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1. NORMATIVA
A normativa á que se fai referencia na programación de Educación Física para o curso 2016-2017 é a seguinte:


Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa



Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.



Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de
elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o
seu currículo e a súa oferta



RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.



Instrucións no curso académico 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
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2. MEMBROS DO DEPARTAMENTO
Juan José García García que fai as funcións de xefe de departamento
Profesor dos grupos: 2º ESO A, 2º ESO B, 2ºESO C
3º ESO A, 3º ESO B
4º ESO A, 4º ESO B
Alberto Santos Blanco
Profesor dos grupos : 1º BAC A, 1º BAC B, 1º BAC C
1ºESO A, 1ºESOB, 1ºESOC
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3. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
Introdución
Ven recollido no:
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
Educación Física.

A materia de Educación Física ten como finalidade principal que os alumnos e as alumnas alcancen a
competencia motriz, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e emocións que
interveñen nas múltiples interaccións que realiza unha persoa no seu medio e coas demais, que permite que o
alumnado supere os problemas motores propostos tanto nas sesión de Educación Física como na súa vida
cotiá; sempre actuando de forma coherente e en concordancia co nivel de desenvolvemento psicomotor, e
outorgándolle especial sensibilidade á atención á diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e
procurando a integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e as emocións que se vinculan á
conduta motora.
A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é fundamental para o
desenvolvemento destas, nomeadamente o das competencias sociais e cívicas, de aprender a aprender, de
sentido de iniciativa e espírito emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da competencia matemática
e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e, en menor medida, da de comunicación lingüística e da
competencia dixital. O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro relativo ás
destrezas e, por último, un con grande influencia social e cultural, que implica un conxunto de valores e
actitudes.
O presente currículo de Educación Física mantén a coherencia e a homoxeneidade coa etapa de educación
primaria, nas etapas da ESO e do bacharelato, entendendo a materia como un continuo, tanto nos seus contidos
como nas aprendizaxes que debe conseguir o alumnado ao longo de todas as etapas do sistema educativo.
Na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato o alumnado utilizará o seu potencial motor á vez que
desenvolve todas as súas capacidades. Isto implica mobilizar toda unha serie de coñecementos, habilidades
motrices, actitudes e valores en relación co corpo, en diversas situacións de ensino e aprendizaxe, nas que a
experiencia individual e colectiva permita adaptar a conduta motriz a diferentes ámbitos, conseguindo que o
alumnado sexa un suxeito activo, responsable da xestión do seu estilo de vida saudable.
Nestas etapas educativas, a Educación Física debe permitir incrementar e mellorar o seu compromiso motor,
sempre adecuado ás súas posibilidades, e desenvolver as habilidades motrices específicas con complexidade
crecente á medida que se progresa nos sucesivos cursos.
As propias actividades axudarán, ademais, a desenvolver a relación coas demais persoas, o respecto, a
atención especial á igualdade de xénero, entendendo as diferenzas relativas ás capacidades psicofísicas entre
as rapazas e os rapaces, os condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o traballo en equipo, o
xogo limpo, a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo para lograr metas, a aceptación de regras
establecidas e o desenvolvemento da iniciativa individual.
Educación Física, tanto na etapa de ESO coma no bacharelato, terá como fin estratéxico introducir o
alumnado cara a práctica de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, nas que poida manter un
papel de practicante activo ao longo da súa vida, tendo en conta as novas formas de prácticas motrices que
xorden na sociedade actual, moitas delas vinculadas ao contorno próximo do alumnado pola motivación
intrínseca que representan.
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Cómpre salientar os xogos e os deportes tradicionais galegos, que, xunto coas danzas e os bailes propios de
Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso patrimonio artístico e cultural, ademais de
fomentar as relacións interxeracionais.
As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise dos procesos de ensino e aprendizaxe, co fin
de facilitar estratexias de transferencia dos coñecementos a outras situacións.
Para facilitar a concreción curricular de Educación Física establécense dez criterios de avaliación para o
primeiro ciclo da ESO, que abrangue os tres primeiros cursos, doce para o cuarto curso da ESO e nove para o
primeiro curso de bacharelato, criterios que establecen os resultados que se deben conseguir por medio dos
estándares de aprendizaxe. Estes permitirán definir os resultados das aprendizaxes e concretarán, mediante
accións, o que o alumnado debe saber e saber facer na materia de Educación Física. Estes estándares están
graduados e secuenciados ao longo de todas as etapas e, unha vez finalizadas estas, todos eles deberán estar
alcanzados e consolidados.
Os contidos preséntanse distribuídos en catro grandes bloques:
–
–
–
–

Bloque 1. Contidos comúns.
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas.
Bloque 3. Actividade física e saúde.
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas.

Esta distribución non determina métodos concretos; unicamente responde a unha forma de organizar os
contidos dun xeito enlazado atendendo á configuración cíclica do ensino da materia, construíndo uns
coñecementos sobre os outros, como unha estrutura de relacións observables, de maneira que se facilite a súa
comprensión e aplicación en contextos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco implica unha
organización pechada, xa que permite organizar os contidos de diferentes formas, adoptando a metodoloxía
máis adecuada ás características tanto do grupo de alumnos e alumnas como dos propios contidos.
Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do curso de xeito integrado
cos contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a construción das fases dunha sesión, o aseo
persoal, a participación nas actividades físicas independentemente do propio nivel de execución, a resolución
de conflitos mediante o diálogo e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que presentan as
actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno, o control de
riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as actitudes, a confianza, o uso
adecuado dos materiais e dos espazos, e a integración das tecnoloxías da información e da comunicación.
O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a execución de accións motrices,
utilizando técnicas de expresión corporal, baile e outros recursos artísticos.
O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden abordar desde a práctica da
actividade física, segundo as recomendacións de diversos organismos de ámbito internacional, estatal e
autonómico.
No bloque dos xogos e as actividades deportivas tamén están incluídos todos os tipos de actividades físicodeportivas desenvolvidas no medio natural.
Os contidos asociados aos criterios de avaliación de cada bloque en cada curso serán concretados nas
programacións didácticas, de xeito que cada centro docente poida determinalos en función das instalacións e
dos recursos materiais dos que dispón, ademais das características do contorno onde se localiza. Estes
contidos serán diferentes nos primeiros cursos, para que o alumnado poida iniciarse nunha grande variedade
de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas. Nos últimos cursos estes contidos poderán ser
perfeccionados sobre a base das aprendizaxes anteriores.
Como consecuencia de todo o anterior, establécese unha serie de orientacións metodolóxicas para a materia
que favorecerán un enfoque competencial, así como a consecución, a consolidación e a integración dos
estándares por parte do alumnado:
– Educación Física nestas etapas terá un carácter eminentemente práctico e vivencial.
– A asimilación das aprendizaxes e a adaptación ao traballo do alumnado en Educación Física aconsella a
distribución das dúas sesións semanais en diferentes días.
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– A selección dos contidos e das metodoloxías activas e contextualizadas debe asegurar o
desenvolvemento das competencias clave ao longo destas etapas.
– O uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos
problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado.
– O profesorado deseñará diferentes tipos de tarefas e secuencias adaptadas aos niveis, ás formas e aos
ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e
personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de
materiais e recursos o máis ampla posible, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da
información e da comunicación desenvolvidas nos últimos tempos en diferentes ámbitos da Educación
Física.
– Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base na descuberta guiada, a resolución de problemas, o
traballo por retos e proxectos, e a cooperación, tendo presente o desenvolvemento da creatividade do
alumnado.
– Deberá procurarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos alumnos e das alumnas
auténticos suxeitos activos dunha xestión cada vez máis autónoma e comprometida da súa saúde,
mediante a adquisición de hábitos de vida saudables.
Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o equipo docente sobre as estratexias metodolóxicas e
didácticas que se utilicen co alumnado. Os departamentos didácticos, logo dunha reflexión, deben formular con criterios
consensuados unha estratexia metodolóxica común para desenvolver ao longo do proceso de ensino e aprendizaxe do
alumnado, considerando, ademais, que a promoción da práctica diaria de deporte e o exercicio físico por parte dos
alumnos e das alumnas durante a xornada escolar debe formar parte do seu desenvolvemento integral.

Contextualización do programa
As instalacións das que dispón o centro, así como o contorno do mesmo, condicionan en parte a estruturación da
programación. A escasez de espazos no centro nos que se pode realizar actividade física nos limita á hora de
programar actividades. Certos aspectos da programación veñen herdados do momento en que cada curso estaba, en
cada avaliación, restrinxido a ter, para evitar coincidencias con outros grupos, un día á semana na instalación exterior (
ou no pavillón), e outro na instalación interior (ximnasio) ou a facer outro tipo de reparto entre o profesorado, o que
condicionaba que as unidades didácticas desenroladas para tales cursos foran deseñadas para seren desenroladas en
ditas instalacións, na actualidade aínda non temos garantida a non coincidencia entre profesorado.
As mesmas instalacións do centro nos condicionan no tipo de actividades a desenrolar (o feito de non ter unha piscina
implica evitar actividades acuáticas, por exemplo). Por outra banda, o condicionante demográfico fai que, tendo en
conta que diminuíu o alumnado, se poidan levar a cabo actividades actualmente que non se podían levar a cabo hai
anos. O condicionante do material non está a ser un problema grave á hora de desenrolar a programación.
Tamén se esta a ter en conta ultimamente o feito climatolóxico, tratando de deixar as actividades que se desenrolan no
exterior para os momentos do ano en que é máis propicio, así como as actividades de interior desenvolveranse cando o
inverno faga que as temperaturas descendan.
Á hora de plantexar actividades extraescolares tense en conta aquelas lagoas que puidera deixar a programación
didáctica (actividades no medio natural, especialmente) e tamén se ten en conta ofrecer actividades que non son
habituais na zona (semana branca, actividades multiaventura, ...).
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4. OBXECTIVOS
Obxectivos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso
educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal
fin.
Segundo o artigo 10 para a Educación Secundaria Obrigatoria e o artigo 26 para o Bacharelato enuméranse
os seguintes obxectivos.

Obxectivos na ESO:
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles
permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas,
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando
os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria
para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de
violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais
persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver
pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con
sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a
comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar
os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal
e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o
patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade
galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os
hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de
expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na
súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
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o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da
identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe,
que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

Obxectivos no Bacharelato
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable,
inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a
sustentabilidade.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o
seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as
desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a
non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás
persoas con discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua
castelá.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os
principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno
social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da
modalidade elixida.
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e
valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao
territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza
nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e
enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e
hábitos saudables.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora
no contexto dun mundo globalizado.
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5. COMPETENCIAS CLAVE
Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e
etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas
complexos.
As competencias clave do currículo serán as seguintes:
CCL: Comunicación lingüística.
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía .
CD: Competencia dixital.
CAA: Aprender a aprender.
CSC: Competencias sociais e cívicas.
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
CCEC: Conciencia e expresións culturais.
Contribución da materia na adquisición 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 demais, 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)

■

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 lingüística (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,
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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 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.
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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 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.
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ELEMENTOS TRANSVERSAIS














CL : Comprensión lectora
EOE: Expresión oral e escrita
CA: Comunicación audiovisual
TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación
E: Emprendemento.
ECC: Educación cívica e constitucional
IEHM: Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres
PVX: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade
PRPC. Prevención e resolución pacífica de conflitos
PI: Principio de igualdade de trato e non discriminatorio por calquera condición ou circunstancia persoal e
social (valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia,
o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de
violencia.)
EEIE: Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial
EV: Educación viaria

6. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E
TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE
AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA UN, COMPETENCIAS
CLAVE, ELEMENTOS TRANSVERSAIS, INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
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Área/Materia e Curso
Nº Avaliación

Obxectivos

Indicar os
obxectivos da
etapa fixados no
Decreto
correspondente
polo que se
establece o
currículo, de xeito
codificado (a., b.,
c., …)

Contidos

Desenvolver os
contidos
establecidos no
Decreto
correspondente,
secuenciándoos

Criterios
avaliación

Os recollidos no
Decreto
correspondente
relacionados cos
contidos
desenvoltos,
indicalos de xeito
codificado (B1.1,
B1.2.,…)

Estándares
aprendizaxe

Grao mínimo
de
consecución
de cada
estándar

Establecer o
grao mínimo
Os
de
relacionados
consecución
cos criterios
de cada un
de avaliación e
dos
de xeito
estándares de
codificado
aprendizaxe
(LCLB1.1.1.,
para acadar
LCLB1.1.2.,
unha
…)
cualificación
positiva

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrumentos
avaliación

Criterios
cualificación

As asociadas
aos estándares
de aprendizaxe
do apartado
anterior e de
xeito codificado
(CCL,
CMCCT,...)

Reflectir os
instrumentos de
Reflectir os avaliación que
elementos se empregarán
transversais para comprobar
de xeito
se se acadaron
codificado os obxectivos,
(CL, EOE, CA, estándares de
TIC, …)
aprendizaxe e
competencias
clave.

Ponderación
de cada
instrumento de
avaliación no
proceso de
avaliación.
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Educación Física. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias

Elementos
transversais

Instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

PRIMEIRA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Educación
Física
b
m
g

B1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha Executa as tres fases do
significado como hábito saudable na práctica da
fase da sesión de actividade física, tendo en conta
sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos quecemento diariamente
actividade física.
ademais as recomendacións de aseo persoal
realizados.
de forma autónoma.
necesarias para esta.
B1.2. Execución de xogos e exercicios apropiados
para cada parte da sesión.
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da
sesión de acordo cos contidos que se vaian realizar,
B1.3. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado
seguindo as orientacións dadas.
da indumentaria.

CSC

CL

CMCCT

EOE

CSC

E

CAA

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación Amosa hábitos de aseo CSC
á saúde e a actividade física.
diariamente cambiando a
roupa que utilizou por
outra limpa tras asearse
m
n
a
b
c
d
l
g

B1.4. Respecto e aceptación das regras das B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel
actividades, os xogos e os deportes practicados.
físico deportivas e artístico expresivas como
de participante como no de espectador/a.
formas de inclusión social, e a participación
B1.5. Papeis e estereotipos nas actividades físico
doutras persoas independentemente das súas
deportivas e artístico expresivas, como
características, colaborando con elas e aceptando EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as
fenómeno social e cultural.
achegas das demais persoas e as normas establecidas,
as súas achegas.
B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o
e asumindo as súas responsabilidades para a
das demais persoas, e disposición positiva cara
consecución dos obxectivos.
á súa mellora.

m
a
c
d
g
l

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o
CSC
lugar de práctica de actividades físico deportivas
actividades físico deportivas como formas de lecer
seu contorno próximo para a realización de actividades
e recreativas.
activo e de utilización responsable do contorno
físico deportivas.
próximo.
B1.8. Aceptación e respecto das normas para a
conservación do medio urbano e natural.
EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como un lugar Amosa actitude crítica CSC
común para a realización de actividades físico deportivas. ante
comportamentos
B1.9. Actividade física como elemento base dos
irrespetuosos ante os
estilos de vida saudable.
demais ou os materiais.

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

Participa con
positiva
independencia
actividade

Ficha
diaria.

de

control

E

CSC

PI
PRPC

20% da nota do
trimestre

actitude CSC
con
da

PI
PRPC

Ficha de
diaria.

CSC

PI
PRPC

Será avaliada en
cada trimestre

control

CL

PRPC

Observación diaria

Valor da unidade
20% da nota do
trimestre
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Educación Física. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

ñ

B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual
e a súa relación coa saúde.

m
n
g

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

Grao mínimo de
consecución

Competencias

Elementos
transversais

Considera o sedentarismo CSC
como algo prexudicial
para a saúde e valora o
dinamismo
e
a
participación como un
valor importante

CL

B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico
deportivas e artístico expresivas
súa participación en actividades físico deportivas e
deportivas e artístico expresivas propostas que poidan
artístico
expresiva,
adoptando
medidas
supor un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou
B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos
preventivas e de seguridade no seu
para as demais persoas.
primeiros auxilios.
desenvolvemento.
B1.13. Emprego responsable do material e do
equipamento deportivo.

Identifica como factores CSC
de risco: estruturas das CSIEE
instalacións, intensidades
altas dos exercicios,
grupos numerosos, e
toma medidas para
reducir riscos.

CL

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

CSIEE

Instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

Observación diaria

EOE
E

Observación diaria

CL
TIC

Proba escrita

UNIDADE DIDÁCTICA 2. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE: CALIDADES FÍSICAS BÁSICAS E NUTRICIÓN
m
f
b
g

B3.1. Condición física. Desenvolvemento das B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter
capacidades físicas
básicas
incidindo
alimentación e da actividade física saudable, e
a alimentación nun estilo de vida saudable.
principalmente nas relacionadas coa saúde.
recoñecer os mecanismos básicos de control da
intensidade da actividade física para a mellora da
B3.2. Introdución aos principios sobre unha
súa saúde.
alimentación saudable.
B3.3. Identificación da frecuencia cardíaca de
traballo.

m

Diferenza
entre CMCCT
alimentación e nutrición.
Fai unha distribución
lóxica de comidas ao
longo do día

35% da nota

EOE

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a Utiliza a FC para controlar CMCCT
frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de a intensidade. Sabe CAA
mellora da condición física.
localizar e contar as
pulsacións.

E

Proba de 15 min de 15% da nota
carreira continua

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que Coñece a lo menos 5 CMCCT
deben ter as actividades físicas para ser consideradas aspectos saudables de
saudables, e lévaas á práctica.
cada calidade física, e os
principais
sistemas
orgánicos asociados a
elas.

CL
EOE

Proba escrita

35% da nota

CL

Proba escrita

.35% da nota

B3.4. Métodos básicos para o desenvolvemento B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas EFB3.2.1. Iníciase na participación activa das actividades Coñece a lo menos un test CAA
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Educación Física. 1º de ESO
Obxectivos

g
f
b

Contidos

das capacidades físicas desde un enfoque
saudable.
B3.5. Avaliación da condición física saudable e
realización de actividades para a mellora desta.

Criterios de avaliación

máis salientables desde a perspectiva da súa
saúde de acordo coas posibilidades persoais e
dentro das marxes da saúde, amosando unha
actitude de auto esixencia no seu esforzo.

B3.6. Principios de ergonomía e hixiene postural e
a súa aplicación na práctica de actividades
físicas e na vida cotiá.
B3.7. Principios básicos da respiración e da
relaxación.

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias

para a mellora das capacidades físicas básicas desde un co que poda valorar o seu
enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o grao
de
seu desenvolvemento.
desenvolvemento
en
cada calidade física
EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable Saca conclusións dos CAA
acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e resultados dos tests
ás súas posibilidades.

Elementos
transversais

Instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

EOE
TIC

TIC
E

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na Adopta posturas correctas CAA
práctica de actividads físicas como medio de prevención na execución das tarefas CSIEE
de lesióbns.

