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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Neste ano de transición no que nos incorporamos ás aulas no que sabemos que teremos
que desempeñar, en maior ou menor grao, un labor educativo mixto, actividade lectiva presencial,
semipresencial e/ou non presencial como consecuencia da evolución da pandemia desatada polo
COVID-19. a administración dá aos docentes para o desempeño da nosa labor novas pautas,
procurando seguir uns criterios educativos e sanitarios o máis axeitados posible, e baixo o meu punto de
vista, equivócase, xa que recorta a distancia de seguridad dentro da aula, e consecuente o aumento
de alumnos por clase xa supondrá un detrimento da calidade de ensino.

Con esta programación didáctica para a ESO e BACHARELATO, pretendo axustarme na medida
do posible á normativa vixente e contribuir a la vez a un ensino de calidade, donde o alumno se forme
e adquira as competencias que a partir das características da materia de EF contribuyan a seu bo
desenvolvemento nestas idades (12-17 anos) .

Sobre a base deste punto de partida previo, propoñerei unha secuencia de contidos orientados á
consecución dos Obxectivos Xerais, dichos obxectivos, manteñen unha relación directa coas
competencias a desenrolar por parte do alumno, así como los estándares de aprendizaxe e seus
correspondentes indicadores de logros,  a través da Materia de Educación Física.

Medidas Educativas Covid-19

1. Estas instrucions teñen por obxecto determinar, para o curso académico 2020/2021,
aspectos organizativos e medidas educativas necesarias para o desenvolvemento nos centros
docentes da Comunidade Autonoma de Galicia.

2. Seran de aplicacion nos centros docentes sostidos con fondos públicos correspondentes
ao ambito de xestion da Comunidade Autonoma de Galicia nos que se impartan as ensinanzas de
educacion infantil, educacion primaria, educacion secundaria obrigatoria e de bacharelato.

Segundo. Liñas xerais para o curso 2020/2021

1. Programa de acollida

Co fin de facilitar unha información clara ao alumnado se presentará ao alumnado a
programación coa forma de cualificación detallada. coa organización de actividades
globalizadas que informen, alomenos, dos seguintes aspectos:

a) Novas normas de organizacion e funcionamento do centro.
b) Actuacions de prevencion, hixiene e proteccion.
c) Accions formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para

o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non
presencial.

d) Atencion aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realizacion de actividades
grupais de acollida e cohesion.

2 Avaliación inicial

A avaliacion inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso
comprendera as seguintes accions que permitan identificar as dificultades do alumnado, así
como as súas necesidades de atencion educativa:

a) Analise das cualificacións individualizados do curso anterior.
b) Deteccion das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así

como a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes
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competencias clave.
c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situacion emocional co fin de tomar

as e decisions profesionais de actuacion por parte do profesorado.

2 Programacións didácticas

1. As programacions didácticas incorporarán unha transición posible ao ensino non
presencial, se esta fose necesaria.

2. As programacions didacticas (en adiante PD) elaboraranse contemplando os
posibles escenarios en funcion da situacion sanitaria: actividade lectiva presencial, ou
semipresencial.

3. Para un correcto inicio e desenvolvemento do curso 2021/2022, os equipos docentes
elaboraran plans de reforzo e recuperacion coa finalidade de atender as necesidades
educativas do  alumnado con dificultades de apredizaxe.

4. O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as
necesidades individuais do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial.

,. No plan de reforzo estableceranse as medidas metodoloxicas e
organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado. Entre estas
medidas estarán a proposta de tarefas globalizadas que requiran da posta en practica
de todas as competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC
como recurso didactico, actividades que favorezan a auto-aprendizaxe, o pensamento
crítico e creativo, a investigacion mediante proxectos de traballo, entre outras.

7. Para a elaboración das PD e seguindo os directrices establecidas na CCP,
consideraranse os seguintes critérios:

a) Analise e valoracion das aprendizaxes imprescindibles.
b) Analise e valoracion dos resultados da avaliacion inicial coa finalidade de
detectar as carencias e necesidades do alumnado.

c) Programacion do novo curso escolar. Recoméndase o seu desenvolvemento
dende un enfoque competencial e a través de propostas metodoloxicas activas e
axustadas as necesidades concretas do alumnado e grupo e que fomenten a
colaboracion e a participacion do alumnado no seu proceso de aprendizaxe.

d) Constaran as adaptacions necesarias que a docencia semi-presencial puidese
requirir, identificando de forma expresa aqueles aprendizaxes imprescindibles para a
adquisicion das competencias clave, así como o deseño de tarefas globais e as
estratexias e instrumentos de avaliación mais adecuados para a consecución deste
obxectivo.

e) Revision dos obxectivos de area ou materia en cada nivel, así como das
competencias clave que o alumnado podera lograr como consecuencia da adaptacion das
programacions.

8. Prestarase especial atencion ao alumnado con necesidades específicas de
apoio educativo e ao alumnado que tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen
prexuízo do desenvolvemento doutras medidas de atencion a diversidade que se poidan
establecer.
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9. Os plans de reforzo e recuperacion formaran parte das programacions didacticas,
así como da PXA.

10. En relacion coa metodoloxía didactica, os recursos dixitais seran de utilizacion
preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse desenvolver de forma
presencial e semi presencial, ademais de ter un caracter eminentemente practico e
potenciar o traballo en equipo e o proceso de avaliacion continua.

11. Os procedementos e instrumentos de avaliacion deseñaranse de forma que
permitan determinar o nivel competencial acadado polo alumnado, sempre
adecuandose as modalidades xa citadas de ensino presencial e semi - presencial.

d) Orientacións para a atención á diversidade

1. Na atencion ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE)
coidarase que todo o alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe
en calquera dos escenarios presentes e asegurarase a súa participacion e implicacion no
desenvolvemento das accions educativas.

2. Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a
informacion para garantir a comprension e a comunicacion da mesma así como o axuste,
de medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliacion, as súas circunstancias.

Vixésimo quinto. Programacións didácticas

O profesorado dos centros docentes, baixo a coordinacion das xefaturas dos departamentos
didacticos, desenvolvera o currículo establecido mediante a programacion didactica de cada
materia de cada curso que teña encomendada na organizacion docente do centro.

1. A programacion didactica debera ser o instrumento de planificacion curricular
específico e necesario para desenvolver o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado
de maneira coordinada entre o profesorado integrante do departamento.

2. As programacions didacticas incluiran en cada materia, polo menos, os
seguintes elementos:

a) Introducion e contextualizacion.

b) Contribucion ao desenvolvemento das competencias clave. Concrecion que
recolla a relacion dos estandares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte
dos perfís competenciais.

c) Concrecion, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.
d) Concrecion para cada estandar de aprendizaxe
avaliable de:

1º. Temporalizacion.
2º. Grao mínimo de consecucion para superar a

materia.
3º. Procedementos e instrumentos de
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avaliacion.

e) Concrecions metodoloxicas que require a materia.

f) Materiais e recursos didacticos que se vaian utilizar.

g) Criterios sobre a avaliacion, a cualificacion e a promocion do alumnado.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a practica docente.

i) Organizacion das actividades de seguimento, recuperacion e avaliacion das
materias pendentes.

j) Organizacion dos procedementos que permitan ao alumnado acreditar os
coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato.

k) Deseño da avaliacion inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan
adoptar como consecuencia dos seus resultados.

l) Medidas de atencion a diversidade.

m) Concrecion dos elementos transversais que se traballaran no curso que
corresponda.

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada
departamento didactico.

ñ) Mecanismos de revision, de avaliacion e de modificacion das programacions
didacticas en relacion cos resultados académicos e procesos de mellora.

6



Los condicionantes Sanitarios de la Pandemia consideraciones para el área de
EF.-
RESOLUCIÓN CONXUNTA DAS CONSELLERÍAS DE EDUCACIÓN,

UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E DE SANIDADE QUE

APROBAN AS INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A

DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS COORDINADAS EN MATERIA DE

SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSEJO INTERTERRITORIAL DO

SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G Nº 174 BIS DO

28-08- 2020) E A ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS

SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO PROTOCOLO DO 22 DE XULLO

DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE

ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO

2020-2021.

Consideracións especiais doutro tipo de aulas

No caso de aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de musica, debuxo,
informática ou EF.

Extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis

compartido.

1.1. Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e

saídas das mesmas.

1.2. O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de

cada materia debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez

terminada a clase. Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a

limpeza dos elementos comúns de uso privativo.

Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións

virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.

1.3. En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a

formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso

evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros.

Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta)

nas clases de música ou nos exercicios de canto a distancia interpersonal elevarase

a 3 metros.
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1.4. No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio

agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e

que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida do

posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por

varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu

uso ou a realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da

mascara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación

reducida.

2. Cambios de clase

No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para

que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída

ordenada e paulatina do alumnado.

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de

seguridade. Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1

gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de

alumnado.

2.1. Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por

completo o grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia

evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a

aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

Los principios y finalidades de la Enseñanza que se nos marcaban hasta el momento de
decretarse la pandemia, no se ven afectados por todos estos condicionantes.-
Los principios generales se mantienen y si damos un enfoque competencial a las metas,
definiendo bien los estándares de aprendizaje mínimos, podremos llevar a cabo una labor
educativa de calidad. Eso sí, no vamos a engañarnos, los recursos para el trabajo práctico con
el alumnos se ven mermados de un modo significativo, por los condicionantes sanitarios, en la
preparación para la actividad docente y durante la puesta en práctica de la misma; traslado
organizado en filas y desinfección de material y manos, distancia de seguridad, uso
compartido de poco material y desinfectado, actividades con contacto físico limitado y en
grupos burbuja, ventilación y preparación del aula para el grupo siguiente).

El departamento debe siguiendo indicaciones dadas por
Colegio de Licenciados de EF establecer unas pautas o normas para el desarrollo de las
sesiones.-
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En clase de EF sé responsable y cuídate.

- Prohibición del acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga

síntomas compatibles con el Covid-19 o haya estado en contacto con personas

contagiadas.

Material necesario.- Ropa deportiva y útiles de aseo

personales, mascarilla, estuche de mascarilla, Promover el

uso individual de botellas de agua para beber.

- Al entrar en el gimnasio (por la Puerta de Acceso)

Higiene de manos con gel hidroalcohólico. Y ocupación

de tu espacio de trabajo, con tu material. O salida

directa al exterior en caso de ser posible.

- Todas las actividades que se puedan trasladar al

exterior, se realizarán al aire libre garantizando el

distanciamiento de 1,5 metros entre personas. En el patio

podremos trabajar sin mascarilla, manteniéndonos

separados en todo momento. Al correr guardaremos una

separación de (2) metros

.

-Dentro del Gimnasio

Se asignará un espacio mínimo de 2x2 metros por usuario al margen del

profesor. Y será obligatoria la utilización de la mascarilla.

No se podrá acceder al despacho - almacén.

Será el profesor/a quien distribuirá el equipamiento

necesario previamente desinfectado. Y este tendrá que

desinfectarse una vez utilizado, antes de volver a ser

almacenado.

- Al terminar la sesión utilizar la puerta de salida.
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- Sobre el tipo de juegos que se podrán desarrollar en el patio, el

protocolo español no da ningún detalle. Las comunidades tendrán que determinar si es

la Administración la que fija los límites o cada uno de los Centros.

- En Galicia cada centro, según sus características y según programe el departamento,

sigue las recomendaciones sanitarias. (material desinfectado y que no pase por muchas

manos, guardar distancia de seguridad y mínimo contacto, priorizar ejercicios

individuais)

A finais de xuño de 2021 organizei actividades en deportes grupais de grupos de 5/6

nenos con material compartido, sempre que estea desinfectado despois do uso.) Creo que

na situación actual, cunha porcentaxe máis alta de vacinación, é xustificado continuar

nesta liña de traballo.

- En el Gimnasio se puede realizar

- Actividad de baja intensidad

con mascarilla.

Acondicionamiento para la salud

(Tonificación básica, Movilidad

Articular y estiramientos), trabajos

coordinativos o de equilibrio.

Juegos de expresión o

teatralización. Baile individual.

- Aclaración de posibles dudas en

relación a los contenidos

trabajados o desarrollados.

- De forma no presencial

- Puedo realizar actividad física en casa (¡Cuánto ingenio desatado en el

confinamiento! Todos los deportistas de diferentes especialidades mostraron, en la

red, como poder realizar una práctica en casa con material escaso o reciclado).

- Y aprovechar para reforzar aspectos de forma telemática,

- Con las prisas, la incertidumbre, los miedos,
las quejas, el papeleo... ¡No olviden
conectar(SE)! Si es posible utilicen 4G
(Gratitud, Generosidad, Ganas y un amor
Gigante). Es lo que más necesitan en este
momento #VueltaAlColeSegura
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- Los profesores del Departamento darán a conocer a los alumnos en las dos

primeras semanas del curso, las plataformas corporativas virtuales que se

emplearán en la enseñanza mixta presencial, semi-presencial o no presencial. Estas

son G Siute (con un classroom para cada nivel educativo) y el aula virtual del

centro.

Las fases de la sesión se verán estructuradas del siguiente modo.-

Recepción con Higiene y distribución del alumnado, guardando la distancia social.

Comunicación o dudas sobre las actividades o agenda de trabajo.

Cuerpo de la lección (a ser posible práctico)

Valoración del progreso, emociones, propuestas de mejora,..

Cierre de la sesión.- Desinfección y almacenamiento, higiene manos, ventilación.

Con estas premisas de partida, derivadas de la pandemia, respetando los principios generales
de la ESO y las normas referidas a la EF de la LOMCE, que espongo a continuación, se
pretende dotar al Centro de una enseñanza de calidad en esta área.
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ESO Principios Xeráis

1. A educación secundaria obrigatoria ten carácter obrigatorio e gratuíto, e constitúe, xunto coa
educación primaria, a educación básica.
2. Na educación secundaria obrigatoria prestarase especial atención á orientación educativa e
profesional do alumnado.
3. A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común
e de atención á diversidade do alumnado.

ESO Finalidade
A educación secundaria obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas adquiran
os elementos básicos da cultura, nomeadamente nos seus aspectos humanístico, artístico,
científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo;
preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral, e
formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns

Bachillerato Finalidade
O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual
e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e
incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o
alumnado para acceder á educación superior.

A EDUCACIÓN FÍSICA NA LOMCE

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.

Na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato o alumnado utilizará o
seu potencial motor á vez que desenvolve todas as súas capacidades. Isto implica
movilizar 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.

As propias actividades axudarán, ademais, a desenvolver a relación coas
demais persoas, o respecto, a atención especial á igualdade de xénero, entendendo as
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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 practicante activo ao longo da
súa vida

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. 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.
– Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas. 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.
– Bloque 3. Actividade física e saúde. Inclúe todos os aspectos relacionados coa
saúde que se poden abordar dende a práctica da actividade física, segundo as
recomendacións de diversos organismos de ámbito internacional, estatal e
autonómico.
– Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas. No bloque dos xogos e as
actividades deportivas tamén están incluídos todos os tipos de actividades
físico-deportivas 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.

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:

13



– 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.
– 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.

