitude participativa.

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

     - A súa execución ten un nivel aceptable.

3º TRIMESTRE

ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (BLOQUE 3):

17. Hixiene postural na actividade física e en distintos campos profesionais.

18. Alimentación e actividade física.

19. Análise da influencia dos hábitos sociais cara a un estilo de vida activo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

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

     - Presta atención aos aspectos posturais.

20. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético nos programas de actividade

física para a mellora da condición física e saúde.

     - Tén en conta os coñecementos sobre nutrición á hora de facer exercicio sistemático.
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21. Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida activo e para cubrir as

súas expectativas.

     - Incorpora ás súas rutinas diarias o exercicio físico evitando o sedentarismo.

OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (BLOQUE 4):

20. Xogo, actividades deportivas individuais e de adversario, e actividades físicas no medio

natural.

21. Perfeccionamento técnico e aplicación de normas tácticas fundamentais para a realización de

xogos, actividades deportivas individuais e de adversario/a, e deporte alternativo practicadas nas

etapas anteriores.

22. Planificación e realización de actividades físicas en contornos non estables.

23. Aplicación do coñecemento dos fundamentos básicos técnicos, tácticos e regulamentarios dos

xogos, das actividades deportivas e do deporte alternativo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

22. Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que respondan aos seus

intereses.

- Amosa algún avance técnico na actividade practicada.

23. Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos

compañeiros/as, e polos adversarios/as, nas situacións colectivas.

- Móvese bastantes veces en función da situación e movementos dos demáis.

24. Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo.

     - Sae exitoso/a con certa frecuencia nas súas actuacións.

25. Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos non estables, analizando os

aspectos organizativos necesarios.

     - Coñece aspectos organizativos a nivel básico.

26. Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con repecto á persoa adversaria,

nas actividades de oposisión.

     - Progresa tacticamente no deporte individual practicado.

27. Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas nas que se produce colaboración

ou colaboración-oposición, e explica a achega de cadaquén.

     - Amosa actitude participativa.

28. Desempeña as funcións que lle corresponden, nos procedementos ou nos sistemas postos en

práctica para conseguir os obxectivos do equipo.

     - Amosa disciplina táctica tanto en ataque como en defensa.

29. Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas actividades físico-deportivas.

     - Actúa frecuentemente con bastante criterio.
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30. Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de colaboración-oposición, adaptándoas

ás características das persoas participantes.

     - Tén algunha iniciativa á hora de propoñer accións de ataque ou defensa.

- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Dada a diversidade de estándares de aprendizaxe susceptibles de ser avaliados,  utilizaranse

estratexias cuantitativas e cualitativas para obter:

o Avaliación obxectiva (estratexia cuantitativa). É o resultado da utilización de instrumentos

e probas que poden ser cuantificadas, sen que interveñan as apreciacións do profesor

(test de condición física, exame teórico, etc.)

o Avaliación subxectiva (estratexia cualitativa). Basearase en apreciacións e observacións

que o profesor  realiza en función dunhas condutas que espera do alumno e que este

coñece de antemán (atención, interese, participación, etc)

Independentemente do nivel ou etapa no que se imparta a materia, a avaliación é sempre

CONTINUA aínda que veremos que as actividades complementarias de reforzo xogan un papel

fundamental cando un alumno ou alumna suspende unha avaliación (pretendemos desta forma

evitar que traballando nun só trimestre póidase aprobar a materia).

A) Un alumno que aprobe todas as avaliacións nunca poderá obter unha cualificación inferior á

súa media aritmética:

- Se as notas parciais van aumentando obterá a cualificación da última avaliación.

- Se as notas parciais van descendendo ou son iguais obterá a media aritmética obtida da

suma das tres avaliacións.

B) Un alumno con unha avaliación suspensa que presentou as actividades complementarias de

reforzo correctamente:

- Obterá a súa nota da media aritmética de cada avaliación, sendo o cinco a nota da avaliación

suspensa.

C) Un  alumno  con  dous  ou  máis  avaliacións  suspensas  que  presentou  correctamente  as

actividades complementarias de reforzo e que ademais presenta unha correcta actitude cara á

materia (non ten negativos nos apartados actitudinal e procedimental)

- O departamento establecerá unha proba individualizada (teórica e/ou práctica), sendo a nota

máxima final que poida obter de seis.

-  Nos  casos  que  se  considere  oportunos  establecerase  unha  proba  conxuntamente  con  o

Departamento de Educación Física e o de Orientación.

D) Os alumnos que teñan dous ou máis avaliacións suspensas cuxa actitude cara á materia sexa

negativa:

- Terán a cualificación de Insuficiente na convocatoria de Xuño.
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E) Os alumnos que obteñan a cualificación de insuficiente na convocatoria de Xuño, deberán en

Setembro:

- Presentar correctamente as actividades complementarias de reforzo.