Proba de 15 min de Valor da unidade
CC
50% da nota do
trimestre

Observación diaria

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas: deporte individual “INICIACIÓN Ó PARKOUR”
a
b
g
m

B4.1. Execución de habilidades motrices vinculadas B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das Participa
de
xeito CAA
ás accións deportivas, respectando os aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades
habilidades específicas adaptadas máis sinxelas, dinámico e activo nas CSIEE
específicas,
das
actividades
físico
deportivas
regulamentos específicos.
respectando as regras e as normas establecidas.
tarefas propostas.

E

3 habilidades
xestos técnicos
escoller
repertorio visto
clase

B4.2. Práctica de actividades e xogos para a
aprendizaxe dos deportes individuais.
EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos Coñece e diferencia polo
implicados nos modelos técnicos adaptados máis menos 2 habilidades do
sinxelos.
parkour
EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das
accións técnicas respecto ao seu nivel de partida,
amosando actitudes de esforzo e superación, adecuado
á súa idade.

Amosa un nivel axeitado
nas
actividades
ximnásticas propostas:
xiros, saltos e equilibrios

SEGUNDA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Educación
Física
b
m
g

B1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha Executa as tres fases do CSC
significado como hábito saudable na práctica da
fase da sesión de actividade física, tendo en conta
sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos quecemento diariamente CMCCT
actividade física.
ademais as recomendacións de aseo persoal
realizados.
de forma autónoma.
necesarias para esta.
B1.2. Execución de xogos e exercicios apropiados
para cada parte da sesión.
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da
CSC

CL
EOE
E

Ficha

de

control
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ou 30% da nota do
a
trimestre
do
en

Educación Física. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

sesión de acordo cos contidos que se vaian realizar,
seguindo as orientacións dadas.

Competencias

B1.4. Respecto e aceptación das regras das B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel
actividades, os xogos e os deportes practicados.
físico deportivas e artístico expresivas como
de participante como no de espectador/a.
formas de inclusión social, e a participación
B1.5. Papeis e estereotipos nas actividades físico
doutras persoas independentemente das súas
deportivas e artístico expresivas, como
características, colaborando con elas e aceptando EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as
fenómeno social e cultural.
achegas das demais persoas e as normas establecidas,
as súas achegas.
B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o
e asumindo as súas responsabilidades para a
das demais persoas, e disposición positiva cara
consecución dos obxectivos.
á súa mellora.

m
a
c
d
g
l
ñ

m
n
g

Instrumentos
avaliación

E

CSC

PI
PRPC

actitude CSC
con
da

PI
PRPC

Ficha de
diaria.

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

CSC

PI
PRPC

Será avaliada en
cada trimestre

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o
lugar de práctica de actividades físico deportivas
actividades físico deportivas como formas de lecer
seu contorno próximo para a realización de actividades
e recreativas.
activo e de utilización responsable do contorno
físico deportivas.
próximo.
B1.8. Aceptación e respecto das normas para a

CSC

CL

conservación do medio urbano e natural.

B1.9. Actividade física como elemento base dos
estilos de vida saudable.
B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual
e a súa relación coa saúde.

Participa con
positiva
independencia
actividade

20% da nota do
trimestre
control

EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como un lugar Amosa actitude crítica CSC
común para a realización de actividades físico deportivas. ante
comportamentos
irrespetuosos ante os
demais ou os materiais.

PRPC

Observación diaria

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

Considera o sedentarismo CSC
como algo prexudicial
para a saúde e valora o
dinamismo
e
a
participación como un
valor importante

CL

Observación diaria

Identifica como factores CSC
de risco: estruturas das CSIEE
instalacións, intensidades
altas dos exercicios,
grupos numerosos, e
toma medidas para

CL

B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico
deportivas e artístico expresivas
súa participación en actividades físico deportivas e
deportivas e artístico expresivas propostas que poidan
artístico
expresiva,
adoptando
medidas
supor un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou
B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos
preventivas e de seguridade no seu
para as demais persoas.
primeiros auxilios.
desenvolvemento.
B1.13. Emprego responsable do material e do

Criterios de
cualificación

diaria.

CAA

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación Amosa hábitos de aseo CSC
á saúde e a actividade física.
diariamente cambiando a
roupa que utilizou por
outra limpa tras asearse
m
n
a
b
c
d
l
g

Elementos
transversais
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

equipamento deportivo.

Grao mínimo de
consecución

Competencias

Elementos
transversais

Instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

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

CSIEE

EOE
E

Observación diaria

UNIDADE DIDÁCTICA 2: Actividades físicas artístico expresivas (BAILES DO MUNDO)
n
m
b
g
l
d
ñ

B2.1. Experimentación de actividades artístico B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando Consigue transmitir ideas CCEC
expresivas utilizando técnicas básicas de
finalidades artístico expresivas, utilizando
espazo, tempo e intensidade.
e estados de ánimo a
expresión corporal, combinando espazo, tempo
técnicas sinxelas de expresión corporal.
través da expresión
e intensidade.
corporal
B2.2. Realización de bailes e danzas sinxelas de
carácter recreativo e popular.

E

Representación dunha 20% da nota
duración de 3´minutos

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos Reproduce
unha CCEC
corporais axustados a un ritmo.
secuencia sinxela de
movementos
rítmicos
acompañados de música.

PI
E

Proba práctica de 20% da nota
reproducción dun baile
visto en clase.

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

PI
E

Amosa desinhibición nas CCEC
actividades de expresión

Valor da unidade
40% da nota do
trimestre

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas: HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS
a
b
g
m

B4.1. Execución de habilidades motrices vinculadas .
ás accións deportivas, respectando os
regulamentos específicos.
B4.2. Práctica de actividades e xogos para a
aprendizaxe dos deportes individuais.

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

CAA
CSIEE

E

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos Amosa un bo nivel de CAA
implicados nos modelos técnicos adaptados máis desenvolvemento
das CSIEE
sinxelos.
HMB
asociadas
ás
habilidades específicas:
traballo con dous balóns
de forma simultánea,
lanzamento-recepción,
bateo e conducións.

E
EOE

4 probas prácticas 40% da nota do
baseadas nas HM
trimestre
específicas

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias

Elementos
transversais

Instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

á súa idade.

TERCEIRA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Educación Física
b
m
g

m
n
a
b
c
d
l
g

m
a
c
d
g
l

B1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha Executa as tres fases do
significado como hábito saudable na práctica da
fase da sesión de actividade física, tendo en conta
sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos quecemento diariamente
actividade física.
ademais as recomendacións de aseo persoal
realizados.
de forma autónoma.
necesarias para esta.
B1.2. Execución de xogos e exercicios apropiados
para cada parte da sesión.
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da
sesión de acordo cos contidos que se vaian realizar,
B1.3. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado
seguindo as orientacións dadas.
da indumentaria.

CSC
CMCCT

CL
EOE

CSC
CAA

E

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación Amosa hábitos de aseo CSC
á saúde e a actividade física.
diariamente cambiando a
roupa que utilizou por
outra limpa tras asearse

E

B1.4. Respecto e aceptación das regras das B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel
actividades, os xogos e os deportes practicados.
físico deportivas e artístico expresivas como
de participante como no de espectador/a.
formas de inclusión social, e a participación
B1.5. Papeis e estereotipos nas actividades físico
doutras persoas independentemente das súas
deportivas e artístico expresivas, como
características, colaborando con elas e aceptando EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as
fenómeno social e cultural.
achegas das demais persoas e as normas establecidas,
as súas achegas.
B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o
e asumindo as súas responsabilidades para a
das demais persoas, e disposición positiva cara
consecución dos obxectivos.
á súa mellora.
EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de
equipo, con independencia do seu nivel de destreza.

Participa con
positiva
independencia
actividade

Ficha
diaria.

de

control

CSC

PI
PRPC

actitude CSC
con
da

PI
PRPC

Ficha de
diaria.

PI

Será avaliada en
cada trimestre

CSC

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o
CSC
lugar de práctica de actividades físico deportivas
actividades físico deportivas como formas de lecer
seu contorno próximo para a realización de actividades
e recreativas.
activo e de utilización responsable do contorno
físico deportivas.
próximo.
B1.8. Aceptación e respecto das normas para a
conservación do medio urbano e natural.
EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como un lugar Amosa actitude crítica CSC
común para a realización de actividades físico deportivas. ante
comportamentos
B1.9. Actividade física como elemento base dos
irrespetuosos ante os
estilos de vida saudable.
demais ou os materiais.

PRPC

20% da nota do
trimestre
control

CL

PRPC

Observación diaria
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Obxectivos

Contidos

ñ

B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual
e a súa relación coa saúde.

m
n
g

h
i
g
e
b
m
ñ
o

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

Grao mínimo de
consecución

Competencias

Elementos
transversais

Considera o sedentarismo CSC
como algo prexudicial
para a saúde e valora o
dinamismo
e
a
participación como un
valor importante

CL

B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico
deportivas e artístico expresivas
súa participación en actividades físico deportivas e
deportivas e artístico expresivas propostas que poidan
artístico
expresiva,
adoptando
medidas
supor un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou
B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos
preventivas e de seguridade no seu
para as demais persoas.
primeiros auxilios.
desenvolvemento.
B1.13. Emprego responsable do material e do
equipamento deportivo.

Identifica como factores CSC
de risco: estruturas das CSIEE
instalacións, intensidades
altas dos exercicios,
grupos numerosos, e
toma medidas para
reducir riscos.

CL

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

CSIEE

Instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

Observación diaria

EOE
E

Observación diaria

Recolle 3 xogos 20% da nota
populares, e os
desenvolve na clase

B1.14. Tecnoloxías da información e da B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da
comunicación para procurar e seleccionar
comunicación no proceso de aprendizaxe, para
comunicación para elaborar documentos dixitais propios
información relacionada coa actividade física e
procurar, analizar e seleccionar información
adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe,
a saúde
salientable, elaborando documentos propios, e
vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura,
facendo exposicións e argumentacións destes
análise e selección de información salientable.
adecuados á súa idade.

Fai
unha
correcta CD
selección da información, CCL
distinguindo 3 aspectos
importantes e 3 aspectos
irrelevantes.

EOE
TIC
CL

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

Presenta con corrección CD
os proxectos incluíndo a CCL
lo menos 5 fontes de
información utilizadas.

EOE

Valor da unidade
40% da nota do
trimestre

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Os xogos e as actividades deportivas: DEPORTES COLECTIVOS
a
b
d
g
m

B4.4. Execución de habilidades motrices técnico- B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos
tácticas sinxelas vinculadas aos deportes
oposición, colaboración ou colaboración-oposición
básicos para obter vantaxe na práctica das actividades
colectivos, respectando os regulamentos
facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas
físico deportivas de oposición ou de colaboraciónespecíficos.
en función dos estímulos relevantes.
oposición facilitadas, respectando o regulamento.
B4.5. Práctica de actividades e xogos para a
aprendizaxe dos deportes colectivos.

Amosa
coñecemento CAA
básico da técnica e a CSIEE
táctica en situacións de
xogo
reducido
dos
deportes: BLC, BLM,
FUT, VLB e raqueta.

TIC
E

Probas
prácticas
sobre 5 dos deportes
a traballar na etapa
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias

Elementos
transversais

EFB4.2.2. Pon en práctica aspectos de organización de Nocións básicas dos CAA
ataque e de defensa nas actividades físico deportivas de regulamentos deses 5 CSIEE
oposición ou de colaboración-oposición facilitadas.
deportes. Coñece as
limitacións de espazo e
tempo de cada deporte

CL
CA
TIC

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

E

CAA

Instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

50% da nota do
trimestre

CSIEE

UNIDADE DIDÁCTICA 3 .Os xogos e as actividades deportivas: ORIENTACIÓN
B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e
orientación no medio natural, a súa aplicación en
diferentes ámbitos.

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

EFB4.1.4. Explica e pon en práctica técnicas básicas de Sabe orientarse seguindo CAA
progresión en contornas non estables e técnicas básicas
un mapa
CSIEE
de orientación

CL
E

Proba práctica de 10% da nota do
orientación con mapa
trimestre

2ºESO
Educación Física .2º de ESO
PRIMEIRA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Educación Física
b
m
g

B1.1. As fases de activación e recuperación na B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada EFB1.1.1. Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade Executa as tres fases do CSC
práctica da actividade física de carácter xeral e
fase da sesión de actividade física, relacionándoas
física coa intensidade dos esforzos realizados.
quecemento diariamente CMCCT
específica, en función da actividade a realizar.
coas súas características.
de forma autónoma.

CL
EOE

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

E

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da Amosa coñecemento e CSC
sesión de forma básica, tendo en conta os contidos que se autonomía nas fases CAA
vaian realizar.
iniciais e finais de cada

Ficha de control
diaria.
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sesión.
EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora Amosa interese para CSC
das actividades motoras en función das propias dificultades superar as posibles
dirixido polo docente.
dificultades que podan
parecer
m
n
a
b
c
d
l
g

B1.3. Respecto e aceptación das regras das B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de
actividades, os xogos e os deportes practicados.
deportivas e artístico expresivas como formas de
participante como no de espectador/a.
inclusión social, facilitando a eliminación de
B1.4. Roles e estereotipos nas actividades físico
obstáculos á participación doutras persoas
deportivas e artístico expresivas, como fenómeno
EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as
independentemente das súas características,
social e cultural.
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e
colaborando con elas e aceptando as súas achegas.
B1.5. Aceptación do propio nivel de execución e o das
asumindo as súas responsabilidades para a consecución
demais persoas, e disposición positiva cara á súa
dos obxectivos.
mellora.

m
a
c
d
g
l
ñ

m
n
g

E

CSC

PI
PRPC

Participa con actitude CSC
positiva e colaborativa con
independencia
da
actividade

PI
PRPC

Ficha de control
diaria.

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

CSC

PI
PRPC

Será avaliada en
cada
trimestre

B1.6. Posibilidades do contorno próximo como lugar B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu
de práctica de actividades físico deportivas e
actividades físico deportivas como formas de lecer
contorno próximo para a realización de actividades físico
recreativas.
activo e de utilización responsable do contorno
deportivas axeitadas a súa idade.
próximo.
B1.7. Aceptación e respecto das normas para a

CSC

CL

conservación do medio urbano e natural.
B1.8. Actividade física como elemento base dos
estilos de vida saudable.
B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e a
súa relación coa saúde.

EFB1.3.2. Respecta a contorno e a valora como un lugar común Amosa actitude crítica ante CSC
para a realización de actividades físico deportivas.
comportamentos
irrespetuosos ante os
demais ou os materiais.

PRPC

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

CL

B1.10. A prevención de riscos nas actividades físico B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico
deportivas e artístico expresivas, baseada na
participación en actividades físico deportivas e
deportivas e artístico expresivas propostas que poidan supor
análise previa das características das mesmas.
artístico expresiva, analizando as características das
un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as
mesmas e as interaccións motoras que levan
demais persoas.
B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos
consigo, e adoptando medidas preventivas e de
primeiros auxilios.
seguridade no seu desenvolvemento.
B1.12. Emprego responsable do material e do

CSC

Identifica como factores de CSC
risco: estruturas das CSIEE
instalacións, intensidades
altas dos exercicios,
grupos numerosos, e toma
medidas para reducir
riscos.

20% da nota do
trimestre

Observación
diaria

CL
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equipamento deportivo.

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar Sabe
localizar
ao CSIEE
os servizos de emerxencia e de protección no seu contorno. profesorado de garda no
centro. Sabe chamar ao
112 fóra do centro

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

h
i
g
e
b
m
ñ
o

B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da
para procurar e seleccionar información
comunicación no proceso de aprendizaxe, para
comunicación para elaborar documentos dixitais propios
relacionada coa actividade física e a saúde.
procurar, analizar e seleccionar información
adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo,
salientable, elaborando documentos propios, e
son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e
B1.14. Elaboración de documentos argumentada dos
facendo exposicións e argumentacións destes
selección de información salientable.
mesmos no soporte máis axeitado.
adecuados á súa idade.

EOE
E

Respecta a norma de ir un CSIEE
mínimo de tres persoas CSC
cando as actividades son
nunha contorna non
estable.
Fai
unha
correcta CD
selección da información, CCL
distinguindo 3 aspectos
importantes e 3 aspectos
irrelevantes.

EOE
TIC
CL

EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas Presenta con corrección CD
vixentes no contexto social, relacionados coa actividade os proxectos incluíndo a lo CCL
física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.
menos 5 fontes de
CAA
información utilizadas.

EOE

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Actividade física e saúde: “ RESISTENCIA, NUTRICIÓN E SAÚDE”
K
F
B
g

B3.1. Condición física. As capacidades físicas e B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen na EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das
C
coordinativas nas diferentes actividades físico
acción motora e os mecanismos de control da
capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes
deportivas e artístico expresivas, e a súa
intensidade da actividade física, aplicándoos á propia
actividades físico deportivas e artístico expresivas
vinculación cos diferentes sistemas do organismo.
práctica e relacionándoos coa saúde e a
traballadas no ciclo.
alimentación.
B3.2. Os efectos sobre a saúde da actividade física e
a alimentación.
EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e
B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a
alimentación e o seu impacto na súa saúde.
actividade física e a práctica deportiva.
B3.4. Control da intensidade do esforzo a través da
frecuencia cardíaca.
B3.5. Procedementos para a avaliación dos factores
da condición física relacionados coa saúde.
B3.6. A actividade física e o seu efecto sobre a saúde.
Criterios de selección de actividades para a
realización dun plan de mellora da saúde.

Considera a resistencia CMCCT
como
un
factor CCL
determinante
de
rendemento nas diferentes
prácticas motrices

CL
TIC

Asocia o traballo da CMCCT
resistencia como un factor CCL
de mellora da saúde.

E
CL

Ten
coñecementos
básicos do que significa
unha correcta hidratación
e unha alimentación
variada e suficiente.

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa Coñece a lo menos 5 CMCCT
actividade física sistemática, así como, coa saúde e os riscos aspectos saudables do CCL
e contraindicacións da práctica deportiva.
traballo da resistencia, e
os principais sistemas
orgánicos asociados.

Proba escrita

35% da nota

Proba escrita

35% da nota do
trimestre

EOE

EOE

CL
EOE

Proba escrita
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k
g
f
b

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

E

EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os Utiliza o Test de Cooper e CMCCT
factores da condición física.
a Course Navette como
test de referencia para
saber
o grao de
desenvolvemento da súa
resistencia

E
Observación
diaria

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

Coñece o rango de CMCCT
pulsacións nos que se CSC
debe traballar para que a
actividade
sexa
considerada saudábel.

B3.7. Métodos básicos de adestramento para a B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis EFB3.2.1.Participa activamente na mellora das capacidades
mellora das capacidades físicas básicas
salientables desde a perspectiva da súa saúde de
físicas básicas dende un enfoque saudable, utilizando os
relacionadas coa saúde.
acordo coas posibilidades persoais e dentro das
métodos básicos para o seu desenvolvemento..
marxes da saúde, amosando unha actitude de
B3.8. Avaliación da condición física saudable e
autoexixencia no seu esforzo.
realización de actividades para a mellora da
mesma, tendo en conta as súas características
EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes
individuais.
ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas
posibilidades.
B3.9. A ergonomía e a hixiene postural na práctica de
actividades físicas.
EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na
B3.10. Técnicas básicas de respiración e relaxación.
práctica das actividades físicas como medio de prevención
B3.11. A actividade física habitual e outros hábitos
de lesións.
saudables, e o seu efecto sobre a calidade de vida.