Todas as aportacións realizadas pola LOMCE, baixo meu punto de vista, encontrabanse
implícitas na lei previa, a LOE. Ou polo menos, este departamento de EF leva varios anos
traballando en base a Obxetivos, contidos, competencias, tratamento de temas transversais e
establecendo mínimos de aprendizaxe obxetivables que sen concretarse na programación, si
se aplicaban no discorrer do curso académico.
No Departamento, os obxectivos que para a Área de EF marcaba a LOE, cobren perfectamente
o especificado pola lei na LOMCE aspectos como, Obxectivos, contidos, criterios de valoración,
competencias e estándares de aprendizaxe, forman parte dun ensino estructurado e
coherente.

O Seminario de EF caracterízase por realizar un traballo nas liñas metodolóxicas
marcadas; integrador, reflexivo, potenciador de actitudes e valores de autonomía, de
colaboración, solidariedade e iniciativa persoal.

Adoito, como un complemento, os Obxectivos que a LOE plantexaba cara a materia. E
engado as tarefas de observación de datos obxectivables que permiten establecer o
cumprimento ou non dás metas educativas marcadas na LOMCE e na LOE; QUE NON SE
CONTRADÍN E SÍ COMPLEMÉNTANSE.

OBXECTIVOS XERAIS da ÁREA de EDUCACIÓN FÍSICA na E.S.O e BACHERELATO.

A Educación Física, no Ensino Secundario Obrigatoria terá como obxectivo contribuír a desenvolver
na alumna e no alumno, a través dos procesos de ensino e aprendizaxe, as seguintes capacidades:

● Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudable e os efectos beneficiosos que esta ten
para a saúde individual e colectiva.

● Valorar a práctica habitual e sistemática de actividades físicas como medio para mellorar as
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condicións de saúde e a calidade de vida.
● Realizar  tarefas dirixidas ao incremento das posibilidades de rendemento motor, á mellora da

condición física para a saúde e ao perfeccionamento das funcións de axuste, dominio e control corporal,
adoptando unha actitude de autoexigencia na súa execución.

● Coñecer e consolidar hábitos saudables, técnicas básicas de respiración e relaxación como medio para
reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e na práctica físico-deportiva

● Planificar actividades que permitan satisfacer as necesidades en relación coas capacidades físicas e
habilidades específicas a partir da valoración do nivel inicial.

● Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo impacto ambiental
contribuíndo á súa conservación.

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

● Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de deportividade na
participación en actividades, xogos e deportes,- independentemente das diferenzas de  xénero, culturais,
sociais e de habilidade.

● Practicar e deseñar actividades expresivas con ou sen base musical, utilizando o corpo como medio de
comunicación e expresión creativa.

● Adoptar unha actitude crítica ante o tratamento do corpo, a actividade física e o deporte no contexto
social.

MARCO TEÓRICO

O Marco Teórico en que se basea a seguinte programación está composto por:

Propuesta de la LOMCE. Cuya entrada en vigor se prevé para o curso académico 2014/2015 (en
primaria e na implantación da FP Básica)

LOMCE
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.

LOE (2006)
A LOCE (2002)
A LOGSE (1990)
O CURRICULO.
O D.C.B.
O DECRETO DE MÍNIMOS.

LOMCE
A LOMCE establece que O currículo estará integrado polos obxectivos de cada ensinanza e de etapa

educativa; as competencias, ou capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada
ensinanza e etapa educativa, o conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de competencias;
a metodoloxía didáctica, que abrangue tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do
traballo dos/das docentes; os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables; e os criterios de
avaliación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa
educativa.

O CURRICULO
Enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e
aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas.

O currículo está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os criterios de
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avaliación, os estándares e os resultados de aprendizaxe avaliables, e pola metodoloxía
didáctica.
Entenderase por:
a) Obxectivos: 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.
b) Competencias: capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada
ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución
eficaz de problemas complexos.

Competencias clave. Para os efectos deste decreto, as competencias clave do currículo serán as
seguintes:

1.Comunicación lingüística (CCL).
2.Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
3.Competencia dixital (CD).
4.Aprender a aprender (CAA).
5.Competencias sociais e cívicas (CSC).
6.Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
7.Conciencia e expresións culturais (CCEC)

Potenciarase o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística, da competencia
matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currí-
culo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado
avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo.

c) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro
dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de competencias. Os contidos
ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos, en función das
ensinanzas, das etapas educativas ou dos programas en que participe o alumnado.
d) Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen
aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en
competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina.
e) Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten
definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e
saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o
rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e
comparables.
f) Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e
planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a
aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.

Elementos transversais

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da
información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional
traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de
cada etapa.

2. A consellería con competencias en materia de educación fomentará o desenvolvemento da igualdade
efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade,
e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición
ou circunstancia persoal ou social. Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e
resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos
valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia,
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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. A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da
violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera
forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico.
Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por
razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade
homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

3. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o alumnado
participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a
partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza
nun mesmo e o sentido crítico.

4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da
convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as
coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e
condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a
convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións
adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.
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EVOLUCIÓN DA E.F. ATA AS TENDENCIAS ACTUAIS

Vou facer un rápido percorrido histórico vendo brevemente a evolución no tempo, dos obxectivos e
correntes da educación física. A través do cadro realizado por Arnol, R, e outros, en 1.986,

EDUCACION FÍSICA e DEPORTES
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En 1.985 o D.C.B. proposto polo M.E.C. cita cinco funcións do movemento que marcan o

desenvolvemento actual da E.F.

1) A Función Anatómico-Funcional: mediante o movemento, mellórase e aumenta a propia capacidade de

movemento en diferentes situacións vitais, gañando en habilidade, eficacia mecánica e en posibilidades e

novas formas de movemento.

2) A Función Agonística : o movemento facilita que o suxeito poida ,demostrar a súa destreza, competir e

superar dificultades como medio de afianzar o seu auto concepto e de comprobar os seus límites.

3) A Función Hixiénica: a persoa pode mellorar o seu estado físico e a súa saúde, así como previr certo

tipo de enfermidades, a partir do exercicio físico e grazas á activación do seu sistema respiratorio,

cardiovascular e óseo.

4) A Función de Compensación: a falta de mobilidade por restricións do medio, situacións de

sedentarismo, falta de espazo: de expansión, etc, pode producir atrofias e descompensacións que o

movemento encargarase de compensar.

5) A Función Hedonista: o movemento, a actividade física e os propios recursos corporais son fonte de

goce para o individuo. Ademais, a través da actividade física programada, pode incidir sobre o seu propio

corpo de maneira que se atope máis identificado coa imaxe que ten de si mesmo.

Na actualidade a E.F. ten dous enfoques xerais, un Lúdico-Deportivo e outro Hixiénico-Corporal.

O enfoque Lúdico -Deportivo o constitúe o deporte recreativo, o deporte de competición, a ocupación do

tempo libre, os deportes na natureza os deportes alternativos, etc.

O enfoque Hixiénico-Corporal diríxese á mellora do aspecto físico, do estado de forma, da expresividade,

mellora da saúde, etc.

Ambos enfoques están plenamente identificados cos ámbitos que conforman a Educación Física

Escolar; cognitivos motores e afectivo-sociais.

Así esta materia permite achegar múltiples funcións que se relacionan, como, función de

coñecemento, de organización perceptiva, anatómico – funcional, estético comunicativa, de relación social

con outras persoas, hixiénica e hedonista. Deste xeito, unha utilización do movemento por medio da

actividades física facilitará , ademais dun maior autocoñecemento , unha utilización mais produtiva do

contorno, unhas mellores relacións cas outras persoas e un incremento da calidade de vida e a saúde.
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IMPLICACIONS DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO MOZO NA E.F.

Ao longo da puberdade e a adolescencia sucédense cambios físicos importantes; varían as

proporcións corporais, os carácteres sexuais primarios e secundarios e a fisionomía do rostro; de maneira

que a integración de todos eles faise dificultosa. A miúdo, ao mozo, o seu corpo parécelle estraño, alleo e a

súa nova imaxe non lle resulta familiar.

Ante esta situación, o mozo buscará novas experiencias motrices, para vivenciar as súas novas

posibilidades, contrastalas e asumilas. Gran parte desta tarefa corresponde á función do profesor de E.F.,

quen tendo como base o seguimento individualizado da evolución dos seus alumnos, pois se dá un

desenvolvemento desigual, haberá de intentar que se alcance o reequilibrio do esquema corporal e a

potenciación das cualidades físicas básicas.

O interese pola actividade física na maior parte dos adolescentes é unha agradable realidade. Malia

esta implícita predisposición, para conseguir uns bos resultados e cumprir os obxectivos que se perseguen,

é necesaria unha organización, unha aplicación e un tratamento metodolóxico da E.F. fundamentados e

adecuados aos procesos de maduración e ás características que presentan os mozos, no momento en que

se atopan.

Nesta etapa o alumno necesita afianzarse no seu propio coñecemento, aumentar a súa autoestima,

desenvolver a súa personalidade e sentirse integrado, aceptado e útil dentro do grupo. Para conseguir isto

debemos suscitarlle exercicios e xogos que requiran deles, iniciativa, independencia nas accións motoras,

prestación de axudas aos compañeiros, en busca dun obxectivo común, capacidade para superar

dificultades e para dirixir os seus actos, así como o dominio sobre si mesmos.

Para rematar, durante a clase de E.F. prodúcese un proceso de asimilación de coñecementos

referidos á actividade físico. deportiva, e, ao mesmo tempo, con outros relacionados con diversas materias

do plan de estudos: física, anatomía, fisioloxía... Este feito pode contribuír a súa consolidación e favorecer o

desenvolvemento intelectual do alumno.

Cabe, pois, destacar a gran cantidade de posibilidades que ofrece a E.F. para traballar en diversos

aspectos, baixo unha organización interdisciplinaria, tendencia moi acusada nas actuais propostas

renovadoras do ensino secundario.
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PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO

I.E.S. XOÁN MONTES
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1. DATOS DE INTERESE ACADÉMICO

1.1 Tipo de Centro e instalacións

Centro autonómico e urbano.
As instalacións que posúe son as seguintes:

14 aulas (2 de informática. 1 de música. 2 de plástica. 1 de tecnoloxía) + 9 Aulas auxiliares
3 laboratorios.
1 ximnasio (15x10 m- ⅓ do establecido por ley, para un Centro de estas características)
E 3 pistas exteriores, sin cubrir (F-S, Mini – baloncesto, Voleibol).
1 biblioteca. 1 Aula de Mediación.
Departamento de Orientación
10 Departamentos de distintas áreas.

1.2 Recursos financeiros

Os asignados anualmente pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

1.3 Organización

Se imparten clases do primeiro e segundo ciclo da ESO e Bacharelato.
Os cursos segundo os níveis, son distribuidos da seguinte forma.

2 cursos de 1°ESO (Con desdoble en varias materias, no en EF)
3 cursos de 2°ESO
2 cursos de 3°ESO  (¿Un con PMAR?)
2 cursos de 4°ESO
3 cursos de 1º de Bacharelato
2 cursos de 2º de Bacharelato

1.4 Estrutura Orgánica

Os órganos de goberno do Centro son de dous tipos: Unipersoais e colexiados.

Son órganos unipersoais: Director, Xefe de Estudos e Secretario.
Son órganos colexiados: O Consello Escolar e o Claustro de Profesores.

Estes órganos colexiados aproban e distribúen os orzamentos, repartíndoos entre seminarios,
reparacións, axudas, viaxes, comunicacións, actividades extraescolares E gastos varios.

Dentro do Instituto existen os seguintes seminarios:

L. Española; L. Galega; Idiomas; Ciencias Sociais; Ciencias Naturais; Matemáticas; Informática; E.F.; E.
Plástica e Visual; Música; Tecnoloxía e Relixión.

Para rematar destacar a existencia dun departamento de Orientación E Variós equipos de
trabajo (Biblioteca, mediación, formación,...)
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2. O DEPARTAMENTO DE E.F.
2.1 Infraestrutura e Recursos.
O Instituto conta coas seguintes instalacións deportivas e material específico: (aínda que este ano seguimos con
limitacións no uso  do material)

PISTAS EXTERIORES
Pista de balonmán 2 porterías de balonmán 40x20m.
Mini cancha de baloncesto con 2 canastas 23x13m
Pista de Voleibol con Postes de pé 18x9m
GIMNASIO de 15x10x4 m
3 perchas + 3 perchas no departamento.
1 encerado verde moi pequeno.
1 Taboleiro de anuncios de Cortiza, pequeno.
18 espaldeiras de 2 prazas.
6 postes de pé lixeiros
13 bancos suecos (8 simples- 5 dobres)
2 barras de Equilibrio de ximnasia
3 canastras adosadas a espadeira (desmontables)

Material de Trepa

2 cordas de trepa (1 con nós e a outra lisa)
1 barra de trepa
1escaleira de trepa 1 escaleira transversal colgante e fixa de madeira

Colchonetas

2 colchonetas de caída de saltos (1 en mal estado)
4 tapices polyamida de 2x3 metros deslizantes  Hip Hop
18 colchonetas finas de ximnasia (12 moi usadas)

Aparatos de salto

4 trampolíns de saltos tipo reuter (en mal estado) 3 ramplas de salto en madeira (2 en mal estado)
3 plintos (en mal estado)
5 poldros (en mal estado)3 simples+2cabalos

Vestiarios

2 vestiarios con un banco sueco dobre cada un.

Despacho

1 mesa profesor con 2 cadeiras – un andel con libros – Un armario co equipo de música – Un andel
para almacenar material lixeiro. Tres perchas de aula.

Material TIC
1 PORTÁTIL - 1 CAÑÓN - PANTALLA FIXA - PANTALLA MÓVIL EN MAL ESTADO
Material alternativo:
Xogo de 12 conos altos (6 laranxas, 6 rosas )Xogo de 46 conos baixos (12 en color amarelo, branco,
11 azul y 10 en color vermello ), y 26 aros pequenos - 7 pelotas de foam. 10 paos de escoba
Varias bandas elásticas

Material de ximnasia:
15picas,
29 aros grandes (15 aros redondos 6 aros redondos rotos 8 aros finos de madeira).
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6 pelotas específicas de ximnasia rítmica desinchadas.
30 cordas e 9 combas.

Material de atletismo:
2 cintas métricas de 25 m e de 30 m
Carreiras: xogo de 5 vallas - xogo de relevos (12 Testigos)
Lanzamientos: dos pesos e un disco

Material de baloncesto:
3 aros desmontados - 13 balóns (+5 de mala calidade e en mal estado)

Material de fútbol:
15 balóns específicos (9 estado muy usados) + 5 pvc (plástico lixeiro _en realidade son balóns
multiuso)
Material de balonmán:
16 balóns (pvc)+3 coiro

Material de hóckey:
30 sticks viejos (10 laranxas, 10 verdes, 5 amarelos, 5 azuis) – 6 pelotas tamaño grande -
20bolas+18bolas en mal estado - 4 pastillas (3naranjas+1 negra)

Material deportes de Raqueta
Material de Tenis:
28 Raquetas - 33 Pelotas con bote + 51 sin bote

Material de bádminton:
20 raquetas (en uso utilizadas)

Material de Tenis de Mesa:
12 tableros de tenis de mesa para completar 6 mesas - 26 palas - 50 pelotas

Material de SQUASH
18 Raquetas

Raquetas varias.-
6 Palas máxicas- 6 Palas de Playa- 6 Palas de Plástico- 6 Guantes pala-6 Palas de Tela.

Material de voley:
2 redes
24 balóns 13en coiro regulamentario (7 voley-playa) +11 en mal estado.