- Ademais terán de presentarse a unha proba individualizada (teórica e/ou práctica) establecida

polo departamento para tal efecto.

Instrumentos de avaliación para o alumnado que perdeu a posibilidade de que lle sexa

aplicado o dereito de avaliación continua:

Estableceranse unha serie de traballos escritos ,probas practicas e proba teórica final de todos os

contidos vistos ao longo do curso, nas datas e prazos especificados po lo departamento de

Educación Física  e que serán expostos no taboleiro de anuncios do centro a lo menos con un mes

de antelación a fecha de realización das probas.

C) UNIDADES DIDÁCTICAS:

- TEMPORALIZACIÓN E ASOCIACIÓN DE CONTIDOS, DE CRITERIOS DE AVALIACIÓN, DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E DE COMPETENCIAS CLAVE.

1º TRIMESTRE

UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDADARES DE
APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

O adestramento e a
saúde: a condición física
saudable

3,5,6,7,8,9,10,11 2,3,4,5 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13
CSIEE,CMCCT,CD,
CCL

Hábitos sociais:
incidencia na saúde

1,2,4,17,18,19 3 19,20,21 CSC,CMCCT

Combas longas: ritmo
cooperativo

3,13,14,16 2,6,7 3,15,16 CSC,CD,CCL,CCEC

Badminton II 15,21 8 22,24,26 CAA,CSIEE

2º TRIMESTRE

UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDADARES DE
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

Bailes de salón e danzas
sociais

13,14,16,17 6,7 15,16,17,18,19 CMCCT,CSC,CCEC

Deporte alternativo:
floorball, ultimate

3,13,14,15,21,23 2,6,8,9
3,15,23,24,26,27,28,29,
30

CSC,CD,CCL,CAA,
CSIEE

Deporte colectivo:
voleibol, baloncesto

13,14,15,23 6,9 15,23,24,26,27,28,29, 30CSC,CD,CAA,CSIEE
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3º TRIMESTRE

UNIDADE DIDÁCTICA CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDADARES DE
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

Acrosport II 3,11,13,14,16 2,5,6,7 3,13,15,16,17,18 CSIEE,CD,CCL,CCEC

Beisbol 13,14,15,23 6,9 15,24,27,28,30 CSC,CAA,CSIEE

Planificación e
realización de
actividades no medio
natural

11,12,13,14,20,22 5,6,8 12,13,14,17,25 CSC,CAA,CSIE

D) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO

ALUMNADO:

- SOBRE A AVALIACIÓN:

1. Valorar actividade física desde a perspectiva da saúde, a satisfacción, a autosuperación e as
posibilidades de interacción social e de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interese,
respecto, esforzo e cooperación na prática da actividade física (contidos 1-2).

2. Utilizar as TICs para mellorar o seu proceso de aprendizaxe, aplicando criterios de fiabilidade e
eficacia  na  utilización  de  fontes  de  información  e  participando  en  ámbitos  colaborativos  con
intereses comúns (contido 3).

3. Mellorar ou manter os factores da condición física e as habilidades motoras cun enfoque cara a
saúde, considerando o propio nivel e orientándoos cara as súas motivacións e cara a posteriores
estudos ou ocupacións (contidos 4-5-17-18).

4. Planificar, elaborar e pór en práctica un programa persoal de actividade física que incida na
mellora e no mantemento da saúde aplicando os sistemas de desenvolvemento das capacidades
físicas implicadas, tendo en conta as súas características e nivel inicial, e avaliando as melloras
obtidas (contidos 6-7-8-9-10).

5. Controlar os riscos que pode xerar a utilización dos equipamentos, o contorno e as propias
actuacións  na  realización  das  actividades  físicas,  actuando  de  forma  responsable  no  seu
desenvolvemento, tanto individualmente como en grupo (contido 11).

6. Amosar  un  comportamento  persoal  e  social  responsable  respectándose  a  si  mesmo/a,  ás
outras persoas e o contorno, no marco da actividade física (contidos 12-13-14-15).

7. Crear  e  representar  composicións  corporais  individuais  ou  colectivas  con  orixinalidade  e
expresividade, aplicando as técnicas máis apropiadas á intencionalidade da composición (contido
16).
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8. Resolver situacións motoras en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motoras
específicas  individuais  ou  de  adversario/a  con  fluidez,  precisión  e  control,  perfeccionando  a
adaptación e a execución dos elementos técnicos desenvolvidos no curso anterior (contidos 20-21-
22).

9. Solucionar de xeito creativo situacións de oposición, colaboración ou colaboración-oposición en
contextos deportivos ou recreativos, adaptando as estratexias ás condicións cambiantes que se
producen na práctica (contido 23).

- SOBRE A CUALIFICACIÓN:

  Para a consecución da nota final de cada avaliación, establécense os seguintes CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN   para a valoración de:

■ Contidos de tipo conceptual: (30% da nota):

- PROBA TEÓRICA, relacionada cos contidos explicados para cada unidade didáctica nas sesións.