Coñece as principais CMCCT
diferenzas
entre
resistencia aerobica e
anaerobica

CL

Saca conclusións dos CAA
resultados dos tests
CMCCT

TIC
E

Acada un bo nivel e valora CMCCT
a técnica de carreira como CSIEE
un elemento importante
na prevención de lesións.

E

Coñece as principais CCL
adaptacións agudas e CSIEE
crónicas ao traballo da
resistencia.

CL
E

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

Proba práctica de
18´ de carreira 15% da nota do
continua
trimestre

Proba escrita

35% da nota do
trimestre
Proba escrita

.

Proba escrita

Valor da unidade
50% da nota do
trimestre

EOE
TIC

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas: deporte individual: “ATLETISMO”
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a
b
g
k

B4.1. Execución de habilidades motrices vinculadas
ás accións deportivas, respectando os
regulamentos específicos.
B4.2. Práctica de actividades e xogos para a
aprendizaxe dos deportes individuais

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

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das Coñece os aspectos CAA
habilidades específicas adaptadas, respectando as regras e técnicos esencias das CSIEE
as normas establecidas
técnicas de carreira, do
paso de valados e do salto
de lonxitude

E

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito básico con Amosa certa autonomía CAA
respecto ao modelo técnico formulado
para escoller os exercicios CSIEE
que mellor se adaptan ás
súas necesidades

E

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos Fai correccións técnicas CAA
implicados nos modelos técnicos adaptados
aos compañeiros
CSIEE

E

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das Executa con corrección as CAA
accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, mostrando técnicas de carreira, paso CSIEE
actitudes de esforzo e superación
de valados e salto de
lonxitude

E

Proba práctica

Valor da unidade
30% da nota do
trimestre

SEGUNDA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Educación Física
b
m
g

B1.1. As fases de activación e recuperación na B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada EFB1.1.1. Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade Executa as tres fases do CSC
práctica da actividade física de carácter xeral e
fase da sesión de actividade física, relacionándoas
física coa intensidade dos esforzos realizados.
quecemento diariamente CMCCT
específica, en función da actividade a realizar.
coas súas características.
de forma autónoma.
B1.2. Selección e execución de xogos e exercicios
apropiados para cada parte da sesión.
.

m
n
a

CL
EOE

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da Amosa coñecemento e CSC
sesión de forma básica, tendo en conta os contidos que se autonomía nas fases CAA
vaian realizar.
iniciais e finais de cada
sesión.

E

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora Amosa interese para CSC
das actividades motoras en función das propias dificultades superar as posibles
dirixido polo docente.
dificultades que podan
parecer

E

B1.3. Respecto e aceptación das regras das B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de
actividades, os xogos e os deportes practicados.
deportivas e artístico expresivas como formas de
participante como no de espectador/a.
inclusión social, facilitando a eliminación de
B1.4. Roles e estereotipos nas actividades físico
obstáculos á participación doutras persoas
deportivas e artístico expresivas, como fenómeno
EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as Participa

CSC

con

actitude CSC

Ficha de control
diaria.

PI
PRPC
PI

20% da nota do
trimestre
Ficha de control
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b
c
d
l
g

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

independentemente das súas características,
colaborando con elas e aceptando as súas achegas.

achegas das demais persoas e as normas establecidas, e positiva e colaborativa con
asumindo as súas responsabilidades para a consecución independencia
da
dos obxectivos.
actividade

m
a
c
d
g
l
ñ

B1.6. Posibilidades do contorno próximo como lugar B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu
CSC
de práctica de actividades físico deportivas e
actividades físico deportivas como formas de lecer
contorno próximo para a realización de actividades físico
recreativas.
activo e de utilización responsable do contorno
deportivas axeitadas a súa idade.
próximo.
B1.7. Aceptación e respecto das normas para a
conservación do medio urbano e natural.
EFB1.3.2. Respecta a contorno e a valora como un lugar común Amosa actitude crítica ante CSC
para a realización de actividades físico deportivas.
comportamentos
B1.8. Actividade física como elemento base dos
irrespetuosos ante os
estilos de vida saudable.
demais ou os materiais.
B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e a
súa relación coa saúde.

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

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

B1.10. A prevención de riscos nas actividades físico B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico
deportivas e artístico expresivas, baseada na
participación en actividades físico deportivas e
deportivas e artístico expresivas propostas que poidan supor
análise previa das características das mesmas.
artístico expresiva, analizando as características das
un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as
mesmas e as interaccións motoras que levan
demais persoas.
B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos
consigo, e adoptando medidas preventivas e de
primeiros auxilios.
seguridade no seu desenvolvemento.
B1.12. Emprego responsable do material e do
equipamento deportivo.

PRPC

CSC

CSC

Identifica como factores de CSC
risco: estruturas das CSIEE
instalacións, intensidades
altas dos exercicios,
grupos numerosos, e toma
medidas para reducir
riscos.

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar Sabe
localizar
ao CSIEE
os servizos de emerxencia e de protección no seu contorno. profesorado de garda no
centro. Sabe chamar ao
112 fóra do centro

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

h
i

PI
PRPC

diaria.

Será avaliada en
cada
trimestre

CL

PRPC
Observación
diaria
CL

CL

EOE
E

Respecta a norma de ir un CSIEE
mínimo de tres persoas CSC
cando as actividades son
nunha contorna non
estable.

B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da Fai
unha
correcta CD
para procurar e seleccionar información
comunicación no proceso de aprendizaxe, para
comunicación para elaborar documentos dixitais propios selección da información, CCL
procurar, analizar e seleccionar información
adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, distinguindo 3 aspectos

EOE
TIC
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relacionada coa actividade física e a saúde.
B1.14. Elaboración de documentos argumentada dos
mesmos no soporte máis axeitado.

salientable, elaborando documentos propios, e
facendo exposicións e argumentacións destes
adecuados á súa idade.

son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e importantes e 3 aspectos
selección de información salientable.
irrelevantes.

CL

EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas Presenta con corrección CD
vixentes no contexto social, relacionados coa actividade os proxectos incluíndo a lo CCL
física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.
menos 5 fontes de
CAA
información utilizadas.

EOE

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Os xogos e as actividades deportivas: deportes de adversario “BADMINTON”
a
b
d
g
m

B4.4. Execución de habilidades motrices técnico- B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos
tácticas sinxelas vinculadas aos deportes
colaboración ou colaboración-oposición facilitada,
para obter vantaxe na práctica das actividades físico
colectivos, respectando os regulamentos
utilizando as estratexias máis axeitadas en función
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición
específicos.
dos estímulos relevantes.
facilitadas.
B4.5. Práctica de actividades e xogos para a
aprendizaxe dos deportes colectivos.

Amosa
coñecemento CAA
básico da técnica e a CSIEE
táctica en situacións de
xogo
reducido
dos
deportes de raqueta.

TIC
E

EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en práctica de Nocións básicas dos CAA
xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de regulamentos
deses CSIEE
defensa nas actividades físico deportivas de oposición ou de deportes.
colaboración-oposición facilitadas.

CL
CA

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

E

.

B3.1. Condición física. As capacidades físicas e B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen na EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades
C Considera a forza como un CMCCT
coordinativas nas diferentes actividades físico
acción motora e os mecanismos de control da
físicas e as coordinativas nas diferentes actividades físico factor determinante de CCL
deportivas e artístico expresivas, e a súa vinculación
intensidade da actividade física, aplicándoos á propia
deportivas e artístico expresivas traballadas no ciclo.
rendemento
nas
cos diferentes sistemas do organismo..
práctica e relacionándoos coa saúde e a
diferentes
prácticas
alimentación.
motrices
B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a

CL
TIC
EOE

Proba escrita

30% da nota

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e Asocia o traballo da forza CMCCT
alimentación e o seu impacto na súa saúde.
como un factor de CCL
mellora da saúde

E
CL
EOE

Proba escrita

30% da nota do
trimestre

CAA

Proba práctica

TIC

Valor da unidade
20% da nota do
trimestre

CSIEE

EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas
valorando a oportunidade das solucións achegadas e a súa
aplicabilidade a situacións similares
UNIDADE DIDÁCTICA 3. Actividade física e saúde: “A FORZA I”
K
F
B
g

actividade física e a práctica deportiva.

B3.4. Control da intensidade do esforzo a través da
frecuencia cardíaca.
B3.5. Procedementos para a avaliación dos factores
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da condición física relacionados coa saúde.
B3.6. A actividade física e o seu efecto sobre a saúde.
Criterios de selección de actividades para a
realización dun plan de mellora da saúde.

K
G
F
b

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa Coñece a lo menos 5 CMCCT
actividade física sistemática, así como, coa saúde e os riscos aspectos saudables do CCL
e contraindicacións da práctica deportiva.
traballo da forza, e os
principais
sistemas
orgánicos asociados.

CL
EOE

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a Coñece e diferenza os CMCCT
frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora dos tres tipos de forza
CAA
principais factores da condición física.

E

EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os Utiliza diferentes tests de CMCCT
factores da condición física.
forza como test de
referencia para saber o
grao
de
desenvolvemento do seu
nivel de forza

E
Observación
diaria

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

Amosa un nivel técnico CMCCT
de
execución
bo, CSC
amosando corrección
postural

B3.7. Métodos básicos de adestramento para a B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis EFB3.2.1.Participa activamente na mellora das capacidades
mellora das capacidades físicas básicas
salientables desde a perspectiva da súa saúde de
físicas básicas dende un enfoque saudable, utilizando os
relacionadas coa saúde.
acordo coas posibilidades persoais e dentro das
métodos básicos para o seu desenvolvemento..
marxes da saúde, amosando unha actitude de
B3.8. Avaliación da condición física saudable e
autoexixencia no seu esforzo.
realización de actividades para a mellora da
EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao
mesma, tendo en conta as súas características
seu momento de desenvolvemento motor e ás súas
individuais.
posibilidades.
B3.9. A ergonomía e a hixiene postural na práctica de
actividades físicas.
EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica
B3.10. Técnicas básicas de respiración e relaxación.
das actividades físicas como medio de prevención de lesións.

Coñece as principais CMCCT
diferenzas entre os tres
tipos de forza

CL
EOE
TIC

Saca conclusións dos CAA
resultados dos tests
CMCCT

TIC
E

Acada un bo nivel e CMCCT
valora a técnica como un CSIEE
elemento importante na
prevención de lesións.

E

Coñece as principais CCL
adaptacións agudas e CSIEE
crónicas ao traballo da
forza.

CL
E

B3.11. A actividade física habitual e outros hábitos
saudables, e o seu efecto sobre a calidade de vida.

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

Proba escrita

Proba escrita

30% da nota do
trimestre
Proba escrita

.

Proba escrita

30% da nota
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UNIDADE DIDÁCTICA 4: Actividades físicas artístico expresivas. “INICIACIÓN AO ACROSPORT”
n
m
b
g
l
d
ñ

B2.1. Experimentación de actividades artístico B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, Experimenta por parellas CCEC
expresivas utilizando técnicas básicas de
finalidades artístico expresivas, utilizando técnicas
tempo e intensidade.
todas as combinacións
expresión corporal, combinando espazo, tempo e
sinxelas de expresión corporal.
posíbeis de figuras
intensidade.

E

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos Executa con corrección CCEC
corporais axustados a un ritmo.
técnica e postural unha
figura de cada rango de
posicións

PI
E

Proba práctica

Valor da unidade
30% da nota do
trimestre

TERCEIRA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Educación Física
b
m
g

B1.1. As fases de activación e recuperación na B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada EFB1.1.1. Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade
práctica da actividade física de carácter xeral e
fase da sesión de actividade física, relacionándoas
física coa intensidade dos esforzos realizados.
específica, en función da actividade a realizar.
coas súas características.
B1.2. Selección e execución de xogos e exercicios
apropiados para cada parte da sesión.
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da
sesión de forma básica, tendo en conta os contidos que se
.
vaian realizar.

Executa as tres fases do CSC
quecemento diariamente CMCCT
de forma autónoma.

CL
EOE

Amosa coñecemento e CSC
autonomía nas fases CAA
iniciais e finais de cada
sesión.

E

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora Amosa interese para CSC
das actividades motoras en función das propias dificultades superar as posibles
dirixido polo docente.
dificultades que podan
parecer

E

m
n
a
b
c
d
l
g

B1.3. Respecto e aceptación das regras das B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de
actividades, os xogos e os deportes practicados.
deportivas e artístico expresivas como formas de
participante como no de espectador/a.
inclusión social, facilitando a eliminación de
B1.4. Roles e estereotipos nas actividades físico
obstáculos á participación doutras persoas
deportivas e artístico expresivas, como fenómeno
independentemente das súas características, EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as
social e cultural.
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e
colaborando con elas e aceptando as súas achegas.
B1.5. Aceptación do propio nivel de execución e o das
asumindo as súas responsabilidades para a consecución
demais persoas, e disposición positiva cara á súa
dos obxectivos.
mellora.

m
a

Ficha de control
diaria.

CSC

PI
PRPC

20% da nota do
trimestre

Participa con actitude CSC
positiva e colaborativa con
independencia
da
actividade

PI
PRPC

Ficha de control
diaria.

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

CSC

PI
PRPC

Será avaliada en
cada
trimestre

B1.6. Posibilidades do contorno próximo como lugar B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu
de práctica de actividades físico deportivas e
actividades físico deportivas como formas de lecer
contorno próximo para a realización de actividades físico
recreativas.
activo e de utilización responsable do contorno
deportivas axeitadas a súa idade.

CSC

CL
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m
n
g

B1.7. Aceptación e respecto das normas para a
conservación do medio urbano e natural.
B1.8. Actividade física como elemento base dos
estilos de vida saudable.
B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e a
súa relación coa saúde.

próximo.

EFB1.3.2. Respecta a contorno e a valora como un lugar común Amosa actitude crítica ante CSC
para a realización de actividades físico deportivas.
comportamentos
irrespetuosos ante os
demais ou os materiais.

PRPC

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

CL

B1.10. A prevención de riscos nas actividades físico B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico
deportivas e artístico expresivas, baseada na
participación en actividades físico deportivas e
deportivas e artístico expresivas propostas que poidan supor
análise previa das características das mesmas.
artístico expresiva, analizando as características das
un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as
mesmas e as interaccións motoras que levan
demais persoas.
B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos
consigo, e adoptando medidas preventivas e de
primeiros auxilios.
seguridade no seu desenvolvemento.
B1.12. Emprego responsable do material e do
equipamento deportivo.

CSC

Identifica como factores de CSC
risco: estruturas das CSIEE
instalacións, intensidades
altas dos exercicios,
grupos numerosos, e toma
medidas para reducir
riscos.

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar Sabe
localizar
ao CSIEE
os servizos de emerxencia e de protección no seu contorno. profesorado de garda no
centro. Sabe chamar ao
112 fóra do centro

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

h
i
g
e
b
m
ñ
o

B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da
para procurar e seleccionar información
comunicación no proceso de aprendizaxe, para
comunicación para elaborar documentos dixitais propios
relacionada coa actividade física e a saúde.
procurar, analizar e seleccionar información
adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo,
salientable, elaborando documentos propios, e
son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e
B1.14. Elaboración de documentos argumentada dos
facendo exposicións e argumentacións destes
selección de información salientable.
mesmos no soporte máis axeitado.
adecuados á súa idade.

Observación
diaria

CL

EOE
E

Respecta a norma de ir un CSIEE
mínimo de tres persoas CSC
cando as actividades son
nunha contorna non
estable.
Fai
unha
correcta CD
selección da información, CCL
distinguindo 3 aspectos
importantes e 3 aspectos
irrelevantes.

EOE
TIC
CL

EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas Presenta con corrección CD
vixentes no contexto social, relacionados coa actividade os proxectos incluíndo a lo CCL
física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.
menos 5 fontes de
CAA
información utilizadas.

EOE

UNIDADE DIDÁCTICA 2 . Actividade física e saúde: “A FLEXIBILIDAE I” . “A RESPIRACIÓN””
K

B3.1. Condición física. As capacidades físicas e B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen na EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades
C Considera a flexibilidade CMCCT
coordinativas nas diferentes actividades físico
acción motora e os mecanismos de control da
físicas e as coordinativas nas diferentes actividades físico como
un
factor

CL

Proba escrita

20% da
teoría e
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F
B
g

deportivas e artístico expresivas, e a súa vinculación
cos diferentes sistemas do organismo..
B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a
actividade física e a práctica deportiva.
B3.5. Procedementos para a avaliación dos factores
da condición física relacionados coa saúde.
B3.6. A actividade física e o seu efecto sobre a saúde.
Criterios de selección de actividades para a
realización dun plan de mellora da saúde.

K
G
F
b

intensidade da actividade física, aplicándoos á propia
práctica e relacionándoos coa saúde e a
alimentación.

deportivas e artístico expresivas traballadas no ciclo.

determinante
rendemento
diferentes
motrices

de CCL
nas
prácticas

práctica

TIC
EOE

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e Asocia o traballo da CMCCT
alimentación e o seu impacto na súa saúde.
flexibilidade como un CCL
factor de mellora da
saúde

E
CL
EOE

Proba escrita

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa Coñece a lo menos 5 CMCCT
actividade física sistemática, así como, coa saúde e os riscos aspectos saudables do CCL
e contraindicacións da práctica deportiva.
traballo da flexibilidade e
os principais sistemas
orgánicos asociados.

CL
EOE

Proba escrita

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a Coñece e diferenza os CMCCT
frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora dos diferentes tipos de CAA
principais factores da condición física.
respiración

E

Proba práctica

EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os Utiliza diferentes tests de CMCCT
factores da condición física.
flexibilidade como test
de referencia para saber
o
grao
de
desenvolvemento do seu
nivel de flexibilidade

E

20% da nota do
trimestre

Observación
diaria

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

Amosa un nivel técnico CMCCT
de
execución
bo, CSC
amosando corrección
postural

Proba práctica

B3.7. Métodos básicos de adestramento para a B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis EFB3.2.1.Participa activamente na mellora das capacidades
mellora das capacidades físicas básicas
salientables desde a perspectiva da súa saúde de
físicas básicas dende un enfoque saudable, utilizando os
relacionadas coa saúde.
acordo coas posibilidades persoais e dentro das
métodos básicos para o seu desenvolvemento..
marxes da saúde, amosando unha actitude de
B3.8. Avaliación da condición física saudable e
autoexixencia no seu esforzo.
realización de actividades para a mellora da
EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao
mesma, tendo en conta as súas características
seu momento de desenvolvemento motor e ás súas
individuais.
posibilidades.
B3.9. A ergonomía e a hixiene postural na práctica de
actividades físicas.
EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica
B3.10. Técnicas básicas de respiración e relaxación.
das actividades físicas como medio de prevención de lesións.

Coñece os compoñentes CMCCT
da flexibilidade

CL
EOE
TIC

Saca conclusións dos CAA
resultados dos tests
CMCCT

TIC

Acada un bo nivel e CMCCT
valora a técnica como un CSIEE

E

20% da nota do
trimestre
Proba escrita

.