Material de Musculación e aeróbic
12 Balóns Medicinais. (1 de 2kg- 2 de 3kg (+3 abollados)-4de 4kg – 1 vermello de 5kg
8 Barras Lastradas(5kg) – Mancuernas de 0,5kg – 1kg – 1,5kg – 2kg – 2,5kg – 3kg
14 Bandas Elásticas (2 rojas+4 amarillas+8 verdes) 3 cintas elásticas+cámaras de bici
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Material de Tiro con arco
6 arcos de iniciación y 12 flechas

Material de Rugby
Juego de 10 Cintas de Rugby Tag +12 balones
Material de Defensa Personal
4 bloques defensa de golpeos + 4 manoplas def golpeos+ 1 juego de guantes+1juego de protección
de antebrazos +21 protectores de antebrazo reciclados+10 guantillas recicladas. 2 Petos
Protectores+Saco de boxeo+Balón de 3kg grande y soft. Cuatro bolas locas.

Material complementario e de almacenamento:
1 Bombín de pé - agullas para hinchar - 6  redes porta balóns, 1 bolsa porta balóns en mal estado ,
andel de madeira en mal estado. 1 cronómetro - 36 bolas de Malabares - 10 Diábolos - 200 bolas de
papel de períódico. - 9 balones variados para juegos alternativos y reciclado.- 6 balones de goma
espuma en mal estado.

2.1.1 Localización Física

O departamento conta cunha estancia propia anexa ao Ximnasio con utilidade compartida de almacén e

aula auxiliar.

2.1.2 Dotación de medios administrativos

Hai á disposición do Departamento de E.F.:

Servizo de fotocopiadora e multicopista.

Portátil e cañón nas aulas de referencia dos grupos e no despacho do Ximnasio

2.1.3 Orzamento

O Departamento de E.F. contaba ata agora cun orzamento básico de 550 Euros anuais. Pero no ano 2016

se redujo o presuposto a menos de 200 Euros (Unha miseria)

A programación proposta poderá levarse a cabo con dificultade en función da dotación

presupuestaria con que conta o Departamento.

2.2 Estructura Orgánica do Departamento de E.F é unipersonal.

M" Inmaculada Rodríguez García Mercedes Sutil Sala

Licenciada en E.F. No especialista

Xefe do Departamento de E.F. Profesora de Música con EF como
afín.
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2.3 Estructura Funcional

O Departamento segue unha programación da materia estructurada por  Obxectivos - Competencias
básicas, Contidos, Estándares de Aprendizaxe, Criterios da avaliación,... que se pasan a detallar a
continuación.
1. DIFERENCIACIÓN DOS BLOQUES DE CONTIDOS

A elección dos bloques de contidos a impartir, é consecuencia da interrelación e da análise do tipo
de Centro no que se desenvolven as sesións; dos recursos e das posibilidades materiais cos que conta o
Centro; e dos obxectivos xerais da área de E.F. que se nos marcan para esta Etapa.
Os contidos a desenvolver, agrupámolos nos seguintes bloques

Bloque I.- CONTIDOS COMUNS
Bloque 2.- ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS
Bloque 3.- ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Bloque 4.- XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS E NA NATUREZA

O bloque de Actividades na Natureza, malia integrarse no bloque 4, por
condicionantes do entorno do Centro, que é urbano, sería tratado de forma puntual en
actividades como; senderismo, utilización do GPS nun espazo natural, saída de
orientación, visita a unha escola de piragüismo, semana de ski,... Iso estará en función
dos intereses dos alumnos, así como dos recursos económicos dispoñibles, dá
disponibilidade do profesorado e da evolución da pandemia.
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2. DISTRIBUCIÓN DAS U.D. POR BLOQUES DE CONTIDOS E CURSOS

No bloque de CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE:
1° ESO
A sesión de adestramento
O Aparato Locomotor

2° ESO
Estudo da Posición Anatómica;
Planos e Eixes de referencia corporais; e Definición de movementos.
Principios do Adestramento

3º ESO
As Cualidades Complementarias: Coordinación – Equilibrio. Aproximación o Parkour e ao Slackline. Iniciación ao
Acrosport. Iniciación aos malabares.

4° ESO
Exercicio Físico Saudable
Hábitos Posturais
Relaxación

1° BACHARELATO
Acondicionamiento físico Xeral. Iniciación ao Traballo de Musculación

No bloque de HABILIDADES BÁSICAS E EXPRESIÓN CORPORAL:
1° ESO
Iniciación ao atletismo I

2° ESO
Iniciación ao atletismo II

3° ESO
Iniciación ao Patinaxe
4° ESO

Iniciación ao hip – hop

1° BACHILLERATO
Iniciación e Perfeccionamento do Tenis de Mesa

No bloque de XOGOS E DEPORTES:
1º ESO
Iniciación ao Baloncesto.
Iniciación ao Rugby
2° ESO
Iniciación ao Balonmán
Familiarización cos Deportes de Raqueta

3° ESO
Iniciación ao Hockey-Patins Liña
4° ESO
Iniciación ao Voleibol
1° BACHILLERATO
Inicación á Defensa Persoal Mediante Xogos e Técnicas de Combate
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3. DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS DE ETAPA EN CADA CURSO

Bloque I.-

Condición Física

Bloque II.-

Habilidades Básicas
e

Expresión Corporal:

Bloque III.-

Xogos e Deportes:

l°ESO
●A Sesión de Adestramento
●O Aparello Locomotor

● Iniciación ao Atletismo I

● Ritmo y Movimiento

● Iniciación ao Baloncesto
● Juegos populares y tradicionales
● Iniciación al Rugby Cinta

2°ESO
● Estudio da Posición Anatómica;

● Planos e Eixes de
referencia corporais; e
Definición de
movementos.

● Principios do Adestramento

●Iniciación ao Atletismo II

● RItmo y Movimiento II

●Iniciación ao Balonmán
●Familiarización cos deportes de

raqueta. (O tenis)

3°ESO
●As Cualidades

Complementarias:
(Coordinación - Equilibrio )

● Iniciación ao Patinaxe

● Aproximación ao Parkour

● Aproximación ao Slackline

● Xogos Malabares

●Iniciación ao H.P.L.

4°ESO
●Exercicio Físico Saudable

(Resistencia/Fuerza/Fléxivi
lidad)

●Hábitos Posturais
●Relaxación

●Iniciación ao hip-hop
●Iniciación ao Voleibol

1°
BACHILLERATO

●Iniciación ao Traballo de
Musculación

● Iniciación/ al Tenis de Mesa ●Iniciación á Defensa Persoal
mediante Xogos e técnicas de
Combate
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4. DIFERENCIACIÓN DOS BLOQUES DE CONTIDOS EN FEITOS, CONCEPTOS,
PRINCIPIOS; PROCEDEMENTOS; ACTITUDES, VALORES e NORMAS.

1ºESO

Bloque I.- Condición Física:
A Sesión de Adestramento
O Aparello Locomotor.

* FEITOS. CONCEPTOS E PRINCIPIOS

A Sesión de Adestramento (Quecemento, Parte Principal e Volta á Calma).
Aparello locomotor (Elementos esenciais que o forman. Principais Ósos, Articulacións
Grupos musculares)

* PROCEDEMENTOS

Realización de sesións, diferenciando as partes das mesmas.
Deseño de quecementos xerais e de  quecementos específicos para distintas actividades
deportivas.
Nomear e localizar os distintos elementos do aparello locomotor durante a realización das
Actividades de estiramento e volta á calma.
Proposta de exercicios sinalando os grupos musculares que se traballan nos mesmos.

* ACTITUDES, VALORES E NORMAS

Tomar conciencia de como debe estruturarse unha sesión.
Tomar conciencia de como é o seu organismo e respetalo e coidalo por ser o que ten para

toda a vida.

Bloque II.- Habilidades Básicas e Expresión Corporal:
Carreiras. Mediante unha Iniciación ao Atletismo I
Expresión Corporal Mediante unha Iniciación Ritmo e o movemento

* FEITOS. CONCEPTOS E PRINCIPIOS

Breve introdución histórica do Atletismo
Distintas modalidades do atletismo
Reglamentación básica e Material
Técnica elemental:
Atletismo (Carreiras)
Ritmo y movimiento.

* PROCEDEMENTOS

Proxección dun vídeo que mostra a técnica básica de cada unha das modalidades.
Atletismo: Traballo da Técnica de Carreira.
Atletismo: Traballo da técnica do paso de vallas.
Atletismo: Traballo cos relevos.
Desplazamientos rítmicos.
Xogos musicais.
Movémonos ca música.
* ACTITUDES, VALORES E NORMAS
Mostrar unha actitude participativa e colaborar na distribución do material
Adquirir o hábito de realizar prácticas atléticas, como forma de potenciar as nosas habilidades básicas e

mellorar as nosas calidades físicas.
Valorar a música e o movemento como medio para mellorar a condición física e a expressividade, aumentar os

recursos comunicativos e de potenciando hábitos de ocio activo a través da música..
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Participar con independencia do nivel alcanzado e potenciar o espírito de colaboración cos compañeiros.

Bloque III.- Xogos e Deportes:

Iniciación ao Baloncesto
Iniciación ao Fútbol
Iniciación ao Rugby

* FEITOS. CONCEPTOS E PRINCIPIOS

Reglamentación básica dos deportes a impartir (Baloncesto e Rugby)
Técnica e Táctica básica dos deportes a impartir (Baloncesto, e Rugby)
O plano e o mapa como representación do terreo.

*PROCEDEMENTOS

Proxección dun vídeo sobre os aspectos a desenvolver nos deportes a impartir
(Baloncesto, e Rugby)
Exercicios variados dos diferentes elementos técnicos a traballar.
Xogo con n° reducido de xogadores 1x1, 2x2, 3x3 5x5e superioridade numérica 2x1, 3x2
Xogos adaptados a normativa Covid-19

* ACTITUDES. VALORES E NORMAS

Que o alumno asuma e sexa consciente das posibilidades que lle brinda o Xogo, como
actividade recreativa que lle será útil ao longo da súa existencia.
Aceptar as capacidades dos compañeiros na actividade sen ningún tipo de discriminación,
por tratarse dunha actividade xogada onde prima o adestramento sobre o rendemento..
Que o a alumno tome conciencia do seu nivel de xogo e das súas posibilidades de mellora.
Asunción por parte do alumno dos papeis de colaboración e oposición en función do rol que
desempeñe no xogo.
Desenvolvemento dunha actitude de bo uso e coidado do material, por parte do alumno.
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2°ESO

Bloque I.- Condición Física:
Estudo da Posición Anatómica;
Planos e Eixes de referencia corporais; e Definición de movementos.
Principios do Adestramento

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS

Posición Anatómica. Eixes e Planos de Movemento. Mobilidade de cada Segmento
Corporal.

Principios do Adestramento
Ritmo e Movemento II (Aeróbic)

* PROCEDEMENTOS

Explorar as posibilidades de movemento dos distintos segmentos corporais.
Definir as accións realizadas durante a práctica dos exercicios.
Mobilidade Articular dirixida durante os quecementos e a volta á calma.
Desenvolvemento dun plan de traballo para un trimestre seguindo os principios do
adestramento.
¿Como me ves, como me veo?; ¡Eu me quero!

* ACTITUDES, VALORES E NORMAS

Tomar conciencia da importancia de seguir os principios do adestramento para a obtención
dos obxectivos perseguidos polo mesmo.
Gozar das distintas posibilidades de acción que ten o aparello locomotor.
“Son importante, debo coidarme”
Valorar as posibilidades do traballo do ritmo e a expresión corporal como un recurso para

ejercitarme e vivenciar emocións.

Bloque II.- Habilidades Básicas e Expresión Corporal:
Saltos y Lanzamientos. Mediante unha Iniciación ao Atletismo II
Iniciación ás Actividades Ximnásticas

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS
Reglamentación básica e Material (Saltos e Lanzamentos)
Técnica Elemental: Saltos e lanzamentos
Ritmo e Movemento. Iniciación ao aeróbic
Definición e orixen do aerobic. Pasos Básicos do Aerobic. Alineación e postura correcta

Sinales do profesor. Acompañamento de brazos. Estructura da sesión e construcción de
coreografías.

* PROCEDEMENTOS

Realización de distintos tipos de saltos. Xerais e específicos do atletismo.
Realización de distintos tipos de lanzamento. Xerais e específicos do atletismo.
Traballo mediante minicircuitos dos distintos elementos e aparatos a traballar en Ximnasia
Aprendemos os pasos e e movementos básicos de Brazos.
Probamos a metelos na música.
Realizamos combinaciones.
Montaxe e coreografía dos elementos básicos traballados.

* ACTITUDES, VALORES E NORMAS

Interese por coñecer as posibilidades expresivas e de movemento do corpo.
Desinhibición á hora de participar nas actividades independentemente do nivel de práctica.
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Asunción de responsabilidades e Desenvolvemento do sentido de colaboración, dándolle
moita importancia á atención e formas de traballo formal do alumno na elaboracion de

combinaciones e montaxes coa música.
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Bloque III.- Xogos e Deportes:
Iniciación ao Balonmán
Familiarización cos deportes de raqueta

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS

Reglamentación básica do deporte a impartir (Balonmán)
Técnica e Táctica básica dos deportes a impartir (Balonmán, e deportes de Raqueta)

* PROCEDEMENTOS

Proxección dun vídeo sobre os aspectos a desenvolver nos deportes a impartir
(Balonmán)
Exercicios variados dos diferentes elementos técnicos a traballar.
Xogo con n° reducido de xogadores 1x1, 2x2, 3x3 6x6  e superioridade numérica 2x1, 3x2

6x4
Xogos de autopase-Rebote e control da bola.
Xogos con raquetas variando dimensiones do terreno e altura da rede.
Introducción ao xogo reglado. Comenzar coa posta en xogo da pelota dende abaixo.

* ACTITUDES, VALORES E NORMAS

Que o alumno tome conciencia do seu nivel de xogo e das súas posibilidades de mellora.
Desinhibición á hora de establecer contacto nun deporte como o balonmán e asunción de

normas básicas de seguridade para evitar posibles lesións durante a realización da práctica.
Asunción por parte do alumno dos papeis de colaboración e oposición en función do rol que
desempeñe no xogo.
Desenvolvemento dunha actitude de bo uso e coidado do material, por parte do alumno.
Valorar a posibilidades de acondicionamento e disfrute dos xogos con un implemento.
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3°ESO

Bloque I.- Condición Física e Saúde:
As Cualidades Complementarias: Coordinación - Equilibrio

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS.
Coordinación; Equilibrio; Flexibilidade: Definición, tipos, forma de traballalas e o seu
desenvolvemento coa idade.
Aproximación ao Parkour. Iniciación ao Slackline. Xogos Malabares.

* PROCEDEMENTOS
Realización de exercicios de desprazamentos variados e globais (C.D.G.): rubes, cuadrupedias,
saltos, carreira, deslizamentos, arrastres, transportes,...
Realización de exercicios empregando técnicas específicas do Parkour.
Exercicios de Equilibrio estático e dinámico en situacións e superficies variadas.
Realización de exercicios empregando técnicas específicas do Parkou e o Slackline.

* ACTITUDES, VALORES E NORMAS
Tomar conciencia das súas capacidades coordinativas e de equilibrio. Mediante a
aplicación de probas e a comparación dos resultados con táboas de baremación obtidas da poboación
sedentaria e activa.