Realizarase  o  como mínimo,  un  exame por  trimestre  que englobará  os  contidos  de  todas  as

unidades didácticas impartidas. No caso de que o profesor xulgue oportuno non realizar esta proba

de  contidos  conceptuais,  a  porcentaxe   pasará  a  se  engadir  os  contidos  procedimentais  ou

actitudinais (ao criterio do profesor é según a importancia que este lle otorgue a cada un deles,

tendo en conta os contidos y os obxectivos das U.D.)

- TRABALLOS ESCRITOS, que o profesor  estime adecuados en función do desenvolvemento da

avaliación.

■  Contidos de tipo procedimental: (40% da nota):

Debido ás características específicas de esta materia, este apartado implica un alto porcentaxe da

nota final. A avaliación levarase a cabo mediante:

-  PROBA  PRÁCTICA  de cada  unidade  didáctica  impartida  nese  trimestre  e  onde  se  valorarán

principalmente os contidos procedimentais.

■ Contidos de tipo actitudinal: (30% da nota):

Nas clases valórase como positivo ou negativo as actitudes reflectidas na correspondente lista de

control da ficha persoal do alumno na que se terán en conta os seguintes parámetros:

 Participación, esforzo, atención: valorase positivamente hasta un máximo de 1.5 puntos

 Respeto, cooperación, solidaridade: valorase positivamente hasta un máximo de 1.5 puntos

 Asistencia e puntualidade: chegar tarde a clase sancionase con 0.10 puntos. A ausencia

non  xustificada suporá  -  0.50 puntos e poderá perder o dereito a avaliación continua,

según o estipulado por lei (as 8 faltas son xustificar).

 Roupa e calzado adecuado para a práctica da actividade física: os alumnos/as deberán

traer  obrigatoriamente  roupa  deportiva,  no  caso  contrario  non  poderán  realizar  a  clase

práctica y serán sancionados con -0.25 puntos.  O CALZADO deberá ser  axeitado para a

práctica deportiva e deberá estar correctamente atado, de non ser así suporá -0.25 puntos

 Aspectos relativos a seguridade(tanto do propio alumno como dos seus compañeiros)
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 Ex: comer chicle na clase, levar o cabelo longo son recoller, levar reloxos, aneis, piercins,

pendentes, etc que sexan visibles e poidan supoñer un perigo para o alumno ou os seus

compañeiros, utilizar o material de forma perigosa para a propia integridade ou  a dos seus

compañeiros/as. Todo elo poderá ser sancionado con -0.25 puntos

 Hixiene diaria: é obrigatorio  o cambio de camiseta e un pequeno aseo y aconsellable  a

ducha trala sesión de E.Física. Non cambiar a camiseta suporá -0.25 puntos.

OS ALUMNOS QUE NON POIDAN REALIZAR A PARTE PRÁCTICA por  prescrición  médica,

temporalmente ou durante todo o curso deberán presentar o correspondente certificado médico e

terán as seguintes modificacións nos criterios de puntuación:

- Asistencia e participación activa nas sesións  (30 % da nota)

 Realizarán un diario de clase segundo modelo achegado polo profesor.

 Participación en labores de organización e desenvolvemento da sesión.

- Traballo teórico (40%). A proba práctica será substituída por un traballo relacionado coa unidade

ou unidades didácticas pertinentes e que o alumno/a terá que defender.

- Proba teórica  (30%)  O mesmo que o resto dos compañeiros.

- SOBRE A PROMOCIÓN:

Os criterios de promoción quedan recollidos no PCC do centro.

E) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS.

A.- METODOLOXÍA BÁSICA

Principalmente basearemos na ASIGNACIÓN DE TAREFAS, que aínda que se trata dun estilo

directivo,  é  o  que  mellor  se  acomoda  ás  sesións  dentro  desta  materia.  No  obstante,  haberá

momentos,  sobre  todo en unidades  didácticas referidas  á  expresión  corporal  ou  a  xogos  pre-

deportivos, no que o método dominante sexa a RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Gustaríanos recalcar que os estilos non directivos son de gran axuda para os alumnos, pero

debemos ter en conta os condicionantes de espazo ou número de alumnos por grupo, pero sobre

todo de tempo, á hora de poder levalos a cabo.

B.- ACTIVIDADES NAS QUE NOS BASAREMOS

Ao ser esta unha materia de marcado carácter práctico, as actividades que viran en torno aos

contidos procedimentais serán as de maior peso específico. Aínda que, atendendo aos tres tipos de

contidos levaremos a cabo actividades que os abarquen a todos:
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 Explicacións  de  tipo  teórico  nas  que  o  profesor  ou  profesora  explicará  aos  alumnos  os

fundamentos conceptuais en torno aos que vira cada sesión. Para nós é moi importante que

os alumnos comprendan a fundamentación de cada sesión e non sexan meros repetidores

dos  exercicios  que  se  propoñen.  Nos  contidos  que  se  considere  necesario  pola  súa

importancia ou complexidade facilitaráselle aos alumnos apuntes ou outro tipo de material

para facilitar a súa aprendizaxe.