Proba práctica

20% da nota

E
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elemento importante na
prevención de lesións.

B3.11. A actividade física habitual e outros hábitos
saudables, e o seu efecto sobre a calidade de vida.
EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de
actividade física para a mellora da propia condición física
saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da
calidade de vida.

Coñece as principais CCL
adaptacións agudas e CSIEE
crónicas ao traballo da
flexibilidade

CL
E

CAA
CSIEE

E

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo Executa con corrección CAA
técnico formulado.
un ciclo de pasos CSIEE
completo

E

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

CAA
CSIEE

EOE

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

CAA
CSIEE

E

Proba escrita

Valor da unidade
40% da nota do
trimestre

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas: O BALONMÁN”
a
b
g
k

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

B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades
os fundamentos técnicos e habilidades específicas, das específicas, das actividades propostas, respectando as regras e
actividades físico-deportivas propostas, en condicións normas establecidas.
reais ou adaptadas.

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en Utiliza diferentes técnicas CAA
contornos non estables e técnicas básicas de orientación, en función da situación CSIEE
adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o de xogo
esforzo en función das súas posibilidades.
a
b
d
g
k

B4.4. Execución de habilidades motrices técnicotácticas vinculadas aos deportes colectivos en
distintas situacións, respectando os regulamentos
específicos.
B4.5. Práctica de actividades e xogos para a
aprendizaxe dos deportes colectivos.

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter
colaboración ou colaboración-oposición, utilizando as vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de
estratexias máis axeitadas en función dos estímulos oposición ou de colaboración-oposición propostas.
relevantes.

CAA
CSIEE

EOE

Proba práctica de 10% da nota da
habilidade
unidade

Minipartido
5X5

de

Minipartido
5X5

de 20% da nota da
unidade

E

EFB4.2.2. Describe e pon en práctica de xeito autónomo Amosa
coñecemento CAA
aspectos de organización de ataque e de defensa nas táctico individual
e CSIEE
actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración- colectivo
oposición seleccionadas.

EOE

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

CAA
CSIEE

E

EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a

CAA

EOE

Valor
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oportunidade das solucións achegadas e a súa aplicabilidade a
situacións similares.

unidade 30% da
nota
do
trimestre

CSIEE

UNIDADE DIDÁCTICA 3 Actividade física e saúde “INICIACIÓN AO MÉTODO PILATES”
b
f
g
h
k

B3.1. Efectos negativos que determinados hábitos de B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que Executa con boa técnica CMCCT
vida e consumo teñen sobre a condición física e os seus efectos sobre a condición física, aplicando os deben reunir as actividades físicas con un enfoque saudable e os 10
exercicios
do
saúde.
coñecementos sobre actividade física e saúde.
beneficios que aportan á saúde individual e colectiva.
repertorio Pilates
B3.2. Actividade física e saúde.
B3.3. Realización de exercicios para a consecución
dunha óptima hixiene postural.
.

CL
EOE

Proba práctica

EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización Valora a hixiene postural CMCCT
coa compensación dos efectos provocados polas actitudes na
aplicación
dos
posturais inadecuadas máis frecuentes.
exercicios e coñoce as
principais
cadeas
musculares

CL

Observación
diaria
Proba práctica

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo, o consumo Amosa actitude crítica CMCCT
de tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición
ante
hábitos
física e saúde.
prexudiciais

CL
EOE

20% da nota do
trimestre

3ºESO
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias Elementos
clave
transversais

instrumentos avaliación

PRIMEIRA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL.1 Contidos comúns en Educación Física
b
k
g

B1.1. Control da intensidade do esforzo adaptado a B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade
cada fase da sesión de actividade física.
sesión de actividade física, en relación coas súas física coa intensidade dos esforzos realizados.
B1.2. Deseño e posta en práctica de xogos e características.
exercicios apropiados para cada unha das partes da
sesión
B1.3. Deseño e execución de forma autónoma de
xogos e exercicios apropiados para cada fase da
sesión, tendo en conta o seu nivel de partida.

CSC

CA

CMCCT

EOE

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de Executa as tres fases CSC
quecemento
sesión de acordo co contido que se vaia realizar, de forma do
diariamente
de
autónoma e habitual.
forma autónoma.

E
EOE

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora Valora
e
importancia

E

da CSC
as

Ficha de control diaria
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
das habilidades motoras en función das propias dificultades.

k
l
a
b
c
d
j
g

B1.4. Respecto e aceptación das regras das B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades
actividades, os xogos e os deportes practicados.
físico deportivas e artístico expresivas como formas de
B1.5. Os roles e estereotipos nas actividades físico inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos
deportivas e artístico expresivas, como fenómeno á participación doutras persoas independentemente
das súas características, colaborando con elas e
social e cultural.
aceptando as súas achegas.
B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o das
demais persoas, e disposición positiva cara á súa
mellora.

k
a
c
d
g
j

actividades da volta a
calma

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as Participa con actitude CSC
con
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e positiva
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos independencia da
actividade
obxectivos.

PRPC
PI

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

CSC

PRPC
PI

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como lugar B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno
de práctica de actividades físico deportivas e actividades físico deportivas como formas de lecer para a realización de actividades físico deportivas.
recreativas.
activo e de utilización responsable do contorno.

CSC

CA

B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico
deportivas e artístico expresivas, baseada na análise
previa das características destas.
B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos
primeiros auxilios.
B1.13. Emprego responsable do material e do
equipamento deportivo.

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

instrumentos avaliación

Criterios de
cualificación

EOE

PRPC

B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual e a
súa relación coa saúde.

k
l
g

Competencias Elementos
clave
transversais

CSC

B1.8. Aceptación e respecto das normas para a
conservación do medio urbano e natural.
B1.9. Actividade física como elemento base dos
estilos de vida saudable.

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

Grao mínimo de
consecución

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común Amosa actitude crítica CSC
ante comportamentos
para a realización de actividades físico deportivas.
irrespetuosos ante os
demais
ou
os
materiais.

PRPC

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

TIC
CA
CL

CSC

Observación diaria

20%
da
nota
do
trimestre
Ficha de control diaria
Será
avaliada
trimestre

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

Identifica
como CSIEE
factores de risco: CSC
estruturas
das
instalacións,
intensidades
altas
dos
exercicios,
grupos numerosos, e
toma medidas para
reducir riscos

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

CSIEE

EOE

EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade

CSIEE

E

TIC
CA
CL

cada

Observación diaria

Observación diaria coa
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias Elementos
clave
transversais

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

h
i
g
e
b
k

B1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da
para procurar, analizar e seleccionar información comunicación no proceso de aprendizaxe, para
relacionada coa actividade física e a saúde.
procurar, analizar e seleccionar información
B1.14. Elaboración e exposición argumentada de salientable, elaborando documentos propios, e
facendo exposicións e argumentacións destes.
documentos no soporte máis axeitado.

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

instrumentos avaliación

Criterios de
cualificación

ficha de control

Fai unha correcta CD
selección
da CCL
información,
distinguindo
3
aspectos importantes
e
3
aspectos
irrelevantes.

EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas Presenta
con CD
vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física corrección
os CCL
ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.
proxectos incluíndo a
lo menos 5 fontes de
información
utilizadas.

TIC
CA

Ficha de observación

EOE
TIC
CA
CL

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Actividade física e saúde I : ”A RESISTENCIA E A NUTRICIÓN COMO FACTORES CLAVE DA SAÚDE II”
k
f
b
g

B3.1. Condición física. Capacidades físicas e
coordinativas nas actividades físico deportivas e
artístico expresivas, e a súa vinculación cos sistemas
do organismo.
B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a
alimentación.
B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a
actividade física e a práctica deportiva.
B3.4. Adestramento: intensidade, volume e densidade
do esforzo, e a súa relación cos sistemas metabólicos
de obtención de enerxía.
B3.5. Control da frecuencia cardíaca cara á mellora
dos factores da condición física.
B3.6. Procedementos para a avaliación dos factores
da condición física relacionados coa saúde.
B3.7. Elaboración e posta en práctica dun programa
básico para a mellora da condición física saudable.

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as
motora e os mecanismos de control da intensidade da coordinativas nas actividades físico deportivas e artístico
actividade física, aplicándoos á propia práctica, en expresivas traballadas no ciclo.
relación coa saúde e a alimentación.

Coñece a implicación CMCCT
da resistencia nas
actividades diarias e
deportivas.

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

CL
EOE

CL

Exame escrito

35%
da
nota
do
trimestre

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade Identifica a lo menos CMCCT
física sistemática, así como coa saúde e os riscos e 4 adaptacións do
contraindicacións da práctica deportiva.
organismo ao traballo
de resistencia

CL

Proba escrita teórica

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a Utiliza a FC como CMCCT
frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora de parámetro para regular
diferentes factores da condición física.
a intensidade

E

Proba práctica de 25´de 15%
da
CC
nota

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para Coñece os principais CMCCT

E

Avaliado na proba escrita

Coñece as funcións
dos
principais
nutrientes

EOE
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
autoavaliar os factores da condición física.

k
g
f
b

B3.8. Métodos básicos de adestramento para a B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo
mellora das capacidades físicas básicas relacionadas coas posibilidades persoais e dentro das marxes da
coa saúde.
saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no
B3.9. Avaliación da condición física saudable e seu esforzo.
realización de actividades para a mellora desta, tendo
en conta as súas características individuais.
B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de
actividades físicas.
B3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación.
B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos de
vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade de
vida.

Grao mínimo de
consecución

Competencias Elementos
clave
transversais

tests para medir a
resistencia: Cooper e
Course navette

Criterios de
cualificación

EOE

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

CMCCT
CSC

EOE

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

CAA

E

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu Consigue
correr CAA
momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 25¨de
forma
ininterrompida sen
grandes variacións na
FC

E

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

E

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

instrumentos avaliación

CAA
CSIEE
Coñece
o CAA
funcionamento básico
da
circulación
sanguínea

CL
TIC
EOE

Avaliado na proba escrita

Proba práctica de 25´de
CC

Avaliado na proba escrita

50%
da
nota
do
trimestre

UNIDADE DIDÁCTICA 3 Os xogos e as actividades deportivas. Deportes individuais: ”ACTIVIDADES XIMNÁSTICA II”
a
b
g
k

B4.1. Execución e avaliación de habilidades motrices de B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades
xeito combinado vinculadas ás accións deportivas,
os fundamentos técnicos e habilidades específicas,
específicas, das actividades propostas, respectando as regras
respectando os regulamentos específicos.
das actividades físico-deportivas propostas, en
e normas establecidas.
condicións reais ou adaptadas.
B4.2. Práctica de actividades e xogos para a

Executa
con CAA
corrección técnica un CSIEE
equilibrio, un xiro e un
salto.

E

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo Adapta as técnicas ás CAA
técnico formulado.
súas posibilidades
CSIEE

E

Proba práctica na que
deberá escoller e executar,
con

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos Solicita e ofrece CAA
implicados nos modelos técnicos.
axuda
cando
a CSIEE
situación o require

E
EOE

corrección un xiro, un 30%
da
equilibrio e un salto dentro nota
do
trimestre

aprendizaxe dos deportes individuais.
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Educación Física. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias Elementos
clave
transversais

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das Amosa mellora no seu CAA
accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando control corporal
CSIEE
actitudes de esforzo, autoexixencia e superación.

E

instrumentos avaliación

Criterios de
cualificación

dun repertorio

SEGUNDA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL.1 Contidos comúns en Educación Física
b
k
g

B1.1. Control da intensidade do esforzo adaptado a B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da
cada fase da sesión de actividade física.
sesión de actividade física, en relación coas súas
B1.2. Deseño e posta en práctica de xogos e características.
exercicios apropiados para cada unha das partes da
sesión
B1.3. Deseño e execución de forma autónoma de
xogos e exercicios apropiados para cada fase da
sesión, tendo en conta o seu nivel de partida.

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

CSC
CMCCT

CA
EOE

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de Executa as tres fases CSC
quecemento
sesión de acordo co contido que se vaia realizar, de forma do
diariamente
de
autónoma e habitual.
forma autónoma.

E

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora Valora
e
da CSC
das habilidades motoras en función das propias dificultades. importancia
as
actividades da volta a
calma

E
EOE

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

CSC

PRPC

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as Participa con actitude CSC
con
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e positiva
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos independencia da
actividade
obxectivos.

PRPC
PI

k
l
a
b
c
d
j
g

B1.4. Respecto e aceptación das regras das
actividades, os xogos e os deportes practicados.
B1.5. Os roles e estereotipos nas actividades físico
deportivas e artístico expresivas, como fenómeno
social e cultural.
B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o das
demais persoas, e disposición positiva cara á súa
mellora.

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

CSC

PRPC
PI

k
a
c
d
g
j

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como lugar B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno
de práctica de actividades físico deportivas e actividades físico deportivas como formas de lecer para a realización de actividades físico deportivas.
recreativas.
activo e de utilización responsable do contorno.

CSC

CA

B1.8. Aceptación e respecto das normas para a
conservación do medio urbano e natural.
B1.9. Actividade física como elemento base dos
estilos de vida saudable.
B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual e a

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

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común Amosa actitude crítica CSC
ante comportamentos
para a realización de actividades físico deportivas.
irrespetuosos ante os
demais
ou
os
materiais.

Ficha de control diaria

EOE

PRPC

Observación diaria

10%
da
nota
do
trimestre
Ficha de control diaria
Será
avaliada
trimestre

cada
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Educación Física. 3º de ESO
Obxectivos

k
l
g

h
i
g
e
b
k

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias Elementos
clave
transversais

instrumentos avaliación

súa relación coa saúde.

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

B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico  B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante
deportivas e artístico expresivas, baseada na análise a súa participación en actividades físico deportivas e
previa das características destas.
artístico expresivas, analizando as características
B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos destas e as interaccións motoras que levan consigo, e
adoptando medidas preventivas e de seguridade no
primeiros auxilios.
seu desenvolvemento.
B1.13. Emprego responsable do material e do
equipamento deportivo.

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

Identifica
como CSIEE
factores de risco: CSC
estruturas
das
instalacións,
intensidades
altas
dos
exercicios,
grupos numerosos, e
toma medidas para
reducir riscos

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

CSIEE

EOE

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

CSIEE

E

Observación diaria coa
ficha de control

TIC
CA

Ficha de observación

B1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación
para procurar, analizar e seleccionar información
relacionada coa actividade física e a saúde.
B1.14. Elaboración e exposición argumentada de
documentos no soporte máis axeitado.

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

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

CSC

Fai unha correcta CD
selección
da CCL
información,
distinguindo
3
aspectos importantes
e
3
aspectos
irrelevantes.

EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas Presenta
con CD
vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física corrección
os CCL
ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos
proxectos incluíndo a
lo menos 5 fontes de
información
utilizadas.

TIC
CA
CL
TIC

Observación diaria

CA
CL

EOE
TIC
CA
CL

UNIDADE DIDÁCTICA 2: Actividade física e saúde : ”A FORZA II ”
k
f
b

B3.1. Condición física. Capacidades físicas e B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as Coñece a implicación CMCCT
coordinativas nas actividades físico-deportivas e motora e os mecanismos de control da intensidade da coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico- da forza en 3
artístico-expresivas, e a súa vinculación cos sistemas actividade física, aplicándoos á propia práctica, en expresivas traballadas no ciclo.
actividades cotiás e 3
modalidades

CL
EOE
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Criterios de
cualificación

Educación Física. 3º de ESO
Obxectivos
g

Contidos
do organismo.
B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a
alimentación.
B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a
actividade física e a práctica deportiva.
B3.4. Adestramento: intensidade, volume e densidade
do esforzo, e a súa relación cos sistemas metabólicos
de obtención de enerxía.
B3.5. Control da frecuencia cardíaca cara á mellora
dos factores da condición física.
B3.6. Procedementos para a avaliación dos factores
da condición física relacionados coa saúde.
B3.7. Elaboración e posta en práctica dun programa
básico para a mellora da condición física saudable.

k
g
f
b

B3.8. Métodos básicos de adestramento para a
mellora das capacidades físicas básicas relacionadas
coa saúde.
B3.9. Avaliación da condición física saudable e
realización de actividades para a mellora desta, tendo
en conta as súas características individuais.
B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de
actividades físicas.
B3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación.
B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos de
vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade de
vida.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

relación coa saúde e a alimentación.

Grao mínimo de
consecución

Competencias Elementos
clave
transversais

instrumentos avaliación

Criterios de
cualificación

deportivas
EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de Coñece
os
3 CMCCT
enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a saúde. principais sistemas
metabólicos

CL
EOE

Avaliado na proba escrita

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade Identifica a lo menos 4 CMCCT
física sistemática, así como coa saúde e os riscos e adaptacións
do
contraindicacións da práctica deportiva.
organismo ao traballo
de forza

E
EOE

Proba escrita teórica sobre 20%
da
forza
nota do
trimestre

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a Utiliza a FC como CMCCT
frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora de parámetro
para
diferentes factores da condición física.
regular a intensidade

E

Observación diaria

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para Coñece os principais CMCCT
autoavaliar os factores da condición física.
tests para medir a
forza, e distingue os
tipos de contracción

EOE

Avaliado na proba escrita
de forza

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as Executa os exercicios CMCCT
actividades físicas para ser consideradas saudables, con
corrección CSC
adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen postural
efectos negativos para a saúde.

E

Proba práctica

Coñece e aplica os CAA
principais métodos
para desenvolver a
forza

E

Proba escrita

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu Consigue avaliar os CAA
momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. seus propios niveis de
forza

E

Avaliado na proba escrita

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na Executa os exercicios CAA
práctica das actividades físicas como medio de prevención de con
corrección CSIEE
lesións.
postural

E

Proba práctica

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de Valora a importancia CAA
actividade física para a mellora da propia condición física, da forza como factor
relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade clave na saúde
de vida.

EOE

Avalido na proba escrita

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades
coas posibilidades persoais e dentro das marxes da físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os
saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no métodos básicos para o seu desenvolvemento.
seu esforzo.

10%
da
nota do
trimestre
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30%
da
nota
do
trimestre

Educación Física. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias Elementos
clave
transversais

instrumentos avaliación

Criterios de
cualificación

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Actividades físicas artístico-expresivas: “AERÓBIC””
l
k
b
g
j
d

B2.1. Experimentación de actividades artístico- B2.1. Interpretar e producir accións motoras con EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, Executa
con CCEC
expresivas utilizando técnicas de expresión corporal, finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de combinando espazo, tempo e intensidade.
corrección técnica os
combinando espazo, tempo e intensidade.
expresión corporal e outros recursos.
pasos aprendidas nas
clases
B2.2. Creatividade e improvisación nas actividades

E

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de Coñece os conceptos CCEC
movementos corporais axustados a un ritmo prefixado.
de tempo, frase e
bloque musical

E

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e Amosa desinhibición CCEC
danzas, adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e nas actividades de
das súas compañeiras.
expresión e participa
de xeito activo na
elaboración
da
coreografía

E

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

E

artístico-expresivas de xeito individual e colectivo.