Bloque II.- Habilidades Básicas e Expresión Corporal.:
Iniciación ao Patinaxe en Liña

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS
Hª do Patinaxe en Liña. Material e Mantemento. Patinaxe Cívico. Equipamento e Normas na Rúa. O
Quentamento para Patinar.
Técnica Básica de Patinaxe (Posicións, impulsarse e deslizarse, :frear, as caídas, os xiros, patinar

cara atrás, baixar pendentes, superar obstáculos e saltar).
Modalidades ou probas do patinaxe en liña.

* PROCEDEMENTOS
Patinaxe con apoios. Patinaxe facilitado, en condicións de complexidade reducida.
Patinaxe en distintas superficies.
Patinaxe con variacións na colocación dos distintos segmentos corporais. E con variacións no ritmo
de patinaxe.
Xogos adaptados patinando (De balón, de cordas, de raqueta...)
De paseo por unha zona peonil ou por un área recreativa da cidade.

* ACTITUDES, VALORES E NORMAS
Tomar conciencia das posibilidades que o patinaxe nos brínda, como medio de esparcemento, de
locomoción, de traballo da condición física, e como forma de expresión corporal.
Desenvolver o sentido da responsabilidade cívica, ao ter que seguir unhas normas de utilización dos
patíns ao circular pola rúa.
Desenvolver o afán de superación, marcándonos obxectivos a curto e a longo prazo, relacionados cos
aspectos técnicos do patinaxe.

Bloque III.- Xogos e Deportes:
Iniciación ao Hóckey Patíns en Liña

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS

Material e condicións de xogo.
Regulamentación Básica.
Elementos técnicos básicos. (O agarre do stick, as posicións básicas, a condución, os pases,
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os lanzamentos, a defensa e o porteiro).
Táctica elemental.

* PROCEDEMENTOS

Proxección dun vídeo sobre os aspectos a desenvolver na U.D.
Exercicios variados dos diferentes elementos técnicos a traballar.
Xogo con n° reducido de xogadores 1x1, 2x2, 3x3 e superioridade numérica 2x1, 3x2
Xogos adaptados a normativa Covid-19

* ACTITUDES, VALORES E NORMAS ..

Conseguir unha integración de todo o grupo no desenvolvemento do xogo.
Afán de superación de retos persoais.
Valoración do nivel técnico nas distintas posicións de xogo e realizando os distinto:
elementos técnicos.
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4°ESO

Bloque I.- Condición Física e Saúde:
Exercicio Físico Saudable.
Hábitos Posturais. (Hixiene Corporal)
Relaxación e Yoga
O Soño máis Saudable (Respectar as Necesidades de descanso do

Organismo)

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS

Sistemas corporais sobre os que incide a práctica do exercicio físico.
Exercicio Físico saudable: exercicio de resistencia aeróbica ou cardio-respiratorio; exercicio
de forza xeral e forza resistencia; traballo de flexibilidade; Exercicio para o coidado dos
hábitos posturais; a relaxación.
Hábitos saudables: Respectar as necesidades de descanso do organismo e evitar os

ambientes nocivos, así como as toxicomanías.
* PROCEDEMENTOS

Realización de sesións variadas de resistencia aeróbica; "forza xeral e forza resistencia,
traballo de flexibilidade con distintas técnicas; Mobilidade Articular, estiramentos, PNF,...

Traballo para mellóra dos hábitos posturais. Traballo dos gruppos postutais mais
implicados     no mantenemento da postura. Traballo con cargas coidando a postura.
Referencia breve ao Método Pilates

Sesións de relaxación empregando distintas técnicas.

* ACTITUDES. VALORES e NORMAS

Tomar conciencia das necesidades do seu organismo. Actuando en consecuencia,
desenvolvendo hábitos que lle sexan beneficiosos e rexeitando aqueles que son
prexudiciais.

Bloque II.- Habilidades Básicas e Expresión Corporal:

Expresión corporal e Ritmo Mediante o hip-hop

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS

A Música como Elemento Incitador do Movemento.
Música.Estruturación da Música. Adaptación da Coreografía á Música.
Pasos Básicos do hip-hop

* PROCEDEMENTOS

Practica dos pasos básicos do hip-hop. Elaboración dunha Coreografía Elemental.
* ACTITUDES. VALORES e NORMAS

Desenvolver un grao de Desinhibición e participación activa de todo o grupo nas
actividades de expresión corporal e ritmo.
Desenvolver o interese polas diversas músicas e formas de expresión que delas xurdiron en
distintas zonas do Mundo.
Crear unha aproximación á música como elemento xerador do movemento.
Valorar as posibilidades do traballo do ritmo e a expresión corporal.
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Bloque III.- Xogos e Deportes:
Iniciación ao Voleibol

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS

Material e condicións de Xogo
Regulamentación Básica.
Técnica Elemental: Os Pases. O Saque. O Remate. O Bloqueo.
Formacións Básicas de Equipo, segundo o número de xogadores e a acción de recepción).

* PROCEDEMENTOS
Proxección dun vídeo explicativo de todos os aspectos relacionados co Voleibol
Arbitraxe de encontros entre alumnos.
Traballo da técnica elemental.
Posta en práctica de distintas formacións do equipo.

* ACTITUDES, VALORES E NORMAS

Crear unha predisposición, por parte do alumno, cara á práctica do voleibol. Valorar o nivel
técnico que posúen neste deporte.
Desenvolver o espírito de cooperación entre os membros dun equipo.
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1° BACHARELATO

Bloque I.- Condición Física e Expresión Corporal:
As técnicas básicas do traballo de Musculación ou Adestramento da Forza.

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS

Elementos Básicos dunha Sala Multi-traballo.
Factores a ter en conta no Traballo de Forza.
Exercicios para os Principais Grupos Musculares.

* PROCEDEMENTOS

Realización de sesións combinadas de traballo da capacidade cardio-respiratoria e
fortalecimiento xeral, como aproximación ao traballo de musculación, nas sesions iniciais.
E sesións en forma de circuíto onde se traballen os distintos grupos musculares en grupos reducidos

con pequenas cargas ou con barras sen pesos.

* ACTITUDES. VALORES e NORMAS

Desenvolver actitudes de responsabilidade en traballo con cargas. Toma de conciencia da
importancia dunha boa execución Técnica.

Bloque II.- Habilidades Básicas e Expresión Corporal:
Iniciación/Perfeccionamiento

ao Tenis de Mesa

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS

Regulamentación básica e Material
Técnica elemental (Os servizos e os distintos golpeos)
Táctica básica do xogo de individuais e de dobres.

* PROCEDEMENTOS

Proxección dun vídeo sobre os aspectos a desenvolver na U.D.
Exercicios variados dos diferentes elementos técnicos a traballar.
Xogo con distintos compañeiros e con condicións variadas.
Traballo de secuenciación de golpeos

* ACTITUDES, VALORES E NORMAS

Que o alumno tome conciencia do seu nivel de xogo e das súas posibilidades de mellora.
Asunción por parte do alumno dos papeis de colaboración e oposición en función do rol que

desempeñe no xogo.
Desenvolvemento dunha actitude de bo uso e coidado do material, por parte do alumno.

38



Bloque III.- Xogos e Deportes:
Iniciación á Defensa Persoal Mediante Xogos e Técnicas de Combate

* FEITOS, CONCEPTOS E PRINCIPIOS

As Armas do Corpo. Os brancos do Corpo. As Caídas. A Distancia no Combate. O
Tempo de Combate. As posturas.
Golpes e Bloqueos Básicos do Kárate.
Defensa Ante Presas Básicas. Técnicas Fundamentais de Presión. Chaves e Técnicas
Fundamentais de Palanca Articular. Inmobilizacións.

* PROCEDEMENTOS

Proxección dun vídeo relacionado coa defensa persoal.
Xogos de Loita e actividades de Combate Específicas Do Kárate e a Defensa Persoal
Análise de Situacións de Xogo. (Se a situación covid o permite)

* ACTITUDES, VALORES E NORMAS

Coñecer as posibilidades defensivas e os puntos febles do seu corpo.
Desenvolver a capacidade de toma de decisións en tempo de xogo.
Promover o interese polo xogo limpo.
Desenvolvemento do sentido reflexivo para asinar un caracter lícito ou ilícito a unha

resposta nunha agresión ou ataque. E diferenciación entre unha acción defensiva proporcional ante
unha agresión, ou unha acción desmedida.

Xustificación da aplicación dos coñecementos adquiridos so en situacións de necesidade.
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5. CONFECCIÓN DAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS PARA CADA
CURSO

Tomamos como referencia o calendario do ano académico 2019-2020 do 16 de Setembro
ao 19 de Xuño, para establecer a distribución e secuenciación das distintas sesións que forman
cada U.D. nos diferentes cursos. Realizámola considerando que se levasen a cabo dúas sesións
semanais de E.F. por curso. En función disto resúltannos aproximadamente sesenta e sete sesións
que se distribuirán ao longo do ano académico da seguinte forma:

1ª Avaliación

Setembro: 4 sesións
Outubro: 7/8 sesións
Novembro: 8/9 sesións
Decembro: 5 sesións

Aprox. 25 sesións

2ª Avaliación

Xaneiro: 6 sesións
Febreiro: 8 sesións
Marzo: 6/7 sesións

Aprox. 21 sesións

3ª Avaliación

MarzoAbril: 7/8 sesións
Maio: 8 sesións
Xuño: 3 sesións

Aprox. 20 sesións

A continuación concretamos a distribución da U.D. de cada curso, secuenciando as súas
correspondentes sesións cos contidos a traballar nelas. Facéndoo dun modo orientativo, suxeito a
posibles variacións en función das características dos alumnos (observación do seu grado de
intervención e asimilación do tratado,...) e posibles impedimentos materiais (pérdida o deterioro de
material,  ) ou personais (posible baja por lesión,..) que modifiquen o programado.
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1°ESO

Bloque I.- Condición Física:
A Sesión de Adestramento
O Aparello Locomotor.

Bloque II. - Habilidades Básicas e Expresión Corporal.:
Carreiras; Mediante unha: Iniciación ao Atletismo I
Aeróbic e Bailes Latinos I

Bloque III.- Xogos e Deportes:
Iniciación ao Baloncesto
Xogos Populares e Tradicionais
¿Iniciación ao Rugby?

U. D . de Condición Física; Habilidades Básicas; Expresión corporal e Xogos e Deportes
Esta U.D. consta de 22 sesións, que se desenvolverán ao longo dos meses de Outubro Novembro e Decembro.
A distribución dos temas por sesión será a seguinte:

SESIÓNS

CONTIDO FUNDAMENTAL DA SESIÓN

l. Presentación da materia: Obxectivos, Contidos a impartir, Metodoloxía, Normas Básicas a seguir, Criterios
de Valoración e Aclaración de posibles dúbidas.
2. Test de avaliación Inicial.
3. A Sesión de Adestramento.Carreiras lisas de resistencia. Formas de Traballo. Método Uniforme 4. A Sesión
de Adestramento. Carreiras lisas de resistencia. Formas de Traballo. Método de intervalos.
5. A Sesión de Adestramento. Carreiras lisas de resistencia. Formas de Traballo. Mediante circuito de

resistencia.
6. Test de Resistencia.
7. A Sesión de Adestramento. Carreiras lisas curtas. Modalidades e Importancia das Saídas. Velocidade de
Reacción e Técnica de saída.
8. A Sesión de Adestramento. Carreiras lisas curtas. A técnica de carreira en velocidade (traballo da
frecuencia e a amplitude de zancada)
9. Carreiras lisas curtas. A técnica de carreira en velocidade. Test de 50 m.
10. Sesión combinada de Saída de tacos, valas e relevos.
11. Proba de técnica de saída, do paso de vala e entrega de testemuña.
12. A Marcha Atlética. Regulamento e Técnica Básica.
13. Aparello locomotor (ósos, articulacións e músculos)
14. Flexibilidade (músculos e accións musculares)
15. Aerobic. Estructura da música. Sigo o ritmo con diferentes acciones.
16. Aeróbic quentamento e Pasos básicos I Desprazamentos Rítmicos. e volta a calma.
17. Aeróbic Pasos básicos I I
18. Aeróbic Pasos básicos I II
19. Aeróbic. Método de sustitución  e Pasos básicos IV E volta a calma.
20. Montaje dunha coreografía
21. Montaxe e práctica da coreografía.
22. Proba escrita de asimilación de contidos teóricos.
23. Paso probas pendentes a alumnos que non estiveron nalgunhas das sesións impartidas
24. Entrega de cualificacións e valoración do primeiro trimestre.

U.D. de Xogos e Deportes; Expresión corporal e Habilidades Básicas: Esta U.D. consta de 21 sesións, que se
desenvolverán ao longo dos meses de Xaneiro Febreiro e Marzo.

CONTIDO FUNDAMENTAL DA SESIÓN: Iniciación ao Baloncesto

1. Presentación da Ou.D. con entrega de documentación e vídeo.
2. Regulamentación Básica. .
3. A Técnica: O agarre do balón. A posición de triple ameaza.
4. Pivotar en posición de triple ameaza.
5. Dribling ou bote. (Bote de protección e de velocidade).
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6. Regates. Cambios de ritmo e dirección con bote.
7. Pases e recepción.
8. Pases e recepción.
9. Movementos de pés na ofensiva. Desmarques e tintas de recepción.
10. O Tiro. Tiro de persoal
11. O Tiro. Entrada a canastra.
12. Defensa Básica: Posición Fundamental.
13. O Rebote.
14. Defensa a un xogador con e sen balón
15. Situacións de xogo Situacións de superioridade numérica 2X1, 3X2
16. Situacións de xogo. Xogo reducido 1X1 2x2
17. Situacións de xogo. Xogo reducido 2X2 3x3
18. 19.20.Situacións de xogo. Xogo Reglamentario 5x5
21. Sesión repaso
22. Proba escrita.
23. Proba práctica.
24. Entrega de cualificacións.

U.D. de Xogos e Deportes: Esta U.D. consta de 21 sesións, que se desenvolverán ao longo dos meses de
Abril, Maio e Xuño.

CONTIDO FUNDAMENTAL DA SESIÓN: Xogos Populares e Tradicionais e ¿Iniciación ao Rugby?

1. Normas do Xogo. Utilización de medios audiovisuais.
2. Xogos Populares (XP).- Polis e Cacos. O disco volador (técnica básica de lanzamiento y recepción)o xogo
do ultimate.Xogo “hazme rir”.
3. XP 2.-Carreira de sacos.- O caracol - A rayuela - O director de orquestra.
4.XP 3.-Pisar o trapo - ¿Me convidas? - Comba simple - Sogatira - La goma - Las alturas - Goma Pin Pan
Fuego.
5.XP4.- Virar la Botella - Pies Quietos - Brilé - Bolos - El silencio es Frágil.
6. XP 5.- Escondite Inglés - Escondite - En Busca del Tesoro.- El títere o la Estatua.
7. XP 6.- Xogos de Lucha.
8. XP 7 - As Alturas -  O aro - Bailar a Peonza - Choque de Peonzas - Los oficios o las olimpiadas
9. XP 8 - El Guardián - Tenis Indiaca - Las Chapas - Fútbol Chapas - Estiramentos
10. XP 9 a Cadea Simple - Pelota Pared - As tabas - Recorda
11. O Rugby Cintqa .Material.- Cinturons e cintas. O ensayo. A reglamentación básica
12. Avanzar para marcar. O saque dende o solo.
13. Avanzar para marcar. Iniciación ao pase atrás.
14. Percibir espacios libres e avanzar neles. Aprender a pasar o balón antes do agarrado de cinta: fijar ao
defensor.
15. Percibir espacios libres e avanzar neles. Fixar ao defensor e xogar en equipo.
16. Mellora da técnica do pase. Fixar ao defensor e xogar en equipo
17. Mellora da técnica do pase.  Saque del lateral. La Touche.
18. Fixar ao defensor e xogar en equipo.A posta en xogo no Rugby, a melé.
19.  Proba Teórica e comenzo da Proba práctica
20. Proba práctica.
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2°ESO

Bloque I.- Condición Física:
Estudo da Posición Anatómica; Planos e Eixes de referencia corporais e Definición de movementos.
Principios do Adestramento

Bloque II.- Habilidades Básicas e Expresión Corporal:
Iniciación ao Atletismo II

Aeróbic e Bailes Latinos I I
Pilates

Bloque III.- Xogos e Deportes:
Iniciación ao Balonmán
Familiarización cos deportes de Raqueta

U.D. de Condición Física; Habilidades Básicas e Expresión corporal
Esta U.D. consta de 26 sesións, que se desenvolverán ao longo dos meses de Outubro, Novembro e Decembro.