 Continuando con o apartado anterior, os alumnos, segundo as distintas unidades didácticas,

buscarán activamente información, ben sexa en xornais, libros ou en internet.

 Exercicios de tipo práctico nos que se incluirán unha gran batería de xogos e tarefas xogadas,

intentando  motivar  o  máis  posible  a  cada  alumno,  así  como  exercicios  analíticos  e

progresións que faciliten a aprendizaxe das técnicas motrices.

 Mini-competicións cuxo obxectivo será aplicar o aprendido en cada sesión e colaborar con os

compañeiros no desenvolvemento da actividade. É importante destacar que a competición

ten  un alto  contido educativo  a  condición  de  que o obxectivo  de gañar  non sexa  nin o

primeiro nin o único.

C.- ESTRUCTURA DAS SESIONS:

Debido á propia natureza da materia, as nosas sesións han de lograr que os alumnos asimilen

os  contidos  propostos  ao  mesmo  tempo  que  realicen  unha  práctica  física  correcta.  Así  pois,

respectando o anterior, a estrutura básica das sesións será a seguinte:

a) Explicación teórica por parte do profesor ou profesora: Nesta parte indicaranse os obxectivos

pretendidos para a sesión e explicaranse os contidos conceptuais pertinentes.

b) Quecemento: Posta a punto para a realización do exercicio físico tendo en conta a actividade

posterior que se levará a cabo.

c) Parte principal: Parte da sesión na que se traballa de forma máis intensa e buscando o logro

dos obxectivos propostos.

d) Volta  á  calma: Nesta  parte  báixase  a  intensidade  da  sesión  e  aprovéitase  tamén  para

comentar  o  desenvolvemento  da  mesma  e  ata  aclarar  cuestións  que  os  alumnos  estimen

oportunas.

e) Hixiene: Aseo persoal básico e cambio de roupa (polo menos da camiseta)

D.- NORMATIVA DE ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO:

O pouco tempo e o carácter altamente práctico da materia lévanos a considerar a asistencia e

a práctica do alumnado como básica. A non participación por motivos de “Faltas de asistencia” ou

“Falta de práctica” na sesión sen xustificar implicará unha valoración negativa na Cualificación do

alumnado.
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ALUMNOS QUE NON REALIZAN A PRÁCTICA:

Os alumnos con enfermidade ou lesión que asistan a clase pero non poidan realizar a práctica

deberán entregar o xustificante por escrito correspondente do seu pai/nai ou titor, e se a situación

vaise  prolongar  no  tempo  deberá  ser  un  médico  o  que  certifique  o  seu  estado  e  o  tempo

aproximado que deberá permanecer sen exercitarse.

Éstes  alumnos  serán  parte  activa  dás  clases  na medida que se  poida,  participando como

colaboradores en axudas aos compañeiros, organización do material, de apoio de compañeiros con

necesidades educativas especiais se os houbese, etc.  Naquelas sesións nas que non teñan un

papel activo, proporcionaráselle unha ficha de sesión na que deberán describir as actividades que

realizan os seus  compañeiros  (seguindo as pautas explicadas na U.D.  de presentación)  e que

deberán entregar ao finalizar a sesión.

E.- NORMATIVA BÁSICA DE EQUIPAMENTO PERSOAL DO ALUMNADO:

Neste  aspecto,  establécense  unhas  normas con  o  obxectivo  de  desenvolver  e  favorecer  a

hixiene individual e colectiva, e coidar a seguridade do alumnado na práctica da actividade física:

 Camiseta deportiva.

 Pantalón curto de deporte e/ou de chándal.

 Calcetíns de deporte.

 Calzado deportivo: non se permiten botas de montaña nin calzado con unha adoite de máis

de 3 cm. (plataformas) así como calzado frouxo ou mal atado por cuestións estéticas, todo

iso para evitar lesións nos pés e nocellos e evitar accidentes.  A limpeza de adóitelas do

calzado ao entrar na instalación será esixida por cuestións de hixiene e seguridade.

 Non se permitirá o uso de pezas que non sexan deportivas (camisas, pantalóns vaqueiros ou

de tea, cazadoras…) que poidan limitar os movementos, causas lesións (rozamentos, falta de

circulación…) ou minguar a hixiene (non absorción da suor).

 Poderase  recomendar  ao  alumnado  a  utilización  de  vestimenta  específica  no

desenvolvemento  dos  temas  relacionados  con  a  expresión  corporal  ou  as  actividades  na

natureza.