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

de Executa de forma CCEC
grupal
unha
coreografía de como
mínimo 2 bloques
musicais

Proba práctica grupal: 30%
da
execución
dunha nota
do
coreografía de 2 bloques trimestre

UNIDADE DIDÁCTICA 8. Os xogos e as actividades deportivas: “O BALONCESTO”
a
b
g
k

B4.1. Execución e avaliación de habilidades motrices B4.1. Resolver situacións motoras individuais EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e
de xeito combinado vinculadas ás accións deportivas, aplicando os fundamentos técnicos e habilidades habilidades específicas, das actividades propostas,
respectando os regulamentos específicos.
específicas, das actividades físico-deportivas respectando as regras e normas establecidas.
propostas, en condicións reais ou adaptadas.
EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo Executa
técnico formulado.
corrección
habilidades
específicas
baloncesto:
pase e tiro

CAA
CSIEE

E

con CAA
as CSIEE

E

Proba práctica dun circuíto 10%
da
de habilidades específicas
nota
de baloncesto

do
bote,

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

CAA
CSIEE

E
EOE

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

CAA
CSIEE

E
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Educación Física. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias Elementos
clave
transversais

instrumentos avaliación

Criterios de
cualificación

actitudes de esforzo, autoexixencia e superación.
a
b
d
g
k

B4.4. Execución de habilidades motrices técnicotácticas vinculadas aos deportes colectivos en
distintas situacións, respectando os regulamentos
específicos.

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para Amosa
dominio CAA
colaboración ou colaboración-oposición, utilizando as obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de esencial do bote, pase CSIEE
estratexias máis axeitadas en función dos estímulos oposición ou de colaboración-oposición propostas.
e tiro
relevantes.

E

Minipartido 3X3

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a
aprendizaxe dos deportes colectivos.

EFB4.2.2. Describe e pon en práctica de xeito autónomo Amosa coñecemento CAA
aspectos de organización de ataque e de defensa nas táctico individual e CSIEE
actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración- colectivo
oposición seleccionadas.

E

Minipartido de 3X3

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na Toma as decisións CAA
toma de decisións nas situacións de colaboración, oposición e correctas en cada CSIEE
colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o situación de xogo
obxectivo da acción.

E

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

CAA
CSIEE

E

CSC
CMCCT

CA
EOE

20%
da
nota

30%
da
nota
do
trimestre

TERCEIRA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL.1 Contidos comúns en Educación Física
b
k
g

B1.1. Control da intensidade do esforzo adaptado a B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da
cada fase da sesión de actividade física.
sesión de actividade física, en relación coas súas
B1.2. Deseño e posta en práctica de xogos e características.
exercicios apropiados para cada unha das partes da
sesión
B1.3. Deseño e execución de forma autónoma de
xogos e exercicios apropiados para cada fase da
sesión, tendo en conta o seu nivel de partida.

k
l
a
b

B1.4. Respecto e aceptación das regras das B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades
actividades, os xogos e os deportes practicados.
físico deportivas e artístico expresivas como formas de
B1.5. Os roles e estereotipos nas actividades físico inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos
deportivas e artístico expresivas, como fenómeno á participación doutras persoas independentemente
das súas características, colaborando con elas e
social e cultural.

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

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de Executa as tres fases CSC
quecemento
sesión de acordo co contido que se vaia realizar, de forma do
diariamente
de
autónoma e habitual.
forma autónoma.

E
EOE

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora Valora
e
da CSC
das habilidades motoras en función das propias dificultades. importancia
as
actividades da volta a
calma

E

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

CSC

PRPC

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as Participa con actitude CSC
con
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e positiva

PRPC
PI

Ficha de control diaria

EOE
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o das aceptando as súas achegas.
demais persoas, e disposición positiva cara á súa
mellora.

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

CSC

PRPC
PI

k
a
c
d
g
j

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como lugar B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno
de práctica de actividades físico deportivas e actividades físico deportivas como formas de lecer para a realización de actividades físico deportivas.
recreativas.
activo e de utilización responsable do contorno.

CSC

CA

B1.9. Actividade física como elemento base dos
estilos de vida saudable.
B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual e a
súa relación coa saúde.

k
l
g

h
i
g

B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico  B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante
deportivas e artístico expresivas, baseada na análise a súa participación en actividades físico deportivas e
previa das características destas.
artístico expresivas, analizando as características
B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos destas e as interaccións motoras que levan consigo, e
adoptando medidas preventivas e de seguridade no
primeiros auxilios.
seu desenvolvemento.
B1.13. Emprego responsable do material e do
equipamento deportivo.

B1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da
para procurar, analizar e seleccionar información comunicación no proceso de aprendizaxe, para
relacionada coa actividade física e a saúde.
procurar, analizar e seleccionar información
B1.14. Elaboración e exposición argumentada de salientable, elaborando documentos propios, e

independencia
actividade

Competencias Elementos
clave
transversais

c
d
j
g

B1.8. Aceptación e respecto das normas para a
conservación do medio urbano e natural.

asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos
obxectivos.

Grao mínimo de
consecución

instrumentos avaliación

da

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao como un lugar común Amosa actitude crítica CSC
ante comportamentos
para a realización de actividades físico deportivas.
irrespetuosos ante os
demais
ou
os
materiais.

PRPC

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

TIC

CSC

Observación diaria

10%
da
nota
do
trimestre
Ficha de control diaria
Será
avaliada
trimestre

cada

CA
CL

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

Identifica
como CSIEE
factores de risco: CSC
estruturas
das
instalacións,
intensidades
altas
dos
exercicios,
grupos numerosos, e
toma medidas para
reducir riscos

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

CSIEE

EOE

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

CSIEE

E

Observación diaria coa
ficha de control

TIC
CA

Ficha de observación

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

Criterios de
cualificación

Fai unha correcta CD
selección
da CCL
información,
distinguindo
3
aspectos importantes

TIC
CA
CL

Observación diaria
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Educación Física. 3º de ESO
Obxectivos
e
b
k

Contidos
documentos no soporte máis axeitado.

Criterios de avaliación
facendo exposicións e argumentacións destes.

Estándares de aprendizaxe
salientable.

Grao mínimo de
consecución

Competencias Elementos
clave
transversais

instrumentos avaliación

Criterios de
cualificación

e
3
aspectos
irrelevantes.

EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas Presenta
con CD
vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física corrección
os CCL
ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos
proxectos incluíndo a
lo menos 5 fontes de
información
utilizadas.

EOE
TIC
CA
CL

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Actividade física e saúde I : ”A FLEXIBILIDADE ” “RELAXACIÓN”
k
f
b
g

B3.1. Condición física. Capacidades físicas e
coordinativas nas actividades físico-deportivas e
artístico-expresivas, e a súa vinculación cos sistemas
do organismo.
B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a
alimentación.
B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a
actividade física e a práctica deportiva.
B3.4. Adestramento: intensidade, volume e densidade
do esforzo, e a súa relación cos sistemas metabólicos
de obtención de enerxía.
B3.5. Control da frecuencia cardíaca cara á mellora
dos factores da condición física.
B3.6. Procedementos para a avaliación dos factores
da condición física relacionados coa saúde.
B3.7. Elaboración e posta en práctica dun programa
básico para a mellora da condición física saudable.

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as
motora e os mecanismos de control da intensidade da coordinativas nas actividades físico-deportivas e artísticoactividade física, aplicándoos á propia práctica, en expresivas traballadas no ciclo.
relación coa saúde e a alimentación.

Coñece a implicación CMCCT
da flexibilidade en 3
actividades cotiás e 3
deportivas.

CL
EOE

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

CL
EOE

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade Identifica a lo menos 4 CMCCT
física sistemática, así como coa saúde e os riscos e adaptacións
do
contraindicacións da práctica deportiva.
organismo ao traballo
de flexibilidade

CL
EOE

Proba escrita teórica sobre 25%
da
flexibilidade
nota do
trimestre

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a Utiliza a FC como CMCCT
frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora de parámetro
para
diferentes factores da condición física.
regular a intensidade

E

Observación diaria

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para Coñece os principais CMCCT
autoavaliar os factores da condición física.
tests para medir a
flexibilidade.
Ten
unha opinión crítica
sobre o que miden

E
EOE

Avaliado na proba escrita
de flexibilidade

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

E

Observación diaria

Coñece o concepto CMCCT
de cadea muscular e CSC
o utiliza na práctica.
Localiza
anatomicamente os
principais músculos

Proba escrita

25%
da
nota

Proba práctica
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Educación Física. 3º de ESO
Obxectivos

k
g
f
b

Contidos

Criterios de avaliación

B3.8. Métodos básicos de adestramento para a B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo
mellora das capacidades físicas básicas relacionadas coas posibilidades persoais e dentro das marxes da
coa saúde.
saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no
B3.9. Avaliación da condición física saudable e seu esforzo.
realización de actividades para a mellora desta, tendo
en conta as súas características individuais.
B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de
actividades físicas.
B3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación.
B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos de
vida saudables, e o seu efecto sobre a calidade de
vida.

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias Elementos
clave
transversais

instrumentos avaliación

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

E

Observación diaria

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu Consigue avaliar os CAA
momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. seus propios niveis de
flexibilidade

E

Avaliado na proba práctica

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na Executa os exercicios CAA
práctica das actividades físicas como medio de prevención de con
corrección CSIEE
lesións.
postural

E

Observación diaria

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de Valora a importancia CAA
actividade física para a mellora da propia condición física, da flexibilidade como
relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de factor clave na saúde
vida.

CL
EOE

Criterios de
cualificación

Proba práctica

Avaliado na proba escrita

A unidade
vale o 50%
do
trimestre

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas: “O RUGBY”
a
b
g
k

a
b

B4.1. Execución e avaliación de habilidades motrices B4.1. Resolver situacións motoras individuais EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e Coñece as regras CAA
de xeito combinado vinculadas ás accións deportivas, aplicando os fundamentos técnicos e habilidades habilidades específicas, das actividades propostas,
básicas do rugby CSIEE
respectando os regulamentos específicos.
específicas, das actividades físico-deportivas respectando as regras e normas establecidas.
propostas, en condicións reais ou adaptadas.

E

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo Executa
con CAA
técnico formulado.
corrección
as CSIEE
habilidades
específicas do rugby

E

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos Describe
CAA
implicados nos modelos técnicos.
correctamente
os CSIEE
agarres da melé e a
organización
da
touche

E
EOE

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

E

CAA

Proba práctica de liña de 10%
da
pases e de pateonota
recepción

CSIEE

B4.4. Execución de habilidades motrices técnico- B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para Amosa
dominio CAA
tácticas vinculadas aos deportes colectivos en colaboración ou colaboración-oposición, utilizando as obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de esencial do pase, CSIEE
distintas situacións, respectando os regulamentos estratexias máis axeitadas en función dos estímulos oposición ou de colaboración-oposición propostas.
pateo e recepción

E

Minipartido 3X3
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Educación Física. 3º de ESO
Obxectivos
d
g
k

Contidos
específicos.

Criterios de avaliación
relevantes.

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a
aprendizaxe dos deportes colectivos.

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competencias Elementos
clave
transversais

EFB4.2.2. Describe e pon en práctica de xeito autónomo Amosa coñecemento CAA
aspectos de organización de ataque e de defensa nas táctico individual e CSIEE
actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración- colectivo
oposición seleccionadas.

E

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na Toma as decisións CAA
toma de decisións nas situacións de colaboración, oposición e correctas en cada CSIEE
colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o situación de xogo
obxectivo da acción.

E

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

E

CAA
CSIEE

instrumentos avaliación

Minipartido de 3X3

Criterios de
cualificación
20%
da
nota

30%
da
nota
do
trimestre

UNIDADE DIDÁCTICA 4. “A ORIENTACIÓN”
a
b
g
k

B4.1. Execución e avaliación de habilidades B4.1. Resolver situacións motoras individuais EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en Sabe
orientarse CAA
motrices de xeito combinado vinculadas ás
aplicando os fundamentos técnicos e habilidades
contornos non estables e técnicas básicas de orientación, utilizando o plano e o CSIEE
accións
deportivas,
respectando
os
específicas, das actividades físico-deportivas
adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o compás
regulamentos específicos.
propostas, en condicións reais ou adaptadas.
esforzo en función das súas posibilidades.
B4.2. Práctica de actividades e xogos para a
aprendizaxe dos deportes individuais.

E

Proba
práctica
de 10%
da
orientación con plano e nota
do
compás
trimestre

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

4ºESO

Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave transversais

instrumentos
avaliación

PRIMEIRA AVALIACIÓN
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Criterios de
cualificación

Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave transversais

instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1 Contidos comúns en Educación Física
b
g
k

B1.1. Deseña e realiza as fases de activación e B1.1.Deseñar e realizar as fases de activación e EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para Executa as tres fases CSC
recuperación, logo da análise da actividade física que recuperación na práctica da actividade física considerando establecer as características que deben ter as fases de activación do
quecemento
se vai a realizar.
a intensidade dos esforzos.
e de volta a calma.
diariamente de forma
autónoma
B1.2. As fases de activación e recuperación como
medio de prevención de lesións.

a
b
c
d
g
k

a
c
d
g
b
k

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

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

CA

Observación diaria

EOE

EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou tarefas de activación e de Executa as tres fases CSC
quecemento
volta a calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á do
diariamente de forma
dificultade das tarefas da parte principal
autónoma

E
EOE

Observación diaria

EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e Valora
e
da CSC
final dalgunha sesión, de forma autónoma, acorde co seu nivel de importancia
as
competencia motriz.
actividades da volta a
calma

E
EOE

Observación diaria

10% da nota
do
trimestre

B1.2.Colaborar na planificación e organización de eventos, EFB1.2.1. Asume as funcións encomendades na organización de Participa activamente CSC
campionatos ou torneos deportivos, previndo os medios e actividades grupais.
na organización de
as actuacións necesarias para a celebración dos mesmos e
campionatos internos
relacionando as súas funcións coas o resto de implicados.
actitude CSC
EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e Amosa
posta en práctica de actividades grupais foi coordinada coas colaborativa
accións do resto das persoas implicadas.

PRPC

Observación diaria

10% da nota

PRPC
PI

Observación diaria

EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de Fai
propostas CSC
materiais e de planificación para utilizalos na súa práctica de
interesantes
ao
maneira autónoma.
grupo

PRPC
PI

Observación diaria

CA

Observación diaria

PRPC

Observación diaria

TIC
CA
CL

Observación diaria

B1.3. Analizar criticamente o fenómeno deportivo EFB1.3.1. Valora as actuacións e intervencións dos participantes Participa con actitude CSC
discriminando os aspectos culturais, educativos, nas actividades recoñecendo os méritos e respectando os niveis
positiva
con
integradores e saudables dos que fomentan a violencia, a de competencia motriz ou outras diferenzas.
independencia da
discriminación ou a competitividade mal entendida.
actividade
EFB1.3.2. Valora as diferentes actividades físicas distinguindo as .
aportacións que cada un ten dende o punto de vista cultural, para
o goce e o enriquecemento persoal e para a relación cos demais.

CSC
CCEC

EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos Amosa actitude crítica CSC
antideportivos, tanto dende o papel de participante, como do de ante comportamentos
espectador.
irrespetuosos ante os
demais
ou
os
materiais.
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Total da nota
da unidade
20%
do
trimestre

Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos

a
b
c
d
g
k

Contidos

Criterios de avaliación

B1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas B1.5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo
que rexen nun traballo de equipo.
en equipo, superando as inseguridades e apoiando aos
demais ante a resolución de situacións descoñecidas.
B1.10. Técnicas de traballo en equipo.
B1.11. Técnicas de traballo colaborativo.
B1.12. O xogo limpo como actitude social responsable.

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou aportacións Amosa
nos traballos de grupo e admite a posibilidade de cambio fronte a colaborativa
outros argumentos válidos.

Competenci Elementos
as clave transversais

actitude CSC

EFB1.5.2. Valora e reforza as aportacións enriquecedoras dos Fai
propostas CSC
compañeiros nos traballos en grupo.
interesantes ao grupo

instrumentos
avaliación

TIC
CA

Observación diaria

EOE

Observación diaria

Criterios de
cualificación

TIC
CA
CL

b
e
g
h
i
k

B1.13. As Tecnoloxías da Información e da
Comunicación no proceso de aprendizaxe, para
buscar, seleccionar e valorar informacións
relacionadas coas actividades físico deportivas e
aquelas relacionadas coa saúde.

CD
CCL

TIC
CA

Observación diaria

EFB1.6.2. Utiliza as TICs para profundar sobre os contidos do .
curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas
conclusións.

CD
CCL

EOE
TIC
CA
CL

Observación diaria

EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos
soportes e en contornas adecuadas.

CD
CCL

B3.1. Efectos negativos que determinados hábitos de B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que Coñece e aplica os CMCCT
vida e consumo teñen sobre a condición física e saúde. seus efectos sobre a condición física, aplicando os deben reunir as actividades físicas con un enfoque saudable e os factores da carga:
coñecementos sobre actividade física e saúde.
beneficios que aportan á saúde individual e colectiva.
volume, intensidade e
B3.2. Actividade física e saúde.
densidade
B3.3. Realización de exercicios para a consecución
dunha óptima hixiene postural.
EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización Valora a hixiene CMCCT
B3.4. A alimentación, repercusión na saúde e na
coa compensación dos efectos provocados polas actitudes postural na aplicación
actividade física.
posturais inadecuadas máis frecuentes.
dos exercicios

CL
EOE

Proba escrita

CL

Observación diaria

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo, o consumo de Amosa actitude crítica CMCCT
tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición
ante
hábitos
física e saúde.
prexudiciais

CL
EOE

Proba escrita

EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de hidratación Amosa coñecementos CMCCT
para a realización de diferentes tipos de actividade física.
de nutrición como:
mcro
e

E

Proba escrita

.

B1.6. Utilizar eficazmente as TICs no proceso de EFB1.6.1. Busca, procesa e analiza criticamente informacións
aprendizaxe, para buscar, seleccionar e valorar actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a
informacións relacionadas cos contidos do curso, corporalidade utilizando recursos tecnolóxicos.
comunicando os resultados e conclusións no soporte máis
adecuado.

UNIDADE DIDÁCTICA 2 Actividade física e saúde “PLAN DE MELLORA DA SAÚDE A TRAVÉS DA RESISTENCIA E A NUTRICIÓN”
b
f
g
h
k

20% da nota
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Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave transversais

instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

micronutrientes,
metabolismo, dietas
hipocalóricas..
b
g
k

B3.5. Valoración e toma de conciencia da propia B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das diferentes
condición física e predisposición a mellorala.
practicando actividades físico deportivas adecuadas ao seu capacidades físicas na realización dos diferentes tipos de
B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa actividade física.
traballo que integre as capacidades físicas relación coa saúde.
relacionadas coa saúde.
EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma
B3.7. Valoración e aplicación de técnicas e métodos de
actividades físicas co fin de mellorar as condicións de saúde e
relaxación e respiración de xeito autónomo, co fin de
calidade de vida.
mellorar as condicións de saúde e calidade de vida.
B3.8. Métodos de avaliación da condición física en
relación coa saúde.