A Distribución dos temas por sesión será a seguinte:

1. Presentación da U.D.: Aporte de documentación e criterios de Avaliación.
2. Planos e exes de Referencia Corporal. Definición dos movementos. Introducción lúdica os saltos.
3. Principios do adestramento.
Exemplo de Programación do adestramento e realización dunha sesión tipo.
4. Os Saltos. Salto de Lonxitude. Regulamento e Técnica Básica. “Pilates I”
5. Os Saltos. Salto de Lonxitude. Regulamento e Técnica Básica. “Pilates II”
6. Os Saltos. Salto de Lonxitude. Regulamento e Técnica Básica. “Pilates III”
7. Os Saltos. Triplo Salto. Regulamento e Técnica Básica. “Pilates IV”
8. Os Saltos. Triplo Salto. Regulamento e Técnica Básica. “PilatesV”
9. Os Saltos. Triplo Salto. Regulamento e Técnica Básica. “Pilates VI”
10. Os Saltos. Salto de Altura. Regulamento e Técnica Básica. “Pilates VII”
11. Os Saltos. Salto de Altura. Regulamento e Técnica Básica. “Pilates VIII”
12. Os lanzamentos. Modalidades. Lanzamentos Lineais. Regulamento e Técnica Básica. Test de lanzamento
“Pilates IX”
13. Lanzamento de Peso-xabalina “Pilates X”
14. Probas de lanzamento

Traballo de Aeróbic y Bailes latinos

15. Aerobic. Estructura da música. Sigo o ritmo con diferentes acciones.
16. Aeróbic quentamento e Pasos básicos I Desprazamentos Rítmicos. e volta a calma.
17. Aeróbic Pasos básicos I I
18. Aeróbic  Método de variación  e Pasos básicos I II
19. Aeróbic  Método de sustitución  e Pasos básicos IV E volta a calma.
20. Montaje dunha coreografía
21. Montaxe e práctica da coreografía.
22. Proba escrita de asimilación de contidos teóricos.
23. Paso probas pendentes a alumnos que non estiveron nalgunhas das sesións impartidas
24. Entrega de cualificacións e valoración do primeiro trimestre.
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U.D. de Xogos e Deportes: Esta U.D. consta de 22 sesións, que se desenvolverán ao largo dos meses de
Xaneiro Febreiro e Marzo.

Iniciación ao Balonmán

1. Presentación da Ou.D. con entrega de documentación e vídeo.
2. Regulamentación Básica.
3. A Técnica: O agarre do balón.
4. Manexo de Balón.
5. Dribling ou bote.
6. Dribling ou bote.
7. Regates. Cambios de ritmo e dirección con bote.
8. Pases e recepción.
9. Pases e recepción.
10. Movementos de pés na ofensiva. Desmarques e tintas de recepción.
11. O Lanzamento a Portería.
12. O lanzamento desde distintas posicións e en caída.
13. Defensa Básica: Posición Fundamental.
14. Defensa a un xogador con e sen balón
15. Situacións de xogo. Situacións de superioridade numérica
16. Situacións de xogo. Xogo reducido
17. Situacións de xogo. Xogo reducido
18. 19.20.Situacións de xogo. Xogo Reglamentario 6x6
21. Sesión repaso
22. Proba escrita.
23. Proba práctica.
24. Entrega de cualificacións.

U.D. de Xogos e Deportes: Esta U.D. consta de 22 sesións (4 de Loita e 16 de Fútbol). que se desenvolverán
ao longo dos meses de Abril, Maio e Xuño.

Familiarización cos deportes de Raqueta
l. Modalidades. Vídeo.
2. Toma de contacto. Xogos de agarre. Circuíto: Guantes Pala - Palas pop – palas praia – tenis máxico – bolas
cometa bádminton
3. Toma de contacto. Xogos co móbil a golpear. Indiacas – pelota esponxa – pelota espuma
4. Toma de contacto. Xogos coa  pala e móbil
5. Presas básicas do Tenis -Posición Fundamental  desplazamento específico - Control con autopases e xogo de
proximidad.
6. Presas básicas do Tenis - Desplazamento e colocación respecto ao golpeo - Peloteo Básico de dereita
7. Presa básica do Tenis Posición Fundamental y puesta en juego de la palota.
8. Xogos Individuais, Según reglamento básico
9. Xogos Individuais, Según reglamento básico
10. Xogos Individuais, Según reglamento básico
11. Golpeos con carácter ofensivo
11. Golpeos con carácter defensivo
12. Táctica básica. Individual
13. Táctica básica Individual
14. Xogos en Parellas. Paralelo
15. Xogos en Parellas. Adiante e atrás
16. Xogo en Parellas. Combinado
17. Proba práctica. Test de control do golpeo de dereita e de revés
18. Proba práctica. Posta en xogo con golpeo por encima da cabeza  da pelota
19. Proba escrita.
20. Entrega de cualificacións.
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3°ESO

Neste curso levaremos a cabo as seguintes U.D.:
Bloque I.- Condición Física e Saúde:

As Calidades Complementarias: Coordinación-Equilibrio - Flexibilidade.
Bloque II.- Habilidades Básicas e Expresión Corporal:

Iniciación ao Patinaxe
Bloque III.- Xogos e Deportes:

Iniciación ao H.P.L.

U.D. de Condición Física e Saúde (26 sesións)

SESIÓNS

1. Presentación da materia: Obxectivos. Contidos a impartir. Metodoloxía. Normas Básicas a seguir. Criterios
de Valoración e Aclaración de posibles dúbidas
2. A Coordinación: A C. Dinámica Xeral. Sesión con estas actividades.
3. A C. Din. Xene.: Selección de tres actividades e progresión en dificultade de traballo variando a precisión, o
espazo. a velocidade...
4. C. Din. Óculo-Mano.: Manexo de móvilies co tren superior.
5. C. Din. Óculo-Mano.: Manexo de móvilies co tren superior. Modo de Progresar en la dificultad
6. C. Din. Óculo-Pie.: Manexo de móvilies co tren inferior.
7. C. Din. Óculo-Pie.: Manexo de móvilies co tren inferior. Modo de Progresar en la dificultad
8. Coordinación Dinámica Manual. Malabares. Introducción. Elaboración de pelotas. Introducción al Diábolo
9. Malabares con Pelotas I y Diábolo
10. Malabares con Pelotas II y Diábolo
11. Malabares con Pelotas III y Diábolo
12. O Equilibrio: Factores dos que depende
13. O Equilibrio Estático. Circuíto
14. O Equilibrio Dinámico. Circuíto
15. Iniciación ao Parkour e ao Slack line I
16. Iniciación ao Parkour e ao Slack line II.
17. Iniciación ao Parkour e ao Slack line III
18. Iniciación ao Parkour e ao Slack line IV
19. Iniciación ao Parkour e ao Slack line V
20. Práctica Probas físicas
21. Práctica Probas físicas
22.Probas de Malabares con Pelotas. e Diábolo
23. Proba Parkour.
24. Proba Slack Line
25. Proba escrita
26. Comunicación dos resultados da Avaliación.
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Iniciación ao Patinaxe (22 sesións).

SESIÓNS

1. Presentación da U.D. coa entrega da documentación. O Equipo: O patín, os seus partes e o seu mantemento
Básico; as proteccións; a vestimenta e os complementos.
2. A Técnica Básica: Posición Básica.
3. T.B.:Impulsarse e deslizar.
4. Ídem anterior.
5. A Freada.
6. Ídem anterior.
7. As caídas.
8. Os Xiros.
9. Ídem anterior.
10. Os xiros e patinaxe cara atrás.
11. Ídem anterior.
12. Ídem anterior.
13. Baixar pendentes.
14. Ídem anterior.
15. Salvar obstáculos.
16. Pequenos saltos.
17. Ídem anterior.
18. vídeo. Distintas modalidades do Patinaxe.
19. Sesión repaso.
20. Proba escrita.
21. Proba práctica.
22. Entrega de cualificacións.

Iniciación ao Hóckey Patíns (20 sesións)

SESIÓNS

1. Presentación da Ou.D. coa entrega de documentación.
2. Regulamentación Básica.
3. Movementos indispensables do patinaxe no Hókey.
4. Técnica Básica do Hóckey: Empuñadura do stick e Posición Básica.
5. Ídem anterior.
6. Movementos de ataque coa bóla:
7. Manexo e dominio do stick e Bóla.
8. Regates e tintas.
9. Ídem anterior.
10. O Pase e a Recepción.
11. Ídem anterior.
12. Tiro ou golpeo á porta.
13. Ídem anterior.
14. Fundamentos defensivos: Posición básica. Fintas e interceptación da bóla. 15. Ídem anterior.
16. O Porteiro: Posición Básica; colocación; paradas.
17. Ídem anterior.
18. Proba escrita.
19. Proba práctica.
20. Entrega de cualificacións.
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4°ESO

Neste curso levaremos a cabo as seguintes U.D.:
Bloque I.- Condición Física e Saúde:

Exercicio Físico Saudable. Hábitos Posturais. Relaxación.
Bloque II.- Habilidades Básicas e Expresión Corporal:

Iniciación ao Bádminton
Inicición ao hip-hop, aeróbic e step

Bloque III.- Xogos e Deportes:
Iniciación ao Voleibol

Ou.D. de Condición Física e Saúde (26 sesións)

SESIÓNS

1. Presentación da materia.
2. Exercicio Saudable. A Resistencia Aeróbica ou Exercicio Cardio-respiratorio: Beneficios sobre o organismo.
Formas de Traballo.
Aplicación do método continuo de adestramento.
3. Exercicio Saudable. A Resistencia Aeróbica ou Exercicio Cardio-repiratorio: Beneficios sobre o organismo.
Formas de Traballo.
Aplicación do método de intervalos.
4. Exercicio Saudable. A Resistencia Aeróbica ou Exercicio Cardio-repiratorio: Beneficios sobre o organismo.
Formas de Traballo.
Circuíto de Resistencia mediante exercicios de técnica de carreira.
5. O método de competición. Test de Resistencia: Cooper
6. Exercicio Saudable. A Forza: Modalidades e Tipos de contracción. Beneficios sobre o organismo. Formas de
Traballo.
Realización dun Circuíto.
7. Exercicio Saudable. A Forza: Modalidades e Tipos de contracción. Beneficios sobre o organismo. Formas de
Traballo.
Sistemas Xerais de adestramento: Ximnasia.
8. Exercicio Saudable. A Forza: Modalidades e Tipos de contracción. Beneficios sobre o organismo. Formas de
Traballo.
Sistemas Xerais de adestramento: Multi-saltos.
9. Exercicio Saudable. A Forza: Modalidades e Tipos de contracción. Beneficios sobre o organismo. Formas de
Traballo.
Sistemas de adestramento Especiais. Traballo con pequenas cargas
10. Test de F.:BM
11. Test de F.: Salto.
12. Test de F.: Abdominais.
13. Test de F.: Barras.
14. Exercicio Saudable. Traballo de flexibilidade (Mobilidade articular e estiramentos)
15. Educación Postural. Traballo de tonificación dos músculos flexores e flexibilización dos músculos
posturais  (extensores ).
16. Educación PosturaI. O método Pilates.
17. Relaxación. Adestramento Autóxeno.
18. Relaxación Progresiva.
19. Respectar as Necesidades de Descanso e Soño.
20. Pasar probas prácticas a aqueles aos que lle falte algún resultado.
21. Sesion de repaso. Acondicionamento Físico Xeral.
22. Sesión de repaso. Acondicionamento Físico Xeral
23. Dar a coñecer as cualificacións da avaliación.
24. Proba Escrita
25. Entrega das cualificacións da proba escrita e dos traballos realizados durante a avaliación.
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Iniciación ao Hip-Hop. Step (22 Sesións )
1. Percepción de pulsos musicais. Movementos rítmicos, Posturas baixas, medias, altas. Mini-montaxe 1
pooping con elementos de mimo o imitación.
2. Presentación 1ºs Pasos de Mini- Montaxe Obrigatório.
3. Práctica Pasos vistos hasta el momento.
4. Hip Hop.Progresión a pasos de suelo básicos. baby love - six step
5.Hip Hop. Presentación 2ºs Pasos de Mini- Montaxe Obrigatório. Primer Mini-montaxe break
6. Hip Hop. Práctica dos mini montaxes vistos ata o momento
7. Hip Hop. Presentación 2ºs Pasos de Mini- Montaxe Obrigatório. Presentación 2ºs Pasos de Mini- Montaxe
de pooping
8.Hip Hop. 2º Mini-montaxe break. Prática dos montaxes vistos ata o momento, (Obrigatório e pooping)
9. Hip Hop. Presentación 3ºs Pasos de Mini- Montaxe Obrigatório.
10. Hip Hop. Presentación 3ºs Pasos de Mini- Montaxe de pooping. Prática dos montaxes vistos ata o
momento, (Obrigatório e break)
11. Hip Hop. 3º Mini-montaxe break. Prática dos montaxes vistos ata o momento, (Obrigatório e pooping)
12. Hip Hop. Presentación 4ºs Pasos de Mini- Montaxe Obrigatório.
13. Práctica dos montaxes ao completo.
14. Distribución en grupos e preparación dos alumnos para a creaccion dos montaxes propios
15. Sesión de preparación das probas do montaxe obrigatorio, os voluntarios e o propio dos alumnos
16. Sesión de preparación das probas do montaxe obrigatorio, os voluntarios e o propio dos alumnos
17. Sesión de preparación das probas do montaxe obrigatorio, os voluntarios e o propio dos alumnos
18. Sesión Proba Escrita Hip Hop
19. Sesión Proba da Montaxe Obrigatoria
20. Sesión Proba da Montaxe Propia
21. Sesión Probas voluntarias
22. Entrega de notas
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Iniciación ao Voleibol (20 sesións)

Esta U.D. Consta de 20 sesións, que se impartirán desde Abril a Xuño. A distribución dos temas por sesión
será a seguinte:

SESIÓNS

CONTIDO FUNDAMENTAL DA SESIÓN
1. Presentación da Ou.D. mediante o aporte de documentación e o visionado dun vídeo. - Regulamentación
Básica
2. Posicións Básicas e desprazamentos.
3. O Toque de antebrazos.
4. O Toque de dedos.
5. Toque de dedos e de antebrazo.
6. Saque de man baixa.
7. Saque de man baixa. Toque de dedos e de antebrazo.
8. A Recepción tralo S.M.B.
9. O Remate.
10. Ídem anterior
11. O Bloqueo.
12. O bloqueo colectivo.
13. O Remate e o Bloqueo
14. Perfeccionamento de pases e do remate.
15. Perfeccionamento Saque e Recepción.
16. Sistemas de Recepción (W).
17. Sistema de ataque 3-1-2.
18. Proba escrita.
19. Proba práctica
20. Entrega de resultados.
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1° BACHARELATO

Bloque I.- Condición Física e Saúde:
Acondicionamento Físico Xeral
As técnicas básicas do traballo de Musculación ou Adestramento da Forza.