 Por medidas de hixiene persoal e colectiva, o alumnado deberá asearse logo da práctica. Non

se poderá asistir á clase seguinte con a vestimenta deportiva utilizada na clase (polo menos

han  de  cambiarse  a  camiseta).  Esixirase  o  aseo  básico  e  o  cambio  da  camiseta,  e

recomendarase o resto.

 Non se permitirá mascar chicle durante as clases.

 Por seguridade e comodidade obrigarase a levar o pelo longo recollido.

 Así  mesmo,  o  profesor  ou  profesora  valorará  se  certos  complementos  de  moda,  tipo

pearcings,  aneis,  pendentes,  etc.,  que  sexan  visibles,  poden  supoñer  un  perigo  para  o

alumno/a e/ou compañeiros. Nese caso, os seus usuarios terán que retiralos.

 Considerarase “falta de material” cando se incumpra parcial  ou totalmente o exposto nos

puntos  anteriores.  Por  suposto  non  practicará  a  sesión,  supoñendo  polo  tanto  “falta  de

práctica” sen posibilidade de ser xustificada.
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F) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.

Os principais recursos e materiais que utilizaremos na área de Educación Física son:

A) RECURSOS HUMANOS:

 alumno/a e a súa experiencia (motricidade, expresión, creatividade).

 profesor e as súas explicacións e / ou exemplificacións.

B) INSTALACIÓNS:

aula.

ximnasio.

A pista polideportiva exterior.

O pavillón cubertos municipal

Os espazos abertos do recinto escolar.

parque de “A alameda” e o paseo marítimo

C) MATERIAL DIDÁCTICO:

Convencional:

 Carpeta de E.F do alumno.

 Apuntes e fichas elaborados polos profesores do departamento. .

 Material deportivo diverso especificado no inventario de material do departamento.

Non convencional:

 Material específico de deportes alternativos, expresión corporal e actividades na natureza.

 Materiais reciclados e autoconstruidos polos propios alumnos.

 Material audiovisual: CDs de música e de vídeo, cámara de vídeo, televisión e vídeo, equipo

de música.

G) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A

PRÁCTICA DOCENTE.

1º BACHARELATO 1 2 3 4

1 ¿Qué fago para coñecer a composición da clase?:

          -Facer unha avaliación inicial

          -Ler os informes anteriores

          -Ver os resultados da avaliación

2 Teño en conta a diversidade á hora de organizar a clase, de crear os grupos, etc.

3 Dou a cada alumno e alumna a explicación que precisa:
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          -No grupo grande

          -No grupo pequeno

          -De forma individual

4
Antes de empezar cunha unidade explico aos alumnos e alumnas qué, con qué
frecuencia e en base a qué avaliarei.

5 Planteo exercicios de diferente nivel en cada unidade e cada exame.

6 Utilizo diferentes tipos de probas:

          -Probas prácticas

          -Exames escritas

          -Exames orais

          -Traballos individuais

          -Traballos en grupo

7
Unha  vez  terminada  a  unidade,  evalúo  a  idoneidade  dos  recursos  e  das
actividades empleadas no proceso de aprendizaxe.

8
Entre avaliacións, programo un  ou varios plans de recuperación dependendo
dos resultados obtidos.

9 Na metodoloxía que aplico:

          -Utilizo ferramentas TIC.

          -Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónoma

          -Dou moitas explicacións teóricas

10 Os exercicios que propoño son do seguinte tipo:

          -Cerrados, dirixidos, etc.

          -Abertos, procedimentais, diversos, proxectos, etc.

          -Facilitan o traballo cooperativo

11 Cómo paso a hora lectiva:

-Conseguindo silencio

          -Impartindo teoría e explicacións

          -Respondendo a preguntas, fomentando a participación, etc.

          -Observando

          -Corrixindo de maneira individual

12
Os criterios de avaliación refírense a accións didácticas que están presentes na
clase.

13
Utilízanse suficientes tarefas competenciales para reflectir o desenvolvemento
das competencias clave.

14 Están presentes os estándares de aprendizaxe en distintas actividades.

15 Existen estándares que resultan pouco accesibles.

16 Existen estándares alonxados dos contidos previstos.

17 Resulta fácil identificar o nivel de desenvolvemento de cada un dos estándares.
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H) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN

E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

Os alumnos que non teñan superado os mínimos esixidos do curso anterior disporán, por lei, de

dúas opcións para recuperar a materia:

- Presentarse as probas que se levarán a cabo no mes de Maio, convocadas según o calendario

fixado pola Dirección do Centro y realizadas polo Departamento de Educación Física.

 Ir recuperando a materia por avaliacións, baixo a supervisión do profesor do curso no que

está matriculado, mediante traballos ou probas que este lle propoña.

I) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL

Co fin de comprobar os coñecementos dos que parten os alumnos a as alumnas e o seu estado

físico ,ao principio de curso realizaranse unha serie de probas iniciais. A avaliación inicial constará

dunha proba teórica e un test de condición física e habilidades básicas.