Elabora un plan de CMCCT
mellora da resistencia
adaptado ás súas
posibilidades

E

Traballo sobre un 40% da nota
plan de mellora
da resistencia

Desenvolve o plan CMCCT
durante as clases
facendo
un
seguemento

E

Observación diaria

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

Aplica o plan durante
as clases tendo en
conta os factores da
carga

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

Chega a conclusión CMCCT
ao rematar o plan

Observación diaria

E

Traballo sobre un O valor total
plan de mellora da unidade é
da resistencia
60%
do
trimestre

EFB4.1.1. Axusta a realización das actividades específicas aos Executa con corrección CAA
requirimentos técnicos nas situacións motrices individuais, as
habilidades CSIEE
preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas propias específicas do fútbol
características.

E

Circuíto
habilidades

EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos Domina a táctica CAA
condicionantes xerados polos compañeiros e os adversarios nas individual e colectiva CSIEE
situacións colectivas.

E

Minipartido

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

táctica CAA
e CSIEE

EOE

Minipartido

B4.2. Traballo das situacións motrices de oposición, B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, EFB4.2.1. Aplica de forma oportuna e eficaz as estratexias Domina a
colaboración ou colaboración-oposoción propostas, colaboración ou colaboración-oposición, nas actividades específicas das actividades de oposición, contrarrestando ou
individual
tendo en consideración diversos condicionantes físico deportivas propostas, tomando a decisión máis eficaz anticipándose as accións do adversario.
colectiva

táctica CAA
e CSIEE

E

Minipartido

UNIDADE DIDÁCTICA 4. Os xogos e as actividades deportivas “FÚTBOL”
a
b
g
k

a
b

B4.1. Traballo dos fundamentos técnicos das B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos
actividades físico deportivas propostas, tendo en técnicos nas actividades físico deportivas propostas, con
consideración diversos condicionantes xerados polos eficacia e precisión.
compañeiros, os adversarios, os regulamentos e a
contorna da práctica.

de 10% da nota
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Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos
c
d
g
k

Contidos

Criterios de avaliación

xerados polos compañeiros, os adversarios, os en función dos obxectivos.
regulamentos e a contorna da práctica.
B4.3. Coñecemento e práctica de xogos e de deportes
tradicionais de Galicia e da propia zona, así como do
seu regulamento. Busca de información sobre
variacións locais.

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave transversais

instrumentos
avaliación

EFB4.2.2.. Aplica de forma oportuna e eficaz as estratexias Domina a táctica CAA
específicas das actividades de cooperación, axustando as individual e colectiva CSIEE
accións motrices aos factores presentes e ás intervencións do
resto dos participantes.

EOE

Minipartido

EFB4.2.3.. Aplica de forma oportuna e eficaz as estratexias Domina a
específicas das actividades de colaboración-oposición,
individual
intercambiando os diferentes papeis con continuidade, e
colectiva
perseguindo o obxectivo colectivo de obter situacións vantaxosas
sobre o equipo contrario.

táctica CAA
e CSIEE

E

Minipartido

EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as solucións Domina a
formuladas, valorando as posibilidades de éxito das mesmas,
individual
relacionándoas con outras situacións
colectiva

táctica CAA
e CSIEE

EOE

Minipartido

EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das Domina a
diferentes actividades, recoñecendo os procesos que están
individual
implicados nas mesmas.
colectiva

táctica CAA
e CSIEE

Minipartido

EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para Domina a
resolver problemas motores, valorando as características de cada
individual
participante e os factores presentes na contorna.
colectiva

táctica CAA
e CSIEE

Minipartido

Criterios de
cualificación
20% da nota

O valor da
unidade
é
30% da nota
do trimestre

SEGUNDA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1 Contidos comúns en Educación Física
b
g
k

B1.1. Deseña e realiza as fases de activación e B1.1.Deseñar e realizar as fases de activación e EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para Executa as tres fases CSC
recuperación, logo da análise da actividade física que recuperación na práctica da actividade física considerando establecer as características que deben ter as fases de activación do
quecemento
se vai a realizar.
a intensidade dos esforzos.
e de volta a calma.
diariamente de forma
autónoma
B1.2. As fases de activación e recuperación como
medio de prevención de lesións.
EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou tarefas de activación e de Executa as tres fases CSC
quecemento
volta a calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á do
diariamente de forma
dificultade das tarefas da parte principal
autónoma

CA
EOE

Observación diaria

E

Observación diaria

EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e Valora
e
da CSC
final dalgunha sesión, de forma autónoma, acorde co seu nivel de importancia
as
competencia motriz.
actividades da volta a

E
EOE

EOE

Observación diaria
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10% da nota
do
trimestre

Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave transversais

instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

calma

a
b
c
d
g
k

a
c
d
g
b
k

a
b
c
d
g
k

b

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

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

B1.2.Colaborar na planificación e organización de eventos, EFB1.2.1. Asume as funcións encomendades na organización de Participa activamente CSC
campionatos ou torneos deportivos, previndo os medios e actividades grupais.
na organización de
as actuacións necesarias para a celebración dos mesmos e
campionatos internos
relacionando as súas funcións coas o resto de implicados.
actitude CSC
EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e Amosa
posta en práctica de actividades grupais foi coordinada coas colaborativa
accións do resto das persoas implicadas.

PRPC

Observación diaria

PRPC
PI

Observación diaria

EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de Fai
propostas CSC
materiais e de planificación para utilizalos na súa práctica de
interesantes
ao
maneira autónoma.
grupo

PRPC
PI

Observación diaria

CA

Observación diaria

PRPC

Observación diaria

EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos Amosa actitude crítica CSC
antideportivos, tanto dende o papel de participante, como do de ante comportamentos
espectador.
irrespetuosos ante os
demais
ou
os
materiais.

TIC
CA
CL

Observación diaria

EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou aportacións Amosa
nos traballos de grupo e admite a posibilidade de cambio fronte a colaborativa
outros argumentos válidos.

TIC
CA

Observación diaria

EOE
TIC

Observación diaria

B1.3. Analizar criticamente o fenómeno deportivo EFB1.3.1. Valora as actuacións e intervencións dos participantes Participa con actitude CSC
discriminando os aspectos culturais, educativos, nas actividades recoñecendo os méritos e respectando os niveis
positiva
con
integradores e saudables dos que fomentan a violencia, a de competencia motriz ou outras diferenzas.
independencia da
discriminación ou a competitividade mal entendida.
actividade
EFB1.3.2. Valora as diferentes actividades físicas distinguindo as .
aportacións que cada un ten dende o punto de vista cultural, para
o goce e o enriquecemento persoal e para a relación cos demais.

B1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas B1.5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo
que rexen nun traballo de equipo.
en equipo, superando as inseguridades e apoiando aos
demais ante a resolución de situacións descoñecidas.
B1.10. Técnicas de traballo en equipo.
B1.11. Técnicas de traballo colaborativo.
B1.12. O xogo limpo como actitude social responsable.

CSC
CCEC

actitude CSC

EFB1.5.2. Valora e reforza as aportacións enriquecedoras dos Fai
propostas CSC
compañeiros nos traballos en grupo.
interesantes ao grupo

CA
CL
B1.13. As Tecnoloxías da Información e da B1.6. Utilizar eficazmente as TICs no proceso de EFB1.6.1. Busca, procesa e analiza criticamente informacións
Comunicación no proceso de aprendizaxe, para aprendizaxe, para buscar, seleccionar e valorar actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a
buscar, seleccionar e valorar informacións informacións relacionadas cos contidos do curso, corporalidade utilizando recursos tecnolóxicos.

CD
CCL

TIC
CA

Observación diaria
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10% da nota

Total da nota
da unidade
20%
do
trimestre

Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos
e
g
h
i
k

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

relacionadas coas actividades físico deportivas e comunicando os resultados e conclusións no soporte máis
aquelas relacionadas coa saúde.
adecuado.
.
EFB1.6.2. Utiliza as TICs para profundar sobre os contidos do .
curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas
conclusións.

Competenci Elementos
as clave transversais

CD
CCL

EOE
TIC
CA

instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

Observación diaria

CL
EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos
soportes e en contornas adecuadas.

CD
CCL

Unidade didáctica 3. Actividades físicas artístico expresivas: ACROSPORT
b
d
g
j
k
l

B2.1. Creación de composicións artístico expresivas B2.1. Compoñer e presentar montaxes individuais ou EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter artístico expresivo,
individuais ou colectivas con ou sen apoio dunha colectivos, seleccionando e axustando os elementos da seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis
estrutura musical incluíndo os diferentes elementos motricidade expresiva.
apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na
para a súa sistematización: espazo, tempo e
creatividade e a desinhibición.
intensidade.

Montaxe de acrosport CCEC
composto por un
mínimo de 2 figuras
colectivas

E

Proba práctica

EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade dos Utiliza o ritmo, a CCEC
montaxes artístico expresivos, combinando os compoñentes expresión e acrobacia
espaciais, temporais e, no seu caso, de interacción cos demais.. nos enlaces, comezo e
final da montaxe

E

Proba práctica

EFB2.1.3. Colabora no deseño e a realización dos montaxes Participa activamente CCEC
artístico expresivos, aportando e aceptando propostas.
na creación e posta en
práctica

E

Proba práctica

B3.1. Efectos negativos que determinados hábitos de B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que Coñece e aplica os CMCCT
vida e consumo teñen sobre a condición física e saúde. seus efectos sobre a condición física, aplicando os deben reunir as actividades físicas con un enfoque saudable e os factores da carga:
coñecementos sobre actividade física e saúde.
beneficios que aportan á saúde individual e colectiva.
volume, intensidade e
B3.2. Actividade física e saúde.
densidade
B3.3. Realización de exercicios para a consecución
dunha óptima hixiene postural.
EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización Valora a hixiene CMCCT
B3.4. A alimentación, repercusión na saúde e na
coa compensación dos efectos provocados polas actitudes postural na aplicación
actividade física.
posturais inadecuadas máis frecuentes.
dos exercicios

CL
EOE

Proba escrita

CL

Observación diaria

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo, o consumo de Amosa actitude crítica CMCCT
tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición
ante
hábitos
física e saúde.
prexudiciais

CL
EOE

Proba escrita

30% da nota
do
trimestre

UNIDADE DIDÁCTICA 4 Actividade física e saúde “PLAN DE MELLORA DA SAÚDE A TRAVÉS DA FORZA”
b
f
g
h
k

10% da nota
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Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos

b
g
k

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B3.5. Valoración e toma de conciencia da propia B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física,
condición física e predisposición a mellorala.
practicando actividades físico deportivas adecuadas ao seu
B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa
traballo que integre as capacidades físicas relación coa saúde.
relacionadas coa saúde.
B3.7. Valoración e aplicación de técnicas e métodos de
relaxación e respiración de xeito autónomo, co fin de
mellorar as condicións de saúde e calidade de vida.
B3.8. Métodos de avaliación da condición física en
relación coa saúde.

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave transversais

instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das diferentes Elabora un plan de CMCCT
capacidades físicas na realización dos diferentes tipos de mellora da forza
actividade física.
adaptado ás súas
posibilidades

E

Traballo sobre un 40% da nota
plan de mellora
da forza

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma Desenvolve o plan CMCCT
actividades físicas co fin de mellorar as condicións de saúde e durante as clases
calidade de vida.
facendo
un
seguimento

E

Observación diaria

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

Aplica o plan durante
as clases tendo en
conta os factores da
carga

Observación diaria

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

Chega a conclusión CMCCT
ao rematar o plan

E

Traballo sobre un O valor total
plan de mellora da unidade é
da forza
50%
do
trimestre

Executa as tres fases CSC
do
quecemento
diariamente de forma
autónoma

CA

Observación diaria

Executa as tres fases CSC
do
quecemento
diariamente de forma
autónoma

E
EOE

Observación diaria

EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e Valora
e
da CSC
final dalgunha sesión, de forma autónoma, acorde co seu nivel de importancia
as
competencia motriz.
actividades da volta a
calma

E
EOE

Observación diaria

10% da nota
do
trimestre

PRPC

Observación diaria

10% da nota

TERCEIRA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1 Contidos comúns en Educación Física
b
g
k

a

B1.1. Deseña e realiza as fases de activación e B1.1.Deseñar e realizar as fases de activación e EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para
recuperación, logo da análise da actividade física que recuperación na práctica da actividade física considerando establecer as características que deben ter as fases de activación
se vai a realizar.
a intensidade dos esforzos.
e de volta a calma.
B1.2. As fases de activación e recuperación como
medio de prevención de lesións.
EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou tarefas de activación e de
volta a calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á
dificultade das tarefas da parte principal

B1.3. Planificación e organización de eventos, B1.2.Colaborar na planificación e organización de eventos, EFB1.2.1. Asume as funcións encomendades na organización de Participa activamente CSC
campionatos nos cales se utilicen sistemas que campionatos ou torneos deportivos, previndo os medios e actividades grupais.
na organización de
potencien as actitudes, os valores e o respecto das as actuacións necesarias para a celebración dos mesmos e
campionatos internos

EOE
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Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos
b
c
d
g
k

a
c
d
g
b
k

a
b
c
d
g
k

b
e
g
h
i
k

Contidos
normas, asumindo diferentes roles e funcións.

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

Criterios de avaliación
relacionando as súas funcións coas o resto de implicados.

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

PRPC
PI

Observación diaria

EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de Fai
propostas CSC
materiais e de planificación para utilizalos na súa práctica de
interesantes
ao
maneira autónoma.
grupo

PRPC
PI

Observación diaria

CA

Observación diaria

PRPC

Observación diaria

EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos Amosa actitude crítica CSC
antideportivos, tanto dende o papel de participante, como do de ante comportamentos
espectador.
irrespetuosos ante os
demais
ou
os
materiais.

TIC
CA
CL

Observación diaria

EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou aportacións Amosa
nos traballos de grupo e admite a posibilidade de cambio fronte a colaborativa
outros argumentos válidos.

TIC
CA

Observación diaria

EOE
TIC
CA
CL

Observación diaria

CD
CCL

TIC
CA

Observación diaria

CD
CCL

EOE
TIC
CA

Observación diaria

B1.3. Analizar criticamente o fenómeno deportivo EFB1.3.1. Valora as actuacións e intervencións dos participantes Participa con actitude CSC
discriminando os aspectos culturais, educativos, nas actividades recoñecendo os méritos e respectando os niveis
positiva
con
integradores e saudables dos que fomentan a violencia, a de competencia motriz ou outras diferenzas.
independencia da
discriminación ou a competitividade mal entendida.
actividade

B1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas B1.5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo
que rexen nun traballo de equipo.
en equipo, superando as inseguridades e apoiando aos
demais ante a resolución de situacións descoñecidas.
B1.10. Técnicas de traballo en equipo.
B1.11. Técnicas de traballo colaborativo.
B1.12. O xogo limpo como actitude social responsable.

instrumentos
avaliación

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

EFB1.3.2. Valora as diferentes actividades físicas distinguindo as .
aportacións que cada un ten dende o punto de vista cultural, para
o goce e o enriquecemento persoal e para a relación cos demais.

B1.13. As Tecnoloxías da Información e da
Comunicación no proceso de aprendizaxe, para
buscar, seleccionar e valorar informacións
relacionadas coas actividades físico deportivas e
aquelas relacionadas coa saúde.
.

Competenci Elementos
as clave transversais

CSC
CCEC

actitude CSC

EFB1.5.2. Valora e reforza as aportacións enriquecedoras dos Fai
propostas CSC
compañeiros nos traballos en grupo.
interesantes ao grupo

B1.6. Utilizar eficazmente as TICs no proceso de EFB1.6.1. Busca, procesa e analiza criticamente informacións
aprendizaxe, para buscar, seleccionar e valorar actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a
informacións relacionadas cos contidos do curso, corporalidade utilizando recursos tecnolóxicos.
comunicando os resultados e conclusións no soporte máis
adecuado.
EFB1.6.2. Utiliza as TICs para profundar sobre os contidos do .
curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas
conclusións.
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Criterios de
cualificación

Total da nota
da unidade
20%
do
trimestre

Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave transversais

instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

CL

EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos
soportes e en contornas adecuadas.

CD
CCL

UNIDADE DIDÁCTICA 2 Actividade física e saúde “PLAN DE MELLORA DA SAÚDE A TRAVÉS DA FLEXIBILIDADE”
b
f
g
h
k

b
g
k

B3.1. Efectos negativos que determinados hábitos de B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que Coñece e aplica os CMCCT
vida e consumo teñen sobre a condición física e saúde. seus efectos sobre a condición física, aplicando os deben reunir as actividades físicas con un enfoque saudable e os factores da carga:
coñecementos sobre actividade física e saúde.
beneficios que aportan á saúde individual e colectiva.
volume, intensidade e
B3.2. Actividade física e saúde.
densidade
B3.3. Realización de exercicios para a consecución
dunha óptima hixiene postural.
EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización Valora a hixiene CMCCT
B3.4. A alimentación, repercusión na saúde e na
coa compensación dos efectos provocados polas actitudes postural na aplicación
actividade física.
posturais inadecuadas máis frecuentes.
dos exercicios e
coñoce as principais
cadeas musculares

CL
EOE

Proba escrita

CL

Observación diaria
Proba escrita

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo, o consumo de Amosa actitude crítica CMCCT
tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos na condición
ante
hábitos
física e saúde.
prexudiciais

CL
EOE

Proba escrita

10% da nota

B3.5. Valoración e toma de conciencia da propia
condición física e predisposición a mellorala.
B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de
traballo que integre as capacidades físicas
relacionadas coa saúde.

B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das diferentes Elabora un plan de CMCCT
practicando actividades físico deportivas adecuadas ao seu capacidades físicas na realización dos diferentes tipos de mellora
da
nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa actividade física.
flexibilidade adaptado
relación coa saúde.
ás súas posibilidades

E

Traballo sobre un 40% da nota
plan de mellora
da flexibilidade

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

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma Desenvolve o plan CMCCT
actividades físicas co fin de mellorar as condicións de saúde e durante as clases
calidade de vida.
facendo
un
seguimento

E

Observación diaria

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

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

Aplica o plan durante
as clases tendo en
conta os factores da
carga

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

Chega a conclusións CMCCT
ao rematar o plan

Observación diaria

E

Traballo sobre un O valor total
plan de mellora da unidade é
da flexibilidade 50%
do
trimestre
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Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave transversais

instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

UNIDADE DIDÁCTICA 4. Os xogos e as actividades deportivas. “O voleibol”
a
b
g
k

a
b
c
d
g
k

B4.1. Traballo dos fundamentos técnicos das B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos
actividades físico deportivas propostas, tendo en técnicos nas actividades físico deportivas propostas, con
consideración diversos condicionantes xerados polos eficacia e precisión.
compañeiros, os adversarios, os regulamentos e a
contorna da práctica.