Bloque II.- Habilidades Básicas e Expresión Corporal:
Iniciación á Defensa Persoal.

Bloque III.- Xogos e Deportes:
U.D. Iniciación ao Tenis de Mesa.

SESIÓNS
1. Presentación da materia.
2. Acondicionamento Físico Xeral I. A Resistencia Aeróbica ou Exercicio Cardio-repiratorio.
Aplicación do método continuo de adestramento. Marcha ou trote continuo sobre a Muralla Romana de Lugo.
3. Acondicionamento Físico Xeral II. Acondicionamiento general yGrupos Musculares.
4. Acondicionamento Físico Xeral III. A Resistencia Aeróbica ou Exercicio Cardio-repiratorio. Beneficios
sobre o organismo. Carrera ao 60% pola muralla ata a catedral . O resto da volta marcha. Material de
Musculación.
5. Acondicionamento Físico Xeral IV. A Resistencia Aeróbica ou Exercicio Cardio-repiratorio. Patrijordan.com
+ tonificación general + estiramientos y relajación. Grupos musculares.
6. Acondicionamento Físico Xeral V. A Resistencia Aeróbica ou Exercicio Cardio-repiratorio.  Aplicación do
método de intervalos. O Fausto Murillo. Grupos musculares. Ejercicios para los diferentes grupos musculares.
7. Acondicionamento Físico Xeral VI. A Resistencia Aeróbica ou Exercicio Cardio-repiratorio.  Fartlek
(Relevo dos anelos da serpe) O aeróbic. Prueba de Grupos Musculares.
8. Acondicionamento Físico Xeral VII. A Resistencia Aeróbica ou Exercicio Cardio-repiratorio.
Principios básicos a seguir no inicio do traballo con cargas.
9. Proba de Resistencia. Voluntaria. Pruebas de Abdominales - Salto - Dominadas - BM.
Musculación
10. Traballo postural orientado ao traballo con máquinas e cargas
11. Musculación. RUTINA A Fases do traballo de Musculación.
12. Musculación. RUTINA  B. Quenzemento, Rutina, Volta a Calma.
13. Musculación. ELABORO MI PLAN DE TRABAJO. CIRCUITO AP
14. Musculación. ELABORO MI PLAN DE TRABAJO. CIRCUITO BP .
15. Musculación. Executo o meu plan de traballo. Yoga 1
16. Musculación. Executo o meu plan de traballo. Yoga 2
17. Musculación. Executo o meu plan de traballo. Yoga 3
18. Musculación. Executo o meu plan de traballo. Yoga 4
19. Cha cha cha e Yoga 5
20. Cha, cha, cha e Yoga 6
21. Rock and boogie Yoga 7
22. Rock and boogie Yoga 8
23. Vals e Yoga 9
24. Vals e Yoga 10
25. Valoración das Unidades Didácticas e os aprendizaxes logrados
26. Entrega de Cualificacións
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Iniciación ao Tenis de Mesa (22 sesións)

SESIÓNS

1. Presentación da Ou.D. con entrega de documentación. video - Normas de utilización do material.
2. Reglamentación Básica.
3. Técnica Básica: O agarre da raqueta e posicións básicas e Golpeo de Dereita (G.D) e de Revés (G.R)
4. G.D. e G.R.
5. G.D. e G.R. con traxectorias longas curtas.
6. Efecto cortado
7. Servizo cortado
8. Efecto Liftado. Servizo Liftado.
9. Top Spin
10. Golpeos de ataque e defensivos
11. O Remate
12. Efecto Lateral de dereita a esquerda.
13. Efecto Lateral de esquerda a dereita.
14. Combinación de efectos
15. Cortado e lateral
16. Liftado e Lateral
17. Sesión repaso.
18. Proba escrita.
19. Torneo
20. Proba práctica.
21. Proba práctica.
22. Entrega de cualificacións.

Defensa Personal (20 sesións)

Esta U.D. Consta de 20 sesións, que se impartirán desde Abril a Xuño. A distribución dos temas por
sesión será a seguinte:

SESIÓNS

CONTIDO FUNDAMENTAL DA SESIÓN
1. Presentación da U.D. mediante o aporte de documentación .
2. Pautas de Acción. Distancia de Seguridad, posiciones Alerta y Guardia Camuflada
4. Trabajo de Agilidad. Primeras agresiones. Defensa Empujón y presa a muñeca
5. Desplazamientos en el combate.
6. Afinamos los detalles de las Posiciones Básicas. Primeras agresiones. Defensa de Agarre al Pecho.
Defensa de Agarre al cuello. Medir gradiente de respuesta.
7. As Caidas. Kata: Heian Shodan. Desplazamiento y direcciones sin posiciones marcadas.
8. Armas del Corpo. Tren superior. Defensa de un gancho. Defensa Presa a Muñeca 2.
9. Aplicacions. Kata.
10. Defensa de una patada fútbolera. As Caídas.
11. Armas del Corpo. Tren inferior. Defensa no Chan.
12. Defensa dun agarre por detrás. e dunha presa a muñecas por detrás.
13. Defensa dunha estrangulación.
14. Defensa dun Cabezazo. Inmovilizacions e conduccións
15. Práctica Probas prácticas.
16. Proba escrita
17. Proba Práctica
18. Proba Práctica
19. Proba Práctica
20. Entrega de Calificacións
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6. METODOLOXÍA EMPREGADA

Considerando a aprendizaxe como un proceso de instrución do alumno guiado polo
profesor, faise necesario empregar estratexias pedagóxicas ou diferentes métodos adecuados á
situación; ao alumnado ou ao contido que vaiamos abordar. Na E.F. existen numerosas
posibilidades didácticas para a intervención educativa. De forma Xeral concretarémolas seguindo
estes modelos:

* Modelo Didáctico:

Instrución Directa: O profesor dirixe as accións e organiza os recursos.
Exemplos: Instrución Directa, Asignación de Tarefas. Rep. de Modelos
Descubrimento Guiado: O alumno elixe entre varias opcións, a que mellor se adapte ás súas
necesidades.

Resolución de Problemas: Os alumnos investigan sobre as solucións dun interrogante.

* Formas de Dirección da Clase:

Instrutiva: O profesor toma a maior parte das decisións.
Participativa: Algúns contidos e obxectivos son determinados mediante acordos entre o

profesor e o alumno.
Emancipativa: A maioría das decisións corresponden aos alumnos.

* Formas de Organización:
En gran grupo: Toda a clase traballa nunha mesma actividade, de forma Simultánea.

Indicada para tarefas sinxelas que non esixan unha diferenciación.
En grupos reducidos: Cada grupo segue unhas orientacións marcadas polo profesor e

adecuadas ás súas particularidades.
Por parellas ou tríos: Agrupación moi propicia para actividades técnicas
De forma individual: Cada alumno traballa ao seu ritmo.

Como resumo, sinalar que nós pensamos que hai cabida para a utilización de todas estas
estratexias. Pero de forma xeral, iremos pasando dunha instrución directa no primeiro curso, a un
descubrimento guiado nos cursos medios, para terminar coa resolución de problemas no cuarto
curso e bacharelato. Por suposto a utilización de esta metodoloxía non e total. Se fará uso das
mesmas en maior medida (dende a mais dirixida ou maxistral a máis participativa e autónoma ) a
medida que o alumno vai madurando

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Cada profesor facilita ao alumno a documentación que conteña os contidos a tratar.
Utilizarase material adaptado para a iniciación aos deportes e material oficial, ou regulamentario
para a práctica deportiva.
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7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

A avaliación será continua, terá un carácter formativo e orientador. E terá como
referencia as competencias básicas e os obxectivos xerais da etapa.

A E.F. contribúe de forma directa a consecución de 3 competencias.-
1. Competencia co Coñecemento e Interacción co Mundo Físico.
2. Competencia Sociai e Cívica
3. Competencia Conciencia e Expresións Culturais

De forma xenérica a E.F. contribúe a consecución doutras tres competencias.-
1. Competencia en Comunicación Lingüística
2. Competencia para Aprender a Aprender
3. Competencia en Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor

Valoraranse:

O aumento da capacidade física do alumno, de acordo co seu nivel madurativo e coa súa idade.
O esforzo por adquirir novas aprendizaxes, así como por adquirir novos coñecementos das
actividades físicas e deportivas. Coñecer o valor sociocultural das actividades físicas.
As Actitudes positivas, en relación a adquirir unha mellor calidade de vida cun maior coidado

persoal (No primeiro ciclo levarase un rexistro obxetivable e que se valorará, dos alumnos que se asean ó
remate da práctica) e a preocupación polo benestar común, social e medioambiental.

A Valoración levarase a cabo mediante:

Unha proba escrita para ver o nivel de coñecementos teóricos adquiridos polo alumno.
Unhas probas prácticas, mediante a aplicación de test de condición física e mediante planillas de

observación das actividades deportivas a desenvolver. Contrastaranse os resultados obtidos con outros
núcleos de poboación e co nivel de partida.
Un traballo de fichas de observación; obrigatorio para os exentos e alumnos que non podan realizar a
práctica.

Un control de asistencia e actitude.
Unha boa asistencia; a puntualidade; o coidado do material; o comportamento correcto en clase, en
relación ao profesor e aos compañeiros; e traballar ben, mostrando interese por mellorar e aprender;
valorarase positivamente e subirá a nota. Pola contra, unha mala asistencia e unha actitude
negativa baixarán a nota da cualificación e poderá supoñer un motivo de suspenso.

Tamén se levará a cabo un control da actividade docente desenvolvida nas sesións e
da efectividade do proceso educativo, mediante unha análise do desenvolvemento das sesións,
mediante unha valoración dos resultados obtidos e contrastando opinións cos alumnos implicados
no proceso de ensino.
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Criterios de Avaliación de Pendentes

Los alumnos con la materia pendiente de otros años serán evaluados en los tres aspectos del
desarrollo personal;  intelectual,  físico  y  afectivo-social.

Contenidos Teóricos (Desarrollo de capacidades intelectuales):
El profesor que le imparta clase determinará la forma de valorar la adquisición de los conocimientos
mínimos requeridos para superar el curso; bien mediante la entrega de uno o más trabajos, o
superando un examen referido a los contenidos tratados.

Desarrollo de nuevas capacidades y aprendizajes prácticos (Desarrollo físico):
El profesor marcará unos mínimos prácticos (Pruebas físicas) que el alumno debe superar para
obtener un aprobado en este apartado. En caso de impartirse, en su curso, aprendizajes o habilidades
que requieran poseer capacidades propias del curso precedente (pendiente) y las muestre como
adquiridas en el curso actual; podrá convalidarse dicho apartado.

Actitud (Desarrollo afectivo-social):
Será Valorada a lo largo del curso actual. Teniéndola en cuenta como parte de la calificación en la
materia pendiente.

Cada uno de los aspectos a valorar, cuenta un 33% de la nota de Evaluación Final del alumno con
la materia Pendiente.
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8. CONTIDOS MÍNIMOS E COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

Bloque I.- CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE

A sesión de adestramento.
O Aparello Locomotor (funcións e elementos que os compoñen; principais ósos,
articulacións e grupos musculares)
Posición Anatómica. Planos e eixes corporais. Definición dos movementos.
Principios básicos do adestramento.
As Calidades complementarias: Coordinación, Equilibrio, Flexibilidade.

Definición, Tipos, forma de traballalas e desenvolvemento coa idade.
Saúde: Exercicio físico saudable, Hábitos posturais e relaxación (formas de

traballo); Necesidade de descanso;

Bloque II.- HABILIDADES BÁSICAS E EXPRESIÓN CORPORAL
Desprazamentos e desprazamentos rítmicos en chan e con patíns. Saltos en chan.
Elementos Pre-acrobáticos e acrobáticos. Imitación, mimo, teatraIización,...
Sobre patíns: Impulsarse, deslizarse, frear, caídas e xiros.
Habilidades básicas propias dos deportes impartidos.
Hip Hop

Bloque III.- XOGOS E DEPORTES
Material e condicións de xogo.
Regulamentos Básicos.
Técnicas básicas.
Tácticas elementais.

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
As competencias vense desenvolvidas da seguinte forma.-

COMPETENCIAS
HABILIDADES SOCIALES
E
CÍVICAS.
CONCIENCIA E
EXPRESIÓNS
CULTURAIS

Un dos obxectivos prioritarios é dotar ao alumno das
ferramentas que lle fan autónomo na programación e posta
en práctica da súa actividade física.

Co tratamento do orixe a evolución das distintas actividades
físicas; lúdicas, deportivas e expresivas, no seu contexto
social.

APRENDER A
APRENDER

Establecendo relacións entre os aprendizaxes e as situacións
que os facilitan.

SENTIDO DE INICIATIVA
E ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

Expondo situacións de aprendizaxe onde o alumno deba
elixir entre varias opcións para chegar a máis axeitada.

COMPETENCIA
MATEMÁTICA
COMPETENCIA DIXITAL

Facéndolle chegar información referida ao curso e a materia
vía dixital así como utilizando as tic como medio de
organización, comunicación e procura de información en
relación á materia.

COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

A través de probas escritas onde o alumno deba mostrar a
súa capacidade de lectura comprensiva e a formulación de
actividades complementarias de lectura e escritura.
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PERFIL COMPETENCIAL
Resumen EAE y su relación con las competencias clave en cada curso
CC EAE

1º ESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBACH
CSIEE 10 13 14 12 12
CAA 11 15 13 9 9
CSC 9 11 10 14 7
CMCCT 5 7 7 11 10
CCEC 3 4 4 4 3
CCL 2 2 2 3 2
CD 2 1 2 3 2

1º ESO
1ºESO

BLOQU
E

1/2/3/
4

EAE

CMCCT

EFB1.1.1 - Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos
esforzos realizados
EFB3.1.1 - Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a alimentación nun estilo de vida saudable
EFB3.1.2 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes
de mellora da condición física.
EFB3.1.3 - Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas para ser
consideradas saudables, e lévaas á práctica.
EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de
prevención de lesións.

CCL

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

CD

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

CSIEE

EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas
que poidan supor un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as demais persoas
EFB1.4.2 - Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de
protección no seu contorno
EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de
prevención de lesións.
EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas máis sinxelas,
respectando as regras e as normas establecidas.
EFB4.1.2 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados máis
sinxelos.
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EFB4.1.3 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de
partida, amosando actitudes de esforzo e superación, adecuado á súa idade.

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

EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para obter vantaxe na práctica das
actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas, respectando o
regulamento.
EFB4.2.2 - Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades
físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas.
EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións
facilitadas de colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o
obxectivo da acción.

CAA

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

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

FB3.2.1 - Iníciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades físicas básicas desde un
nfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento.