No Departamento consideramos que a obtención destes datos é importanta aínda que non se terán

en conta para a valoración final da materia: é importante coñecer o estado inicial dos alumnos e

das alumnas aínda que o verdadeiramente relevante sexa a súa capacidade de apren

J) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

Neste  deseño  curricular  preténdese  incluír  un  compoñente  ético  que  se  adapte  ás  novas

condicións sociais co fin de dar sentido ao resto dos coñecementos presentados na materia. Nesta

liña haberá un tratamento dos elementos educativos básicos ou temas transversais en cada unha

das  accións  do  proceso  educativo  que  levemos  a  cabo.  Na  nosa  materia  centrarémonos

principalmente en:

A EDUCACIÓN PARA A SAÚDE E EDUCACION SEXUAL:

Este aspecto impregna boa parte dos contidos do área. Seguiremos o tratamento da saúde

desde o coñecemento do propio corpo, os efectos da actividade física sistemática e os beneficios

que desta se derivan.

Nestas idades nas que a diferenciación de caracteres sexuais maniféstase de forma significativa,

intentaremos contribuír a que os alumnos/as sexan conscientes dos cambios que experimentan,

acéptenos con naturalidade e saiban a influencia que poden ter no seu desenvolvemento.
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É evidente que o peso da Educación sexual e da Educación para a saúde cae de cheo no propio

currículo  do  área  de  Educación  Física.  Neste  aspecto  incide  fundamentalmente  o  intento  de

conseguir no alumnado actitudes positivas fronte ás seguintes cuestións:

 A hixiene corporal na práctica de actividades físicas.

 A incidencia dos hábitos prexudiciais para a saúde na actividade física.

 A valoración e toma de conciencia da propia condición física.

 A valoración do efecto dun bos hábitos sobre a condición física e a saúde en xeral.

 O respeto das normas de prevención de accidentes na práctica da actividade física.

 A valoración dos efectos dos hábitos nocivos para a condición física e a saúde, e prevención

ante os mesmos.

A EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS:

As diferenzas biolóxicas que existen entre os sexos non son razóns para a marxinación dun ou

outro en determinadas actividades. O coñecemento mutuo que se leva a cabo nas manifestacións

motrices servirá de base cara ao respecto das características de cada un.

É preciso que o/a profesor/a teña en conta algúns aspectos como:

 As experiencias previas adoitan ser distintas en alumnos e alumnas, polo que o/a profesor/a

se verá obrigado/a a compensar esas desigualdades de principio.

 Nas actividades manipulativas, pola educación sexista inevitable, as alumnas teñen menos

experiencia.

 É necesario incentivar ás alumnas para que solucionen os seus propios problemas.

 É preciso eliminar a linguaxe sexista. Así como as ilustracións (nos nosos textos, os debuxos

e  as  fotografías)  de  manipulación,  xogos  ou  actividades  físicas  deben  facerse,

independentemente da súa natureza, por mozos ou mozas indistintamente.

 Hai que eliminar a sensación de competitividade entre os dous sexos.

 É conveniente enfatizar sobre os éxitos e logros deportivos alcanzados por mulleres (malia a

súa condición de ama de casa tradicional e con gran esforzo...).

 Débese  ter  unha  especial  atención  a  que  os  varóns  non  monopolicen  algunhas  pistas

deportivas, considerándoas patrimonio de homes.

 É importante estimular ás alumnas no manexo de máquinas e ferramentas.

En xeral, realizar todas aquelas prácticas que eliminen a discriminación.

A EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR:

A actividade física estase convertendo nun ben cultural de toda a comunidade social, en torno

ao cal  suscítanse  expectativas  económicas  e políticas que tratan  de  transformalo  nun ben  de

consumo: marcas comerciais, instalacións, etc.

Desde  esta  análise  podemos  orientar  ao  alumno/a  en  todo  o  proceso.  Comezando  pola

selección do equipo adecuado para a actividade física ordinaria.
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A EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Nestas actividades realizadas no medio natural débense desenvolver actitudes de coidado do

ecosistema e de protección do mesmo. Habemos de suscitar unha actitude de participación activa

na reconstrución do ecosistema. Insistindo en temas como:

 Contemplar as normas básicas de protección, precaución e seguridade no desenvolvemento

de actividades no medio natural.

 Valorar os recursos que brinda o medio natural para o seu goce.

 Reciclaxe de materiais de refugallo,  autoconstrucción  de novos  materiais  para xogos con

elementos naturais, reparación e reutilización de materiais estragados.

 Aceptar e respectar as normas de protección, precaución e seguridade no medio natural.

 Tomar interese por participar en actividades que se desenvolvan no medio natural.

 Confeccionar  carteis  e  sobre  as  características  máis  importantes  do  medio  natural  e  as

normas de seguridade e de respecto para a permanencia nel.