B4.2. Traballo das situacións motrices de oposición,
colaboración ou colaboración-oposoción propostas,
tendo en consideración diversos condicionantes
xerados polos compañeiros, os adversarios, os
regulamentos e a contorna da práctica.
B4.3. Coñecemento e práctica de xogos e de deportes
tradicionais de Galicia e da propia zona, así como do
seu regulamento. Busca de información sobre
variacións locais.

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

Executa con corrección CAA
as
habilidades CSIEE
específicas do voleibol
golpes
e
desprazamentos

E

Proba de habilidade: 10% da nota
por parellas: saque,
recepción, pase de
dedos e remate

EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos Domina a táctica CAA
condicionantes xerados polos compañeiros e os adversarios nas individual e colectiva CSIEE
situacións colectivas.

E

Minipartido

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

táctica CAA
e CSIEE

EOE

Minipartido

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, EFB4.2.1. Aplica de forma oportuna e eficaz as estratexias Domina a
colaboración ou colaboración-oposición, nas actividades específicas das actividades de oposición, contrarrestando ou
individual
físico deportivas propostas, tomando a decisión máis eficaz anticipándose as accións do adversario.
colectiva
en función dos obxectivos.

táctica CAA
e CSIEE

E

Minipartido

EFB4.2.2.. Aplica de forma oportuna e eficaz as estratexias Domina a táctica CAA
específicas das actividades de cooperación, axustando as individual e colectiva CSIEE
accións motrices aos factores presentes e ás intervencións do
resto dos participantes.

EOE

Minipartido

EFB4.2.3.. Aplica de forma oportuna e eficaz as estratexias Domina a
específicas das actividades de colaboración-oposición,
individual
intercambiando os diferentes papeis con continuidade, e
colectiva
perseguindo o obxectivo colectivo de obter situacións vantaxosas
sobre o equipo contrario.

táctica CAA
e CSIEE

E

Minipartido

EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as solucións Domina a
formuladas, valorando as posibilidades de éxito das mesmas,
individual
relacionándoas con outras situacións
colectiva

táctica CAA
e CSIEE

EOE

Minipartido

EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das Domina a
diferentes actividades, recoñecendo os procesos que están
individual
implicados nas mesmas.
colectiva

táctica CAA
e CSIEE

Minipartido

EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para Domina a
resolver problemas motores, valorando as características de cada
individual

táctica CAA
e CSIEE

Minipartido

20% da nota

O valor da
unidade
é
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Educación Física. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
participante e os factores presentes na contorna.

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave transversais

instrumentos
avaliación

colectiva

Criterios de
cualificación
30% da nota
do trimestre

1º BACH
Educación Física. 1ºBAC
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave
transversais

instrumentos
avaliación

PRIMEIRA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL.1 Contidos comúns en Educación Física. “ORGANIZACIÓN DUNHA SAÍDA DIDÁCTICA”
b
c
i
k
m

a
b
c
h
k
l
m
n

B1.1. A actividade física como recurso de ocio activo:
efectos sobre a saúde, e como fenómeno
sociocultural.
B1.2. Saídas profesionais.

B1.1Valorar a actividade física dende a perspectiva da
saúde, o goce, a autosuperación e as posibilidades de
interacción social e de perspectiva profesional, adoptando
actitudes de interese, respecto, esforzo e cooperación na
práctica da actividade física.

B1.3. Prevención dos elementos de risco asociados ás B1.2.Controlar os riscos que pode xerar a utilización dos
actividades físico deportivas e artístico expresivas , á equipamentos, a contorna e as propias actuacións na
contorna, a fatiga e aos materiais e equipamentos
realización das actividades físico deportivas e artístico
expresivas, actuando de forma responsable, no seu
desenvolvemento, tanto individualmente como en grupo.

EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en actividades físicas, Participa
na CSC
como recurso de ocio activo, valorando os aspectos sociais e
organización dunha
culturais que levan asociados e as súas posibilidades
saída relacionada
profesionais futuras, e identificando os aspectos organizativos e
coa
actividade
os materiais necesarios.
física

CA
EOE

Observación diaria

EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de Amosa unha actitude CSC
actividade física que teñen efectos negativos para a saúde crítica no momento
individual ou colectiva e ante os fenómenos socioculturais de escoller o tipo de
relacionados con corporalidade e os derivados das actividade
manifestacións deportivas.

E
EOE

Traballo expoñendo
os pasos que
seguiu
na
preparación da
actividade

EFB1.2.1. Prevé os ricos asociados ás actividades e os derivados Prepara con antelación CSIEE
da propia actuación e da do grupo.
a saída

PRPC

Observación diaria

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

CSIEE

PRPC
PI

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

CSIEE

PRPC
PI
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Criterios de
cualificación

Educación Física. 1ºBAC
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

a
b
c
h
k
m
n

B1.4.Actividades físico deportivas: regras sociais e a B1.3.Mostrar un comportamento persoal e social EFB1.3.1.Respecta as regras sociais e a contorna na que se
contorna.
responsable respectándose a si mesmo, aos outros e á realizan as actividades físico deportivas..
B1.5. A integración social nas actividades físico contorna no marco da actividade física..

b
d
e
f
g
j
k
m

B1.8 Emprego das tecnoloxías axeitadas para a
obtención e tratamento de datos, para a procura,
selección e crítica de información sobre a materia e
para a comunicación de proxectos, resultados e
conclusións de traballos.

a
b
c
d
g
k

deportivas.

B1.6. desenvolvemento da capacidade de traballo en
equipo e de cooperación.
B1.7. O xogo limpo como actitude social responsable..

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave
transversais
CSC

EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas na actividades .Busca estratexias para CSC
de grupo, animando a súa participación e respectando as tratar de incluír o maior
número de persoas na
diferenzas.
actividade

B1.4.Utilizar as TIC para mellorar o seu proceso de EFB1.4.1. Aplica criterios de busca de información que garantan
aprendizaxe, aplicando criterios de fiabilidade e eficacia na o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia.
utilización de fontes de información e participando en
ámbitos colaborativos con intereses comúns..

Fai unha correcta CD
selección
da CCL
información,
distinguindo
os
aspectos importantes
dos irrelevantes

EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta Utiliza as tecnoloxías CD
tecnolóxica axeitada, para a súa discusión ou difusión
da información e da CCL
comunicación
para
elaborar documentos
dixitais propios como
resultado do proceso
de procura, análise e
selección
de
información

Criterios de
cualificación

CA

PRPC

Observación diaria
Traballo expoñendo
os pasos que seguiu
na preparación da
actividade

TIC
CA
CL

Traballo expoñendo
os pasos que
seguiu
na
preparación da
actividade

EOE

Traballo expoñendo 10% da nota
os pasos que
do
seguiu
na
trimestre
preparación da
actividade

B1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas B1.5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou aportacións
que rexen nun traballo de equipo.
en equipo, superando as inseguridades e apoiando aos nos traballos de grupo e admite a posibilidade de cambio fronte a
demais ante a resolución de situacións descoñecidas.
outros argumentos válidos.
B1.10. Técnicas de traballo en equipo.
B1.11. Técnicas de traballo colaborativo.

CSC

TIC
CA

B1.12. O xogo limpo como actitude social responsable.

CSC

EOE
TIC

EFB1.5.2. Valora e reforza as aportacións enriquecedoras dos .
compañeiros nos traballos en grupo.

instrumentos
avaliación

CA
CL

UNIDADE DIDÁCTICA 2 Actividade física e saúde:”PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE CONDICIÓN FÍSICA”
b

B3.1. Coñecemento dos estudos e saídas profesionais B3.1. Mellorar ou manter os factores da condición física e EFB3.1.1.Integra os coñecementos sobre nutrición e balance Amosa coñecementos CMCCT
relacionados coa área de educación Física.
as habilidades motoras cun enfoque cara a saúde, enerxético nos programas de actividade física para a mellora da sobre nutrición e

E

Observación diaria
Traballo

sobre

o
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Educación Física. 1ºBAC
Obxectivos
d
j
k
m

b
d
i
j
k
m

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave
transversais

metabolismo
B3.2. Beneficios da práctica regular de actividade física considerando o propio nivel e orientándoos cara as súas condición física e saúde.
motivacións e cara posteriores estudos ou ocupacións.
e valoración da súa incidencia sobre a saúde.
EFB3.1.2.Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e Inclúe a hixiene CMCCT
B3.3.Hixiene postural na actividade física e nos
funcionais que promoven a saúde..
postural como un
distintos campos profesionais.
elemento
B3.4. Alimentación e actividade física.
imprescindible do seu
B3.5. Metodoloxías específicas de recuperación tralo
programa
exercicio físico.

B3.6. Aceptación da responsabilidade no mantemento B3.2. Planificar, elaborar e poñer en práctica un programa
e mellora da condición física.
persoal de actividade física que incida na mellora e o
B3.7. Criterios fundamentais e métodos básicos para a mantemento da saúde, aplicando os diferentes sistemas de
planificación e o desenvolvemento da actividade física desenvolvemento das capacidades físicas implicadas,
tendo en conta as súas características e nivel inicial, e
para a saúde.
avaliando as melloras obtidas.
B3.8. Manexo e control dos compoñentes
fundamentais da carga na práctica da actividade física:
o volume, a intensidade e a densidade do esforzo.
B3.9. Probas de avaliación das capacidades físicas e
coordinativas orientadas á saúde.
B3.10. Plan persoal de acondicionamento físico
orientado á saúde.
B3.11. Análise da influencia dos hábitos sociais cara a
un estilo de vida activo.

instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

plan de CF
E

Observación diaria
Traballo sobre
plan de CF

o

EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e Amosa coñecemento CMCCT
recuperación na actividade física.
e autonomía nas
fases iniciais e finais
de cada sesión.

E

Observación diaria

EFB3.1.4. Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición física Mellora o seu nivel de CMCCT
dentro das marxes saudables, asumindo a responsabilidade da condición física con
posta en práctica do seu programa de actividades.
respecto ao seu nivel
de partida

E

Observación diaria

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

Aplica
os CMCCT
coñecementos
teóricos
sobre
adestramento
na
práctica diaria

E

Observación diaria
Traballo sobre o
plan de CF

EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades física s e coordinativas Aplica
tests
de CMCCT
considerando as súas necesidades e motivacións e como condición física como
requisito previo para a planificación da súa mellora.
avaliación inicial

E

Observación diaria
Traballo sobre o
plan de CF

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

CMCCT

E

Traballo sobre
plan de CF

EFB3.2.4. Elabora e leva a práctica o seu programa persoal de O
plan
debe CMCCT
actividade física conxugando as variables de frecuencia, volume, desenvolver
polo
menos 2 calidades
intensidade e tipo de actividade.
física

E

Observación diaria

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

Aplica
tests
de CMCCT
condición física ao
rematar o plan para
avaliar o éxito o
fracaso do mesmo

Traballo sobre
plan de CF

Traballo sobre
plan de CF

o

o

o

Observación diaria 70% da nota
do
Traballo sobre o
trimestre
plan de CF
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Educación Física. 1ºBAC
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave
transversais

Saca
conclusións CMCCT
para
futuras
experiencias

instrumentos
avaliación
Traballo sobre
plan de CF

Criterios de
cualificación
o

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas. “DEPORTES ALTERNATIVOS”
b
d
k
m

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

B4.1. Resolver situacións motrices en diferentes contextos EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas
de práctica aplicando habilidades motoras específicas condicionantes xerados polos compañeiros e adversarios nas
individuais ou de adversario con fluidez, precisión e control, situacións colectivas.
perfeccionado a adaptación e a execución dos elementos
B4.3. Planificación e realización de actividades físicas técnicos desenvolvidos no curso anterior. .
en contornas non estables.
EFB4.1.3.Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto
competitivo.

Amosa unha técnica CAA
aceptable no bateo e CSIEE
no lanzamento de
frisbee

E

Partido de béisbol
adaptado
Xogo do ultimate

Adopta as decisións CAA
axeitadas a cada CSIEE
momento

E

Partido de béisbol
adaptado
Xogo do ultimate

EOE

Partido de béisbol
adaptado
Xogo do ultimate

EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas específicas das actividades Amosa unha técnica CAA
en ámbitos non estables, analizando os aspectos organizativos aceptable no bateo e CSIEE
necesarios.
no lanzamento de
frisbee
EFB4.2.1. Desenvolve accións que lle conducen a situacións de Adopta as decisións CAA
vantaxe con respecto ao adversario, nas actividades de
axeitadas a cada CSIEE
oposición.
momento
a
b
c
k

B4.4. Aplicación do coñecemento dos fundamentos B4.2. Solucionar de forma creativa situacións de oposición, EFB4.2.2.. Colabora cos participantes nas actividades físico Adopta as decisións CAA
básicos técnicos, tácticos e regulamentarios dos xogos, colaboración ou oposición-colaboración en contextos deportivas nas que se produce colaboración ou colaboraciónaxeitadas a cada CSIEE
actividades deportivas e deporte alternativo.
deportivos ou recreativos, adaptando as estratexias ás oposición e explica a achega de cada un.
momento
condicións cambiantes que se producen na práctica.

Partido de béisbol
adaptado
Xogo do ultimate
E

Partido de béisbol
adaptado
Xogo do ultimate

EOE

Partido de béisbol
adaptado
Xogo do ultimate

EFB4.2.4. Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas Adopta as decisións CAA
actividades físico deportivas desenvolvidas.
axeitadas a cada CSIEE
momento
CSC

E

Partido de béisbol 20% da nota
adaptado
do
trimestre
Xogo do ultimate

EFB4.2.5. Formula estratexias ante as situacións de oposición ou Adopta as decisións CAA
de colaboración-oposición, adaptándoas as características dos
axeitadas a cada CSIEE
participantes.
momento

EOE

Partido de béisbol
adaptado
Xogo do ultimate

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

CAA
CSIEE
CSC
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Educación Física. 1ºBAC
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave
transversais

instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

SEGUNDA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA 1. Actividades físicas artístico expresivas: “QUE VEN O CIRCO!”
b
d
k
l
m

B2.1. As composicións individuais e colectivas nas B2.1Crear e representar composicións corporais individuais EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento
actividades físicas artístico expresivas.
ou colectivas con orixinalidade e expresividade, aplicando das composicións ou montaxes artístico expresivas.
as técnicas máis apropiadas á intencionalidade da
composición. .

Crear unha montaxe CCEC
baseada en aspectos
coreográficos,
actividades
ximnásticas,
malabares
e
elementos
de
acrosport

E

Demostración dun
mínimo de 3
minutos

EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes de expresión Deseña e representa CCEC
corporal individuais ou colectivas, axustándose a unha unha montaxe coa
intencionalidade de carácter estética ou expresiva.
temática de circo,
cunha
duración
mínima de 3’

E

Demostración dun 80% da nota
mínimo de 3
do
minutos
trimestre

EFB2.1.3.Adecúa as súas acción motoras ao sentido do proxecto Amosa participación CCEC
artístico expresivo..
na
creación,
elaboración
e
execución
das
propostas.

E

Demostración dun
mínimo de 3
minutos

EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades específicas das actividades Coñece as probas CAA
individuais que respondan aos seus intereses.
olímpicas e prepara 1 CSIEE

E

Proba práctica

EFB4.1.3.Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto Acada un nivel técnico CAA
competitivo.
alto da proba escollida CSIEE

E

Proba práctica

EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas específicas das actividades Acada un nivel técnico CAA
en ámbitos non estables, analizando os aspectos organizativos
alto da proba CSIEE
necesarios.
escollida

EOE

Proba práctica

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Os xogos e as actividades deportivas. Deportes individuais: “ATLETISMO”
b
d
k
m

B4.1. O xogo, as actividades deportivas individuais e de B4.1. Resolver situacións motrices en diferentes contextos
adversario, e as actividades físicas no medio natural. de práctica aplicando habilidades motoras específicas
B4.2. Perfeccionamento técnico e aplicación de normas individuais ou de adversario con fluidez, precisión e control,
tácticas fundamentais para a realización de xogos, perfeccionado a adaptación e a execución dos elementos
actividades deportivas individuais e de adversario, e técnicos desenvolvidos no curso anterior. .
deporte alternativo practicadas nas etapas anteriores.

20% da nota
do trimestre

TERCEIRA AVALIACIÓN
UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL.1 Contidos comúns en Educación Física. “ORGANIZACIÓN DUNHA SAÍDA DE SENDEIRISMO”
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Educación Física. 1ºBAC
Obxectivos

b
c
i
k
m

a
b
c
h
k
l
m
n

Contidos

Criterios de avaliación

B1.1. A actividade física como recurso de ocio activo: B1.1Valorar a actividade física dende a perspectiva da
efectos sobre a saúde, e como fenómeno saúde, o goce, a autosuperación e as posibilidades de
sociocultural.
interacción social e de perspectiva profesional, adoptando
actitudes de interese, respecto, esforzo e cooperación na
B1.2. Saídas profesionais.
práctica da actividade física.

B1.3. Prevención dos elementos de risco asociados ás B1.2.Controlar os riscos que pode xerar a utilización dos
actividades físico deportivas e artístico expresivas , á equipamentos, a contorna e as propias actuacións na
contorna, a fatiga e aos materiais e equipamentos
realización das actividades físico deportivas e artístico
expresivas, actuando de forma responsable, no seu
desenvolvemento, tanto individualmente como en grupo.

a
b
c
h
k
m
n

B1.4.Actividades físico deportivas: regras sociais e a B1.3.Mostrar un comportamento persoal e social
contorna.
responsable respectándose a si mesmo, aos outros e á
B1.5. A integración social nas actividades físico contorna no marco da actividade física..
deportivas.
B1.6. desenvolvemento da capacidade de traballo en
equipo e de cooperación.
B1.7. O xogo limpo como actitude social responsable..

b
d
e
f
g
j
k
m

B1.8 Emprego das tecnoloxías axeitadas para a
obtención e tratamento de datos, para a procura,
selección e crítica de información sobre a materia e
para a comunicación de proxectos, resultados e
conclusións de traballos.

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave
transversais

instrumentos
avaliación

EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en actividades físicas, Participa
na CSC
como recurso de ocio activo, valorando os aspectos sociais e
organización dunha
culturais que levan asociados e as súas posibilidades
saída
de
profesionais futuras, e identificando os aspectos organizativos e
sendeirismo
os materiais necesarios.

CA
EOE

Observación diaria

EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de Amosa unha actitude CSC
actividade física que teñen efectos negativos para a saúde crítica no momento
individual ou colectiva e ante os fenómenos socioculturais de escoller o tipo de
relacionados con corporalidade e os derivados das actividade
manifestacións deportivas.

E
EOE

Traballo expoñendo
os pasos que
seguiu
na
preparación da
actividade

EFB1.2.1. Prevé os ricos asociados ás actividades e os derivados Prepara con antelación CSIEE
da propia actuación e da do grupo.
a saída

PRPC

Observación diaria

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

CSIEE

PRPC
PI

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

CSIEE

PRPC
PI

EFB1.3.1.Respecta as regras sociais e a contorna na que se
realizan as actividades físico deportivas..