EFB3.2.2 - Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de desenvolvemento
motor e ás súas posibilidades.
EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas máis sinxelas,
respectando as regras e as normas establecidas.
EFB4.1.2 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados máis
sinxelos.
EFB4.1.3 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de
partida, amosando actitudes de esforzo e superación, adecuado á súa idade.
EFB4.1.4 - Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión en contornos non estables e técnicas
básicas de orientación.
EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para obter vantaxe na práctica das
actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas, respectando o
regulamento.
EFB4.2.2 - Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de defensa nas actividades
físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas.
EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións
facilitadas de colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o
obxectivo da acción.

CSC

EFB1.1.1 - Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos
esforzos realizados
EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de acordo cos contidos que se vaian
realizar, seguindo as orientacións dadas
EFB1.1.3 - Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física
EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a
EFB1.2.2 - Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas
establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos
EFB1.2.3 - Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do seu nivel de
destreza.
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EFB1.3.1 - Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu contorno próximo para a realización de
actividades físico-deportivas
EFB1.3.2 - Respecta o seu contorno e a valora como un lugar común para a realización de actividades
físico-deportivas.
EFB1.3.3 - Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as
actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual
EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas
que poidan supor un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as demais persoas

CCEC
EFB2.1.1 - Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, tempo e intensidade
EFB2.1.2 - Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo
EFB2.1.3 - Colabora na realización de bailes e danzas.

2º ESO
2º ESO

CC EAE

CMCCT

EFB1.1.1 - Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos
realizados.
EFB3.1.1 - Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades
físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo.
EFB3.1.2 - Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación co seu impacto na súa saúde.
EFB3.1.3 - Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade física sistemática, así como coa
saúde e os riscos e as contraindicacións da práctica deportiva.
EFB3.1.4 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes
de mellora dos principais factores da condición física.
EFB3.1.5 - Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores da condición física.
EFB3.1.6 - Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas
saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde.

CCL

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

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

CSIEE

EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas
que poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as demais persoas.
EFB1.4.2 - Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de
protección do contorno.
EFB1.4.3 - Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante
o ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun contorno non estable.
EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de
prevención de lesións.
EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas adaptadas, respectando as
regras e as normas establecidas.
EFB4.1.2 - Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico formulado.
EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados.
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EFB4.1.4 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de
partida, amosando actitudes de esforzo e superación.
EFB4.1.5 - Explica e pon en práctica técnicas de progresión nos contornos non estables e técnicas básicas
de orientación, regulando o esforzo en función das súas posibilidades.
EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades
físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas.
EFB4.2.2 - Describe simplificadamente e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de
ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición
facilitadas.
EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións de
colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo
da acción.
EFB4.2.4 - Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas valorando a oportunidade das solucións
achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares.

CAA

EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en conta os
contidos que se vaian realizar.
EFB1.5.2 - Expón e defende traballos elaborados sinxelos sobre temas vixentes no contexto social,
relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos
EFB3.2.1 - Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable,
utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento.
EFB3.2.2 - Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de desenvolvemento
motor e ás súas posibilidades
EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de
prevención de lesións.
EFB3.2.4 - Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia
condición física saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida.
EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas adaptadas, respectando as
regras e as normas establecidas.
FB4.1.2 - Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico formulado
EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados.
EFB4.1.4 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de
partida, amosando actitudes de esforzo e superación.
EFB4.1.5 - Explica e pon en práctica técnicas de progresión nos contornos non estables e técnicas básicas
de orientación, regulando o esforzo en función das súas posibilidades.
EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades
físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas.
EFB4.2.2 - Describe simplificadamente e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de
ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición
facilitadas.
EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións de
colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo
da acción.
EFB4.2.4 - Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas valorando a oportunidade das solucións
achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares.

CSC

EFB1.1.1 - Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos
realizados.
EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en conta os
contidos que se vaian realizar.
EFB1.1.3 - Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das
propias dificultades, baixo a dirección do/da docente.
EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a.
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EFB1.2.2 - Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas
establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos.
EFB1.2.3 - Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de
destreza.
EFB1.3.1 - Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de actividades
físico-deportivas axeitadas a súa idade
EFB1.3.2 - Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización de actividades
físico-deportivas.
EFB1.3.3 - Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as
actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual.
EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas
que poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as demais persoas.
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.

CCEC

EFB2.1.1 - Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, combinando espazo, tempo e
intensidade.
EFB2.1.2 - Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo
prefixa-do de baixa dificultade.
EFB2.1.3 - Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas sinxelas, adaptando a súa execución á
dos seus compañeiros e das súas compañeiras.
EFB2.1.4 - Realiza improvisacións de xeito individual como medio de comunicación espontánea

3ºESO
3ºESO

CC EAE

CMCCT

EFB1.1.1 - Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos
realizados.
EFB3.1.1 - Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades
físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo.
EFB3.1.2 - Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade física, a
alimentación e a saúde.
EFB3.1.3 - Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os
riscos e contraindicacións da práctica deportiva.
EFB3.1.4 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes
de mellora de diferentes factores da condición física.
EFB3.1.5 - Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da condición física.
EFB3.1.6 - Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas
saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde.

CCL

EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais
propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e
selección de información salientable.
EFB1.5.2 - Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados
coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.

CD

EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais
propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e
selección de información salientable.
EFB1.5.2 - Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados
coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.
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CSIEE

EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas
que poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as demais persoas.
EFB1.4.2 - Describe os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección do contorno.
EFB1.4.3 - Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante
o ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun contorno non estable.
EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de
prevención de lesións.
EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas,
respectando as regras e normas establecidas.
EFB4.1.2 - Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado.
EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos.
EFB4.1.4 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de
partida, amosando actitudes de esforzo, autoesixencia e superación.
EFB4.1.5 - Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos non estables e técnicas básicas
de orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das súas
posibilidades.
EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades
físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas.
EFB4.2.2 - Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de
defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición seleccionadas.
EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións de
colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción.
EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións achegadas e a
súa aplicabilidade a situacións similares.

CAA

EFB3.2.1 - Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable,
utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento.
EFB3.2.2 - Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás
súas posibilidades.
EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de
prevención de lesións.
EFB3.2.4 - Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia
condición física, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida.
EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas,
respectando as regras e normas establecidas.
EFB4.1.2 - Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado.
EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos.
EFB4.1.4 - Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de
partida, amosando actitudes de esforzo, autoesixencia e superación.
EFB4.1.5 - Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos non estables e técnicas básicas
de orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das súas
posibilidades.
EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades
físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas
EFB4.2.2 - Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de
defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición seleccionadas.
EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións de
colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción.
EFB4.2.4 - Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións achegadas e a
súa aplicabilidade a situacións similares.

CSC
EFB1.1.1 - Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos
realizados.
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EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de acordo co contido que se vaia
realizar, de forma autónoma e habitual.
EFB1.1.3 - Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das
propias dificultades
EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a.
EFB1.2.2 - Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as normas
establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos.
EFB1.2.3 - Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de
destreza.
EFB1.3.1 - Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización de actividades
físico-deportivas.
EFB1.3.2 - Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización de actividades
físico-deportivas.
EFB1.3.3 - Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as
actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual
EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas
que poidan supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as demais persoas.
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.

CCEC

EFB2.1.1 - Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade.
EFB2.1.2 - Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo
prefixado.
EFB2.1.3 - Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos seus
compañeiros e das súas compañeiras.
EFB2.1.4 - Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea en parellas ou grupos.

4ºESO
4ºESO

CC EAE

CMCCT

EFB3.1.1 - Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades físicas cun
enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva.
EFB3.1.2 - Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos efectos provocados
polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes.
EFB3.1.3 - Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas cos
seus efectos na condición física e a saúde.
EFB3.1.4 - Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de diferentes tipos de
actividade física.
EFB3.2.1 - Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos tipos de actividade
física.

CCL

EFB1.6.1 - Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas vinculadas á
actividade física e a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.
EFB1.6.2 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do curso,
realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións.
EFB1.6.3 - Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados.

CD

EFB1.6.1 - Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas vinculadas á
actividade física e a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.
EFB1.6.2 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do curso,
realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións.
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EFB1.6.3 - Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados

CSIEE

EFB1.4.1 - Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o equipamento persoal, e
os materiais e os espazos de práctica.
EFB1.4.2 - Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de actividade física.
EFB1.4.3 - Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, os accidentes ou as situacións de
emerxencia máis frecuentesproducidas durante a práctica de actividades físico-deportivas.
EFB4.1.1 - Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións motrices
individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas propias características
EFB4.1.2 - Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros
e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións colectivas.
EFB4.1.3 - Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio, priorizando a súa
seguridade persoal e colectiva.
EFB4.2.1 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de oposición,
contrarrestando ou anticipándose ás accións da persoa adversaria.
EFB4.2.2 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de cooperación,
axustando as accións motrices aos factores presentes e ás intervencións do resto de participantes.
EFB4.2.3 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de
colaboración-oposición, intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo o obxectivo colectivo
de obter situacións vantaxosas sobre o equipo contrario.
EFB4.2.4 - Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas posibilidades de
éxito, en relación con outras situacións.
EFB4.2.5 - Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os procesos que están
implicados nelas.
EFB4.2.6 - Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valorando as
características de cada participante e os factores presentes no contorno.

CAA

EFB4.1.1 - Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións motrices
individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas propias características.
EFB4.1.2 - Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros
e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións colectivas
EFB4.1.3 - Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio, priorizando a súa
seguridade persoal e colectiva.
EFB4.2.1 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de oposición,
contrarrestando ou anticipándose ás accións da persoa adversaria.
EFB4.2.2 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de cooperación,
axustando as accións motrices aos factores presentes e ás intervencións do resto de participantes.
EFB4.2.4 - Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas posibilidades de
éxito, en relación con outras situación.
EFB4.2.3 - Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de
colaboración-oposición, intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo o obxectivo colectivo
de obter situacións vantaxosas sobre o equipo contrario.
EFB4.2.5 - Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os procesos que están
implicados nelas.
EFB4.2.6 - Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valorando as
características de cada participante e os factores presentes no contorno.

CSC

EFB1.1.1 - Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que deben ter
as fases de activación e de volta á calma.
EFB1.1.2 - Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha sesión,
atendendo á intensidade ou á dificultade dastarefas da parte principal.
EFB1.1.3 - Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de algunha sesión, de xeito autónomo,
acorde co seu nivel de competencia motriz.
EFB1.2.1 - Asume as funcións encomendadas na organización de actividades grupais.
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EFB1.2.2 - Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica de actividades grupais fose
coordinada coas accións do resto das persoas implicadas.
EFB1.2.3 - Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación para utilizalos na
súa práctica de maneira autónoma.
EFB1.3.1 - Valora as actuacións e as intervencións das persoas participantes nas actividades,
recoñecendo os méritos e respectando os niveis de competencia motriz, e outras diferenzas.
EFB1.3.2 - Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten desde o punto de vista
cultural, para a satisfacción e o enriquecemento persoal, e para a relación coas demais persoas.
EFB1.3.3 - Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto desde o papel de
participante como desde o de espectador/a.
EFB1.5.1 - Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos de grupo, e admite a
posibilidade de cambio fronte a outros argumentos válidos.
EFB1.5.2 - Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das compañeiras nos traballos
en grupo
EFB4.3.1 - Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no contorno en relación coa forma de
vida nel.
EFB4.3.2 - Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida
EFB4.3.3 - Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental.

CCEC

EFB1.3.2 - Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten desde o punto de vista
cultural, para a satisfacción e o enriquecemento persoal, e para a relación coas demais persoas.
EFB2.1.1 - Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, seleccionando os elementos de
execución e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na
creatividade e na desinhibición.
EFB2.1.2 - Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artístico-expresivas, combinando os
compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais persoas.
EFB2.1.3 - Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas, achegando e
aceptando propostas.

Bacharelato
Bacharelato

CC EAE

CMCCT

EFB3.1.1 - Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético nos programas de actividade
física para a mellora da condición física e saúde
EFB3.1.2 - Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e funcionais que promoven a saúde
EFB3.1.3 - Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de recuperación na actividade física
EFB3.1.4 - Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición física dentro das marxes saudables, asumindo
a responsabilidade da posta en práctica do seu programa de actividades
EFB3.2.1 - Aplica os conceptos aprendidos sobre as características que deben cumprir as actividades
físicas cun enfoque saudable á elaboración de deseños de prácticas en función das súas características e
dos seus intereses persoais
EFB3.2.2 - Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas considerando as súas necesidades e
motivacións, e como requisito previo para a planificación da súa mellora
EFB3.2.3 - Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu programa de actividade
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EFB3.2.4 - Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade física, conxugando as variables
de frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade.
EFB3.2.5 - Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de actividade física, reorientando
as actividades nos aspectos que non chegan ao esperado.
EFB3.2.6 - Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida activo e para cubrir as súas
expectativas.

CCL

EFB1.4.1 - Aplica criterios de procura de información que garantan o acceso a fontes actualizadas e
rigorosas na materia
EFB1.4.2 - Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa discusión
ou a súa difusión

CD

EFB1.4.1 - Aplica criterios de procura de información que garantan o acceso a fontes actualizadas e
rigorosas na materia
EFB1.4.2 - Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa discusión
ou a súa difusión

CSIEE

EFB1.2.1 - Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados da propia actuación e da do grupo
EFB1.2.2 - Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas especificacións técnicas
EFB1.2.3 - Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na realización de actividades que
requiren atención ou esforzo.
EFB4.1.1 - Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que respondan aos seus
intereses.
EFB4.1.2 - Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos
compañeiros e as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas situacións colectivas.
EFB4.1.3 - Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo.
EFB4.1.4 - Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos non estables, analizando os
aspectos organizativos necesarios.
EFB4.2.1 - Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con respecto á persoa adversaria,
nas actividades de oposición.
EFB4.2.2 - Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas nas que se produce colaboración
ou colaboración-oposición, e explica a achega de cadaquén.
EFB4.2.3 - Desempeña as funcións que lle corresponden, nos procedementos ou nos sistemas postos en
práctica para conseguir os obxectivos do equipo.
EFB4.2.4 - Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas actividades físico-deportivas
desenvolvidas.
EFB4.2.5 - Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de colaboración-oposición,
adaptándoas ás características das persoas participantes.