A EDUCACIÓN PARA A PAZ:

Entendemos a oposición como unha estratexia e non como unha actitude fronte aos demais. A

tolerancia e a deportividade no xogo son actitudes moi favorables para a educación para a paz.

Tratarase o eixe da Educación para a paz unido á Educación moral  e  cívica cando se realizan

actividades que levan a:

 Aceptar o nivel de aptitude motriz dos outros.

 Respectar o ritmo de progresión, así como os logros dos compañeiros por moi insignificantes

que poidan parecer.

 Controlar a agresividade en situacións de oposición e loita directa con compañeiros.

 Respectar a normativa e regulamentos dos xogos e deportes.

 Valorar a mellora persoal e a dos demais por encima do resultado.

 Aceptar a competición cos demais como unha forma lúdica de desenvolver a actividade físico

deportiva, aceptando as regras, a cooperación e a rivalidade ben entendida.

 Dispoñerse a aceptar os resultados da confrontación deportiva, sen extrapolar actitudes e

condutas negativas.

Respectar os roles de cada participante nos xogos deportivas, con maior consideración á figura do

arbitro, colaborando co seu labor e sen cuestionar as súas decisións

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.
ACTIVIDADE: DÍA DEL FITNESS

Saída a un Centro Deportivo donde se levarán a cabo distintas sesións relacionadas co Fitness:

Aqua-Gym, Step, Percorrido pola sala de Fitnes…

Duración: ½ xornada

Lugar: Piscina Municipal de Noia ou similar
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Temporalización: última semana do 1º ou do 2º Trimestre.

ACTIVIDADE: SENDEIRISMO E CARREIRA DE ORIENTACIÓN

Duración: ½ xornada

Lugar: por decidir

Temporalización: 3º trimestre

ACTIVIDADE: RECREOS ACTIVOS

Duración: 20 minutos

Lugar: ximnasio

Temporalización: 1ºs recreos ao longo de todo o curso escolar

Descrición:  Actividades  ludico-deportivas  dirixidas  e  abertas  a  todo  o  alumnado  que  desexe

participar.

L) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Para a realización deste apartado tívose en conta a normativa vixente, reflectida nos artigos

71 ao 79 ; Lei Orgánica 2 / 2006, do 3 maio de educación (BOE do 4 de maio), que agrupa as

necesidades educativas específicas do alumnado en:

1. Necesidades Educativas Especiais. (NEE): Alumnado con minusvalía (motora, sensorial e

intelectual) ou trastornos graves de conduta.

2. Dificultades específicas de aprendizaxe (dislexia, discalculia, atraso escolar...).

3. Altas capacidades intelectuais.

4. Incorporación tardía ao sistema educativo español (inmigrantes, xitanos…).

5.  Condicións  persoais  ou  de  historia  escolar.  (Problemas  familiares,  hospitalización

continuada, cambio de centro constante, ...).

Debido á peculiaridade da nosa área, o alumnado con necesidade específica de apoio educativo

que require maior atención debido ao grao de adaptación do currículo, sería o do grupo de  N.E.E.

En liñas xerais, como obxectivos prioritarios a ter en conta, estaría potenciar a súa autonomía

persoal, favorecer a súa participación activa e fomentar a súa capacidade de socialización. Como

educadores,  é  importante  non  adoptar  situacións  de  permisividade  ou  sobreproteción,

interacionando con eles con naturalidade.

Como  medidas  de  atención  á  diversidade,  poderemos  adaptar  o  currículo  en  todos  os  seus

elementos  (Orde do 6 de outubro  1995. DOG 07/11/95):  elementos  prescriptivos  (obxectivos,

contidos e/ou criterios de avaliación) elaborando unha Adaptación Curricular Individualizada (ACI),

ou  elementos  non  prescriptivos  (secuencia  de  contidos,  formas  e  instrumentos  de  avaliación,

organización da aula, agrupamentos e todo aquilo incluído na metodoloxía), elaborando un Reforzo

Educativo (RE).
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Para  a  elaboración  do  Reforzo  Educativo  poderemos  ter  en  conta  algunhas  das  seguintes

consideracións metodolóxicas en función do alumno ao que van dirixidas

A. - NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS:

A.1- Alumnos con minusvalía

● Motora

- Modificar os regulamentos dos xogos e sistemas de puntuación

- Utilizar materiais brandos alternativos ou adaptados.

- Ante falta de equilibrio, dotar o alumno de reforzos, xeonlleiras..

- En determinadas situacións "facer de sombra" do alumno para evitar caídas.

- Facer de speaker para dar orientacións.

- Modificar os espazos.

- Equiparar a desigualdade motora, modificando as formas de desprazamento dos alumnos

● Sensorial

Visual:

- Familiarización co ámbito coñecendo texturas, sons, etc.

- Deixarlle tocar o material previamente á actividade.