CSC

CA

EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas na actividades .Busca estratexias para CSC
de grupo, animando a súa participación e respectando as tratar de incluír o maior
número de persoas na
diferenzas.
actividade

B1.4.Utilizar as TIC para mellorar o seu proceso de EFB1.4.1. Aplica criterios de busca de información que garantan
aprendizaxe, aplicando criterios de fiabilidade e eficacia na o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia.
utilización de fontes de información e participando en
ámbitos colaborativos con intereses comúns..

Fai unha correcta CD
selección
da CCL
información,
distinguindo
os
aspectos importantes
dos irrelevantes

EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta Utiliza as tecnoloxías CD
tecnolóxica axeitada, para a súa discusión ou difusión
da información e da CCL
comunicación
para
elaborar documentos

PRPC

Criterios de
cualificación

Observación diaria
Traballo expoñendo
os pasos que seguiu
na preparación da
actividade

TIC
CA
CL

EOE

Traballo expoñendo
os pasos que
seguiu
na
preparación da
actividade

Traballo expoñendo 10% da nota
os pasos que
do
seguiu
na
trimestre
preparación da

61

Educación Física. 1ºBAC
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave
transversais

dixitais propios como
resultado do proceso
de procura, análise e
selección
de
información

a
b
c
d
g
k

B1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas B1.5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou aportacións
que rexen nun traballo de equipo.
en equipo, superando as inseguridades e apoiando aos nos traballos de grupo e admite a posibilidade de cambio fronte a
demais ante a resolución de situacións descoñecidas.
outros argumentos válidos.
B1.10. Técnicas de traballo en equipo.
B1.11. Técnicas de traballo colaborativo.
B1.12. O xogo limpo como actitude social responsable.

EFB1.5.2. Valora e reforza as aportacións enriquecedoras dos .
compañeiros nos traballos en grupo.

instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

actividade

CSC

TIC
CA

CSC

EOE
TIC
CA
CL

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Os xogos e as actividades deportivas. “DEPORTE COLECTIVO A ESCOLLER”
b
d
k
m

B4.1. O xogo, as actividades deportivas individuais e de B4.1. Resolver situacións motrices en diferentes contextos
adversario, e as actividades físicas no medio natural. de práctica aplicando habilidades motoras específicas
B4.2. Perfeccionamento técnico e aplicación de normas individuais ou de adversario con fluidez, precisión e control,
tácticas fundamentais para a realización de xogos, perfeccionado a adaptación e a execución dos elementos
actividades deportivas individuais e de adversario, e técnicos desenvolvidos no curso anterior. .
deporte alternativo practicadas nas etapas anteriores.
B4.3. Planificación e realización de actividades físicas
en contornas non estables.

EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades específicas das actividades Amosa unha técnica CAA
individuais que respondan aos seus intereses.
aceptable
CSIEE

E

Proba
práctica 10% da nota
sobre as habilidades
técnicas

EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos Adopta as decisións CAA
condicionantes xerados polos compañeiros e adversarios nas axeitadas a cada CSIEE
situacións colectivas.
momento

E

propias do deporte
escollido

EFB4.1.3.Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto Adopta as decisións CAA
competitivo.
axeitadas a cada CSIEE
momento

EOE

Partido no que terán 20% da nota
que aplicar os
fundamentos
técnico-tácticos

EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas específicas das actividades Amosa unha técnica CAA
en ámbitos non estables, analizando os aspectos organizativos
aceptable
CSIEE
necesarios.
a
b
c
k

B4.4. Aplicación do coñecemento dos fundamentos B4.2. Solucionar de forma creativa situacións de oposición, EFB4.2.1. Desenvolve accións que lle conducen a situacións de Adopta as decisións CAA
básicos técnicos, tácticos e regulamentarios dos xogos, colaboración ou oposición-colaboración en contextos vantaxe con respecto ao adversario, nas actividades de
axeitadas a cada CSIEE
actividades deportivas e deporte alternativo.
deportivos ou recreativos, adaptando as estratexias ás oposición.
momento
condicións cambiantes que se producen na práctica.
EFB4.2.2.. Colabora cos participantes nas actividades físico
deportivas nas que se produce colaboración ou colaboraciónoposición e explica a achega de cada un.

CAA
CSIEE
CSC

E

EOE
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Educación Física. 1ºBAC
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución

Competenci Elementos
as clave
transversais

EFB4.2.3.. Desempeña as funcións que lle corresponden, nos Adopta as decisións CAA
procedementos ou sistemas postos en práctica para conseguir os
axeitadas a cada CSIEE
obxectivos do equipo.
momento
CSC

E

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

EOE

CAA

instrumentos
avaliación

Criterios de
cualificación

Valor total da
unidade 30%
da nota do
trimestre

CSIEE

EFB4.2.5. Formula estratexias ante as situacións de oposición ou Adopta as decisións CAA
de colaboración-oposición, adaptándoas as características dos
axeitadas a cada CSIEE
participantes.
momento
UNIDADE DIDÁCTICA 3 Actividade física e saúde: :”NUTRICIÓN”
b
d
j
k
m

B3.2. Beneficios da práctica regular de actividade física B3.1. Mellorar ou manter os factores da condición física e EFB3.1.1.Integra os coñecementos sobre nutrición e balance
e valoración da súa incidencia sobre a saúde.
as habilidades motoras cun enfoque cara a saúde, enerxético nos programas de actividade física para a mellora da
considerando o propio nivel e orientándoos cara as súas condición física e saúde.
B3.4. Alimentación e actividade física.
motivacións e cara posteriores estudos ou ocupacións.
B3.5. Metodoloxías específicas de recuperación tralo
exercicio físico.

Amosa coñecementos CMCCT
de nutrición como:
mcro
e
micronutrientes,
metabolismo, dietas
hipocalóricas..

E

Exame teórico

EFB3.1.2.Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e Coñece as funcións CMCCT
funcionais que promoven a saúde..
dos
principais
nutrientes, os efectos
das dietas e do
exercicio
no
metabolismo

E

Exame teórico

Coñece a secuencia CCEC
básica de pasos do
merengue, salsa e
chachachá

E

Demostración
práctica dos 3 bailes

EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes de expresión Combina os pasos de CCEC
corporal individuais ou colectivas, axustándose a unha xeito
creativo
e
intencionalidade de carácter estética ou expresiva.
amosando estilo latino

E

Demostración
30% da nota
práctica dos 3
do
baile
trimestre

EFB2.1.3.Adecúa as súas acción motoras ao sentido do proxecto Amosa
artístico expresivo..
na

E

Demostración
práctica dos 3

30% da nota
do
trimestre

UNIDADE DIDÁCTICA 4 . Actividades físicas artístico expresivas: “BAILE LATINO”
b
d
k
l
m

B2.1. As composicións individuais e colectivas nas B2.1Crear e representar composicións corporais individuais EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento
actividades físicas artístico expresivas.
ou colectivas con orixinalidade e expresividade, aplicando das composicións ou montaxes artístico expresivas.
as técnicas máis apropiadas á intencionalidade da
composición. .

participación CCEC
creación,
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Educación Física. 1ºBAC
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución
elaboración
execución

Competenci Elementos
as clave
transversais
e

instrumentos
avaliación
baile
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Criterios de
cualificación

7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA
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 predeportivos, 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.

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)
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8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
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.
Estes 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, ou ben camiñarán ao redor da instalación para
compensar o exceso de sedentarismo sempre que os problemas físicos llo permitan.
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.
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.
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-

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.

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


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



Profesor e as súas explicacións e / ou exemplificacións.

INSTALACIÓNS:


Aula



A pista polideportiva exterior.



Pavillón cuberto municipal



Os espazos abertos do recinto escolar.



Parque de “A alameda” e o paseo marítimo

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
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9. AVALIACIÓN
9.1.PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INICIAL
A gran cantidade e variedade de unidades didácticas fan desaconsellable establecer un criterio ou fórmula
única de avaliación inicial. Cada unidade didáctica demanda un tipo diferente de probas. Pero o que si podemos é
utilizar actividades e exercicios de tipo global ao comezo de cada unidade que sirvan como instrumento de
valoración tanto grupal como individual. Tras esa valoración poderemos decidir si as actividades planificadas se
axustan á realidade do grupo ou si hai algún caso especial que necesite dalgún tipo de adaptación. Estas
adaptacións poden ser tanto nas actividades escollidas como nos procedementos e instrumentos de avaliación e
criterios de cualificación.

9.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CONTINUA
Dada a diversidade de estándares de aprendizaxe susceptibles de ser avaliados,
utilizaranse estratexias cuantitativas e cualitativas para obter:


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.)


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
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:
B)

Un alumno cunha 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.
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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.
Para o alumnado que perdeu o dereito a 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.
9.3.CONTIDOS MÍNIMOS OU ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE FUNDAMENTAIS
Por contidos mínimos referímonos aos estándares de aprendizaxe que hai que acadar para superar a
materia. Son os que aparecen sombreados nas táboas de contidos que aparecen no punto 6 da presente
programación, e o índice de logro de ditos estándares deberá acadarse polo menos nun 75%. Acadar menos desa
porcentaxe implicará non superar a materia. Pódese observar que fundamentalmente se refiren a obxectivos de
tipo actitudinal ou a coñecemetos básicos relacionados coa saúde.

Instrumentos de avaliación e cualificación
■ Contidos de tipo conceptual:
-

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, retrasos non xustificados, 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.
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A ponderación de cada tipo de contidos dependerá do nivel de ensinanza, do trimestre e do tipo de contidos a
traballar.
Nos cursos 1º e 2ºESO os contidos de tipo actitudinal cobran maior importancia que en cursos superiores, xa
que pretendemos establecer as pautas e hábitos de traballo e hixiénicos que deberán rexer a etapa. Unha vez que
consideramos que eses obxectivos están acadados e afianzados, os contidos conceptuais e procedimentais
acadarán máis protagonismo.
Do mesmo xeito, o primeiro trimestre haberá que tratar de fixar eses hábitos, polo que haberá que estar máis
atento ao grao de implicación do alumnado nese aspecto.
Por último, dicir que hai unidades que demandan probas teóricas como forma principal de comprobación da
adquisición dos obxectivos (como acontece coa condición física), mentres que noutras non é necesario (xogos e
deportes). Nas unidades didácticas que demanden habilidades específicas consideradas moi difíciles ou de risco,
haberá que ofertar alternativas asequibles ( aínda que se lles conceda menor valor numérico), e valorar
especialmente o esforzo e perseverancia.
En cada trimestre haberá que contemplar o valor de cada unidade didáctica, o tipo de instrumentos de
avaliación e a ponderación de cada proba, pero en todas hai certos aspectos comúns que haberá que ter en conta e
valorar.
Nas clases valórase como positivo ou negativo as actitudes reflectidas na correspondente lista de control da
ficha persoal do alumno. Podemos observar que son na súa meirande parte estándares de aprendizaxe básicos que
haberá que acadar polo menos nun 75% das ocasións para poder superar a materia


Participación, esforzo, atención



Respecto, cooperación, solidariedade





Asistencia e puntualidade
Roupa ser
e calzado
adecuado
para
a práctica
da non
actividade
física:
alumnos/as
traer
obrigatoriamente
deberá
axeitado
roupa
para
deportiva,
a práctica
no
deportiva
caso
contrario
e deberá
estar
poderán
correctamente
realizarosaatado
clase
práctica.deberán
O CALZADO
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.


Hixiene diaria: é obrigatorio o cambio de camiseta e un pequeno aseo y aconsellable a ducha trala sesión
de E.Física.

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 (30%). 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 (40%) . A proba será a mesma que a do resto dos compañeiros, a ponderación poderá ser distinta.
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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 prácticos 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 ou
facer unha proba escrita sobre algunha das Unidades Didácticas dese trimestre a elixir polo profesor para recuperar
os contidos de tipo teórico. Os contidos actitudinais iranse avaliando no trascurso da seguinte avaliación.

9.4. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
Os alumnos que non cumpran en Xuño os criterios mínimos do curso, terán a posibilidade de aprobar a materia en
Setembro. Para iso, deberán superar unhas probas teóricas, probas prácticas e nalgúns casos entregar algún traballo.
Para a xente que o necesite formularáselles actividades de reforzo. Os contidos a avaliar serán unha síntese dos
contidos vistos ao longo do curso xa que as limitacións de tempo impiden ser moi ambiciosos neste sentido.
Deberá haber paridade entre os obxectivos de tipo teórico e práctico: 50% e 50%

9.5. PROCEDEMENTO PARA O SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES NA ESO E BAC
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 segundo 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. Deberán entregar polo menos un traballo por trimestre si escollen
este sistema, e sempre terán dereito ás probas de maio anteriormente citadas.

Os alumnos que teñan pendente a materia de Educación Física de 1º de Bacharelato terán os mesmos criterios de
avaliación que tiñan nas últimas probas extraordinarias que fixeran. Tamén se poden establecer, de mutuo acordo
profesor-alumno, probas de tipo parcial para a superación dos contidos. En todo caso o sistema de cualificación é o
mesmo que nas probas extraordinarias. O problema e que se o alumn@ non está a cursar a materia de Educación
Física, polo que non ten un profesor que lle poda facer un seguimento semanal. O alumno terá que facer o esforzo de
buscar momentos para comunicarse co profesor encargado da súa avalaición, que neste caso será o profesor que
estea impartindo clase no nivel 1ºBAC
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10. 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 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.
- 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.
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- 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.)
No presente curso, temos dous nenos en 3ºESO que presentan dificultades serias de aprendizaxe, polo
que o departamento en coordinación co departamento de orientación aplicará un reforzo educativo en ambos casos.
Os alumnos son José González Villar e Enrique Pazos Carou.
Considéranse como tal medidas como: ampliación de tempo na realización de probas, actividades
personalizadas, adaptar os instrumentos de avaliación (con probas tipo test, de resposta curta, oral, permitir manexar
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os apuntes durante os exames….), actividades complementarias de reforzo , … En xeral todas as relacionadas coa
metodoloxía que non implican a eliminación de obxectivos, contidos e estándares de aprendizaxe mínimos para a
superación da materia.

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

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E
EXTRAESCOLARES
11.1.- Competicións deportivas nos recreos: O alumnado de 4º da ESO será o encargado de organizar estas
competicións, xa que o currículo oficial demanda deste alumnado habilidades organizativas, e creemos que esta é
unha oportunidade excelente para acadar ese obxectivo. Ofertarán oito competicións diferentes (fútbol, baloncesto,
tenis de mesa, brilé, beibol,saltos á comba, sigatira e o pano) podendo ofertar máis se así o consideran oportuno, e
por grupos se encargarán dunha delas, fomentando a participación, creando quendas de competición, anotando
resultados, facendo clasificacións...Este traballo farase cada trimestre e poderá contribuír na súa avaliación ata nun
10% da nota do trimestre.
11.2..- Andaina: Para 1º e 2º cursos da ESO, e coa colaboración na organización de 1º de bacharelato faremos
unha saída de sendeirismo por un entorno próximo. Dende o departamento daremos información imprescindible
como tipo de calzado, vestiario, transporte de mochila, hidratación...Esta saída será no terceiro trimestre.
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11.3.- Aventura: Organizada por 1ºBAC e supervisada polo departamento organizaremos unha saída relacionada
cos deportes de aventura no medio natural, orientación, Rafting.... As datas serán alá pola primavera, pois
necesitamos unhas condicións metereolóxicas boas.
11.4. Excursión á neve: Para 4º curso da ESO, aínda que a participación pode estar aberta a alumnado de 1ºBAC
de quedar prazas sen cubrir, xa que abaratarían o custe da saída.
No caso de que o número de alumnos/as que queiran ir exceda as prazas ofertadas, teranse en conta como criterio
de selección aspectos como non ter participado na actividade en anos anteriores, ou ter enfermado ou lesionarse
durante a mesma. De todos xeitos, o departamento de Educación Física, xunto co resto de profesorado que
participa na organización da actividade e especialmente a vicedirección, atenderán os casos especiais que podan
xurdir e tomarán as decisións que consideren.
Esta excursión ten lugar no 2º trimestre, normalmente na semana anterior a semana santa, ou, se esta é moi
tardía, pasaría á semana posterior ao Entroido.

12. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O
PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE
Responder e ponderar cada item do seguinte cadro, debería aportarnos unha valoración
aproximada e bastante fiable da calidade da nosa labor docente.
1

2

3

4

1.- Deseño distintas actividades de aprendizaxe para cada un dos meus obxectivos.
2.- Motivo ó meu alumnado comunicándolle os obxectivos que quero conseguir, e a
finalidade das actividades, partindo dos seus coñecementos previos, relacionando os
contidos con situacións reais, informándolles da utilidade e creando expectativas.
3.- Emprego metodoloxías que favorecen o desenvolvemento dunha actitude positiva do
alumnado e que teñen en conta os seus intereses.
4.- Propoño actividades que favorecen a aprendizaxe autónomo (procura de información,
traballos, investigacións...)
5.- Cando comezamos unha unidade ou tema novo, o alumnado coñece as competencias
e obxectivos que queremos desenvolver, as actividades a realizar e como se lles vai a
avaliar.
6.- As actividades que propoño están relacionadas con situacións da vida real.
7.- En función das características de cada alumno/a, propoño tarefas e logros diferentes
8.- Propoño metodoloxías diversas
9.- Como organizo o grupo? (en porcentaxe)
Individual
Parellas
Grupos
10.- Dou pautas de actuación aos pais/nais para que traballen en casa certos aspectos
en consonancia coa metodoloxía seguida na clase
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Debemos cubrir este cuestionario polo menos ao remate de cada trimestre, e si as respostas non
ponderan 3 ou 4, teremos que modificar as actividades nesa dirección.

13. INDICADORES DE LOGRO PARA
AVALIAR A PROGRAMACION
DIDACTICA
Responder e ponderar cada item do seguinte cadro, debería aportarnos unha valoración
aproximada e bastante fiable do éxito ou fracaso na elaboración da programación didáctica, na
súa aplicación ou en ambos aspectos.

1

2

3

4

1.- Teño en conta o contexto cando confecciono a programación
2.- Consulto a programación ao longo do curso
3.- Quedan reflectidos na programación os acordos do resto dos profesores do
departamento
4.- Hai unha relación coherente entre as programacións dos diferentes cursos
5.- Aparece na programación algunha unidade didáctica interdisciplinar na que se
especifica a coordinación con outros departamentos
6.- Queda contemplada na programación a súa relación cos diferentes plans do centro e
outro tipo de proxectos
7 .- Ao comezo de cada unidade ou tema proporciono ao alumnado a información que
necesitan, aspectos que imos traballar, obxectivos, percorrido a efectuar, competencias a
desenvolver...)
8.- Estou levando á práctica os acordos establecidos entre departamentos ou na CCP
9.- Analizo e marco dentro da programación as competencias básicas e fundamentais da
materia (contidos mínimos)
10.- Defino e concreto claramente en cada unidade didáctica os instrumentos de
avaliación e a súa ponderación dentro do trimestre
11.- Nas unidades didácticas traballo tamén actividades cercanas ao contexto e intereses
do alumnado
12.- Establezo o tempo necesario para desenvolver cada unidade didáctica
13.- Concretamos a vinculación das actividades complementarias e extraescolares coas
competencias básicas, e a súa relación cos obxectivos e contidos.
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