- Non utilizar material duro ou con ariscas.

- Utilizar materiais máis grandes, sonoros (con cascabeis).

- Utilizar compañeiro-guía unidos por unha corda para situacións de colaboración, persecución, etc.

- Adaptar o material con marcas (stick, zonas, paredes, etc.).

- Engadir cascabeis en situacións de precisión (canastras, porterías, dianas, conos, etc.).

- Utilizar sons (golpes, palmadas, etc.) para orientarse no espazo.

- Variar os sistemas de puntuación (tocar o taboleiro 1 pto., tocar cascabeis rede 2 ptos…

- Equiparar a situación de desvantaxe ao grupo clase ( todos con anteface).

Auditiva:

- Falar de fronte vocalizando sen berrar nin esaxerando os xestos.

- Utilizar frases curtas, signos e sinais axudando a comprender a mensaxe.

- Proximidade ao profesor, equipo de música, etc.

- Utiliza reforzos visuais (Pano verde=saída, cambio… Pano roxo= stop, cambio parella…)

- Equiparar a situación de desvantaxe ao grupo clase (todos con tapóns).

● Intelectual

-  Utilizar poucos obxectos á vez.

-  Propoñer xogos que presenten poucas decisións a tomar.

-  Presentar habilidades moi sinxelas nun principio e ir aumentando a súa dificultade.

- Propoñer alumnos colaboradores, que cambiarán en cada sesión, para facilitar a participación do

alumno.

- Transmitir axeitadamente a información cunha linguaxe clara, sinxela e comprensible.
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-  Utilizar sistemas de puntuación sinxelos.

A.2- Alumnos con trastornos graves de conduta

- Darlle protagonismo e responsabilidades cando consideremos oportuno (recollida de material,

arbitraxe, organización e dirección de xogos, etc.).

-   Non utilizar a actividade física como castigo.

-   Utilizar reforzos positivos.

B. - DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAXE

Formularanse actividades de reforzo e de apoio, dependendo do caso. En coordinación co P.T.

segundo  directrices  de  intervención  dadas  no  informe  de  avaliación  psicopedagóxica  ou  nos

documentos de Adaptación curricular individualizada ( A.C.I.)

C. - ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS

Formularanse actividades de ampliación, dependendo do caso. Segundo directrices dadas no

programa  de  enriquecemento  deseñado  para  o  alumno.  Dende  esta  área  será  especialmente

importante traballar obxectivos encamiñados ao desenvolvemento social do alumno.

D. - INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

A través da actividade física favoreceremos a inclusión destes alumnos, obtendo unha maior

participación  e  socialización  destes  no  grupo,  independentemente  do  momento  da  súa

incorporación e situación persoal. Utilizaremos actividades de presentación, xogos cooperativos,

actividades de socialización, etc.  Variaranse para cada tarefa as formas de agrupamento.   Achega

cultural ao grupo clase (xogos tradicionais, danzas, música, etc.)

E. - CONDICIÓNS PERSOAIS OU DE HISTORIA ESCOLAR

Con este alumnado será especialmente importante a coordinación cos servizos sociais, así

como a intervención encamiñada á mellora das habilidades básicas, fomento das relacións sociais,

inclusión no grupo, seguimento da asistencia e inculcar a importancia da escolaridade.

En caso de existir dificultades de aprendizaxe asociadas a estas condicións persoais, seguir as

directrices dadas no punto B
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LL)  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DA

PROGRAMACIÓN  EN  RELACIÓN  COS  RESULTADOS  E  PROCESOS  DE

MELLORA.

Coa finalidade de obter unha valoración do grao de satisfación do desenvolvemento do proceso de

ensinanza-aprendizaxe,  así  como  os  instrumentos  empregados  e  o  grado  de  eficacia  da

programación e a súa metodoloxía,  haberá un seguimento do programado ao longo de todo o

curso.

Ao remate de cada unha das avaliacións farase unha valoración no tocante aos seguintes criterios,

indicando se foron conseguidos ou non e se foron adecuados ou non, coa especificación do grao de

consecución e no caso de valoración negativa as causas e as propostas de mellora.

CRITERIOS Positiva/negativa
OBSERVACIÓNS

(grao de consecución, causas, propostas de
mellora...)

1. Consecución do logro das competencias

2. Adecuación da temporalización dos contidos

3. Validez da metodoloxía empregada

4. Adecuación e cantidade das actividades
realizadas

5. Adecuación e uso dos materiais e recursos

6. Efectividade dos procedementos de
avaliación

7. Adecuación de contidos e obxectivos

8. Adecuación dos criterios de cualificación
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9. Valoración das actividades complementarias
e extraescolares

10. Valoración da atención á diversidade

11. Integración das TICs na materia

Noia, 16 de Setembro de 2015 O Xefe de Departamento

J. Andrés Rodríguez Figueira
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