CAA

EFB4.1.1 - Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que respondan aos seus
intereses
EFB4.1.2 - Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos
compañeiros e as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas situacións colectivas
EFB4.1.3 - Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo
EFB4.1.4 - Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos non estables, analizando os
aspectos organizativos necesarios
EFB4.2.1 - Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con respecto á persoa adversaria,
nas actividades de oposición
EFB4.2.2 - Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas nas que se produce colaboración
ou colaboración-oposición, e explica a achega de cadaquén
EFB4.2.3 - Desempeña as funcións que lle corresponden, nos procedementos ou nos sistemas postos en
práctica para conseguir os obxectivos do equipo
EFB4.2.4 - Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas actividades físico-deportivas
desenvolvidas
EFB4.2.5 - Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de colaboración-oposición,
adaptándoas ás características das persoas participantes
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CSC

EFB1.1.1 - Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como recurso de lecer activo, valorando os
aspectos sociais e culturais que levan asociadas e as súas posibilidades profesionais futuras, e
identificando os aspectos organizativos e os materiais necesarios
EFB1.1.2 - Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade física que teñen efectos negativos
para a saúde individual ou colectiva, e ante os fenómenos socioculturais relacionados coa corporalidade
e os derivados das manifestacións deportivas
EFB1.3.1 - Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as actividades físico-deportivas
EFB1.3.2 - Facilita a integración doutras persoas nas actividades de grupo, animando á súa participación
e respectando as diferenzas
EFB4.1.2 - Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos
compañeiros e as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas situacións colectivas
EFB4.2.2 - Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas nas que se produce colaboración
ou colaboración-oposición, e explica a achega de cadaquén
EFB4.2.3 - Desempeña as funcións que lle corresponden, nos procedementos ou nos sistemas postos en
práctica para conseguir os obxectivos do equipo

CCEC

EFB2.1.1 - Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das composicións ou montaxes artísticas
expresivas
EFB2.1.2 - Representa composicións ou montaxes de expresión corporal individuais ou colectivas,
axustándose a unha intencionalidade de carácter estética ou expresiva
EFB2.1.3 - Adapta as súas accións motoras ao sentido do proxecto artístico expresivo

EAM
1. Aplica habilidades motrices básicas para resolver unha situación motriz de maneira

eficaz. (En todos os cursos e Avaliacións. CAA; SIEP)
2. Ten en conta as súas posibilidades e a súa relación coa saúde para mellorar o nivel

das súas capacidades físicas. (En todos os cursos con maior incidencia sobre o
apartado de saúde na 1ª Ev.  CAA)

3. Recoñece os efectos beneficiosos das actividades físicas na saúde. (En todos os
cursos con maior incidencia sobre o apartado de saúde na 1ª Ev.  CAA)

4. Mostra responsabilidade e precaución na realización da actividade física (En todos os
cursos e en todas as Avaliacións)

5. Valora os hábitos activos, hixiénicos, posturales e alimenticios na práctica de
actividade física. (Na primeira Avaliación de modo específico e sobre todo en 4º ESO)

6. Mellora a autoestima favorecendo a desinhibición e espontaneidade nos xogos
expresivos. (En todos os cursos levan a cabo actividades de simulación gestual e
técnica, e de expresión corporal)

7. Utiliza a calidade expresiva do movemento como recursos expresivos nas
representacións. (En todos os cursos e Avaliacións)

8. Comunica emocións, sensacións, ideas ou estados de ánimo na exploración expresiva.
(En todolos cursos, con especial incidencia en 3º e 4º ESO, na 2ªAvaliación)

9. Participa en pequenas coreografías utilizando o corpo e o movemento como recursos
expresivos. (4º ESO na 2ªAv)

10. Elixe e utiliza as estratexias de actividades físicas relacionadas coa cooperación e
oposición para resolver os retos expostos. (En todos los cursos en el desarrollo del as
actividades deportivas y de modo muy específico en Bac en la 3ª Ev. CAA; SIEP)

11. Expresa actitude de rexeitamento cara a comportamentos antisociais. (EN todos los
cursos y Evaluaciones)

12. Acepta, valora e respecta a propia realidade corporal e a dos demais evitando
discriminacións por razóns culturais (En todos los cursos y Evaluaciones; CSYC)

13. Propón por encima dos intereses individuais os grupales e solidarios (Nos cursos
superiores faise mayor fincapé CSYC).

14. Identifica e realiza accións concretas dirixidas á preservación da contorna. (En
todolos cursos nas actividades do Centro e extraescolares; CMT; CSYC)

15. Coñece e valora a diversidade de actividades físicas que se poden desenvolver na súa
comunidade (En todolos cursos se lles di ondepoden desembolver a práctica da
actividade realizada. ; CSYC; CEC).

16. Relaciona os conceptos específicos de educación física cos doutras áreas ao practicar
actividades motrices. (Traballo da terminoloxía específica de cada contenido
impartido en todolos cursos CCL; CAA; CSYC; CEC)

17. Utiliza o TIC como ferramenta de aprendizaxe na área de Educación Física. (En
todolos cursos a través das actividades vía telemática e complementarias ; CCL; CD;
CAA)
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Para poder alcanzar estos objetivos con las limitaciones actuales, concretamos
actuaciones con las siguientes actividades

SM SemiPresencial
ED Enseñanza a distancia
EP Enseñanza Presencial
https://docs.google.com/document/d/1gch2ZCa_6G3JhDn5L681ZFGlNChu3fyysJb1WuKCJ90
/edit?usp=sharing

CÓDIGOS DE CORRECCIÓN PARA CADA EJERCICIO O ACTIVIDAD ESCRITA

Colores del Semáforo con el azul añadido.

ROJO Claramente Erróneo.
AMARILLO Falta algo o algún error.
VERDE Correcto/Bien con posibilidad de expresarlo mejor.
AZUL MUY BIEN. Cuidado en fecha y forma de entrega y en contenido ¡ESTRATOSFÉRICO!
Con sello personal.

Rúbrica o criterios de corrección en relación a la Predisposición al trabajo personal
y colaborativo / Participación y constancia / Cuidado en la realización de las tareas
solicitadas.

ROJO (0/3) No confirma recepción de tareas. Entrega con retraso o no entrega tareas.
Realización muy descuidada.
AMARILLO (4/5) Confirma recepción de tareas. Entrega en fecha y hora actividades. Hace la
tarea para pasar.
VERDE (6/7/8) Confirma recepción de tareas. Entrega en fecha y hora actividades. Realiza de
forma cuidada la tarea. Se Brinda a colaborar en el buen desarrollo de la tarea con otros y con el
profesor.
AZUL (9/10) Confirma recepción de tareas. Entrega en fecha y hora actividades. Realiza de forma
cuidada la tarea. Se Brinda a colaborar en el buen desarrollo de la tarea con otros y con el
profesor. Se ofrece voluntario para mejorar aspectos de las tareas.

NOTA DE EVALUACIÓN
/ TRABAJO Y PROGRESIÓN PRÁCTICA
/ TEÓRICO Y/O TAREAS TELEMÁTICAS
/ ACTITUD Y PARTICIPACIÓN

EN NINGÚN APARTADO PUEDE OBTENERSE MENOS DE UN 3 PARA QUE HAGA
MEDIA. Una nota muy baja, supone el no superar la Evaluación.
A partir del 3 se hace media entre las 3 calificaciones y esa es la nota de Ev.

NOTA DE
Es la nota media de las 3 Ev. + la calificación de las actividades complementarias.
NEXUS 21/22
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9. Os TEMAS TRANSVERSALES

* A Educación para a convivencia (principio de igualdade de trato e non discriminación por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social. E se promoverá a aprendizaxe da
prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e
social) estará presente en todas e cada unha das sesións. E verase reflectida na cualificación, a
través do apartado de actitude do alumno; en aspectos como o coidado do material, o
comportamento cos seus compañeiros, o comportamento co profesor, as axudas e colaboracións, o
xogo limpo.
* A educación para a saúde (en relación coa educación cívica e constitucional) será tratada
fundamentalmente no bloque de condición física, onde se fará fincapé na importancia de ter uns
hábitos sans.
* A paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás
mulleres, e ás persoas con discapacidade, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de
violencia.
Será tratada ao longo de todo o curso, poñéndose un especial interese na integración de todos os
alumnos nas actividades desenvolvidas, con independencia do sexo ao que pertenzan o as
limitacións que presentan. Para iso estableceranse distintos criterios de selección de equipos na
realización dos exercicios que compoñan as sesións. E primará a participación sobre e resultado.
* A educación do consumidor tamén se tratará en cada un dos bloques temáticos. Falarase do
material máis básico adecuado para a práctica de cada unha das actividades a desenvolver, así
como o seu mantemento e adecuada utilización Aconsellándolles que adquiran o material que
realmente necesiten, cunha relación calidade- prezo adecuada e que o coiden e reparen para unha
maior duración do mesmo.
* A Educación ambiental será tratada no transcurso das actividades no contorno natural.
Piragüismo, senderismo,...
* A educación multicultural. No bloque de xogos e deportes trataranse as orixes, a evolución das
actividades deportivas a desenvolver e a súa interrelación, como fenómeno cultural, coas
sociedades nas que se practican eses deportes.
* A educación para o lecer. En todos os bloque ofertarase a actividade realizada como unha
posible actividade de lecer, con repercusións positivas para a persoa. Informarase dos lugares en
que poden practicarse ditas actividades en horario extraescolar. Para propiciar que exista unha
continuidade na práctica das mesmas.

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, potenciaranse ca oferta de
actividades complementarias. así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a
igualdade, o pluralismo político, actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor
e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa,
o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.
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10. MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO PARA A ESO, NO ÁREA DE E.F.

Considerando que o Reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade
que afecta a elementos non prescritibles do currículo, é dicir, concirne a todo aquilo incluído no
ámbito da metodoloxía; abarcando aspectos como a forma de expoñer os contidos, a organización
do aula, os materiais empregados, etc. Desde a área de E.F. suscitaremos reforzos dirixidos a
aqueles alumnos que coa modificación de elementos da metodoloxía poidan alcanzar os obxectivo
mínimos marcados no proceso ordinario de ensino-aprendizaxe.

Os Reforzos Educativos Consistirán en:

1) Desenvolver de forma complementaria distintos métodos de ensino, para que os alumnos
poidan desde distinta situacións chegar a unha mesma solución.
2) Realizar unha ampliación do traballo desenvolvido no aula, propoñendo actividades
complementarias que poidan realizar os alumnos por conta propia, fóra do horario escolar.
3) Ademais de utilizar material adaptado, crearanse unhas condicións de práctica facilitada
que diminúan a dificultade das actividades.
4) As tarefas se “desgranarán” de forma analítica para practicar cada unha das súas fases de
forma illada e posteriormente iranse ensamblando ata lograr executalas de forma global.
5) A aqueles alumnos que presentan dificultades na súa capacidade de compresión lectora ou a
nivel de adquisición de contidos teóricos. Mandarlles como reforzo, a realización de esquemas
ou resumos dos contidos a tratar en cada avaliación e realizaríase un seguimento periódico do
seu avance neste aspecto.

Con relación á forma de avaliar:

Terase en consideración o tipo de exame que mellor se lles dá (test, resposta curta, resposta de
desenvolvemento).
E a aqueles alumnos con dificultades, valoraríaselles a realización dos esquemas e resumos
dos contidos.
Na proba práctica pode realizarse atendendo máis ao grado de mellora que ás capacidades
adquiridas.
E sería conveniente dedicar dous ou tres sesións á corrección de erros dos alumnos nas probas a
valorar.
No apartado do comportamento, traballo e actitude; podería establecerse un sistema de
valoración que lles leve a mellorar a súa forma de traballar e que con iso obteñan tamén unha
mellora xeral. Como podería ser o realizar unha valoración por grupos ou o asignar unhas tarefas
concretas a realizar de forma fixa por distintos alumnos,...
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11. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES e
Complementarias

As actividades propostas polo departamento son varias e variadas para os diferentes níveis
educativos(Ski; Piragüismo; Rafting, Senderismo;,... A súa posta en práctica dependerá dos
intereses dos alumnos e da disponibilidade dos recursos necesarios, e da  disponibilidade ou non,
do tempo necesario para a súa organización por parte da Xefa do Departamento.

Actividades
Extraescolares

Participantes Actividade Data Gastos Duración Acompañantes

1º ESO

Encontro intercentros de
Rugby Tag 2º - 3º

Trimestre Autocar 1 Mañá Prof. Dpto.

1º ESO Senderismo
“O Caurel”

3º trim. Autocar 1 día Prof. Dpto.

1º-2ºESO Visitamos 1º trim Sen
gastos 1 mañá Prof. Dpto

2º ESO

Aprendiendo a
Orientarnos

2º 3º trim. Autocar 1 mañá Prof. Dpto.

3º ESO

Skí.- Semana Blanca

2º trim.

Autocar
+Estancia

+
Clases

1 semana Prof. Dpto.

4º ESO

Xornada de
3º trim

Autocar
+ coste

de
actividad

Unha
HORA

charla no
IES
+

1DÍA

Prof.Dpto.

1ºBAC

Xornada de Rafting

3º trim
Autocar
+ coste

de
actividad

Unha
HORA

charla no
IES
+

1DÍA

Prof.Dpto.

Pendientes de Evolución Pandemia.
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Actividades
complemen-
tarias

Participantes Actividade Carácter Descripción Duración
Departamento
s
Colaboradores

ESO E BAC
A Carón da Muralla

O longo
do curso
Obligatori

o

Salidas a la muralla y
zonas anexas al Centro

e a mesma. (Sen
necesidade de cruzar a

carreteira)

No
transcurs

o da
sesión de

EF

Prof. Dpto.

ESO
BAC

Actividad arte
https://sites.google.co
m/site/actividadarte/

Voluntari
o

Interdiscipli
nar

Se trata de realizar
unha labor de

búsqueda, recopilación
e creación de material

artístico en relación coa
actividade física.

Todo o
curso

Prof.
Dpto.EF

ESO
BAC

Actividad:
“¡Teño dereito a miña
fiesta!”
http://www.dailymotion.c
om/video/k4L7BKpP2q8
aEO3oSaw

Voluntario
Interdiscipli

nar

Preparación e posta en
escena de unha Actuación
grupal para o festival de

FIN DE CURSO.

Todo o
Curso

Prof.
Dpto.EF

Otros
Colaborador

es
(En función

de las
propuestas)

2º ESO
Actividad:
“OBJETIVO
NORMOPESO”

Voluntari
o

Si te encuentras fuera
de tu normo-peso,
puedes intentar
Aproximarte  a él
abordando algún
cambio nos teus hábitos
de vida.
¿Te animas?
DENDE A MATERIA DE
E.F.

TE PROPOÑEMOS
INTENTALO

Todo o
Curso

Prof.
Dpto.EF

1º-4º ESO
Actividade:
“DROGAS e deporte

Voluntari
o

Os efectos do consumo
de Drogas no
Rendemento Deportivo

1º
Trimest

re

Prof.
Dpto.EF

1º BAC

Active notebook
https://sites.google.com/
site/notebookactive/

Voluntario
Interdisciplina

r
Intercentros

Creación dun cuaderno
dixital con temática

deportiva e en inglés

2º y 3º
Eval

Prof.
Dpto.EF /
Inglés /

Técnología

ESO
BAC

Valores en Movimiento

https://docs.google.com/sp

Voluntario

Aportar un título de un
texto  publicado en

relación a el desarrollo
de los valores en la

actividad física

2ª y 3ª
Eva

Profesora de
Dpto de EF
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readsheet/ccc?key=0AmPr
qQcMy2mwdGlPaWVGR
jEyOENUT2lURGZ2UD
RuUVE#gid=1

ESO
BAC ¡Acción y,...Diversión!

http://www.clasefaccion
ydiversion.blogspot.com
.es/p/inicio.html

Voluntario

Aportar un archivo a
este Blog humorístico

en relación a la
Actividad

Físico-Deportiva

Ao
longo

de todo
o curso.

Profesora
del Dpto de
EF. Y
aquellos
profes de
LCeLy EP
yV que
deseen
colaborar

ESO
BAC

Reciclo, reparo y me
recreo.
Ante la Crisis,...
¡Imaginación!
https://reutilizoreparorec
icloymerecreo.wordpres
s.com/

Voluntario

Buscar y poner en
práctica un juego o

actividad deportiva a
partir del

aprovechamiento de
material alternativo o

reparación de material
deportivo específico

Ao
longo

de todo
o curso.

Profesores
del
Departamen
to de EF

ESO
BAC

Corre e Lee (C)

¿Deporte de altura?
...“A lectura”

https://correylee.wordpress.co
m/

Voluntario

ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DA
LECTURA TRABALLO
EXPOSITIVO O  DÍA
DO LIBRO. 23 de
ABRIL

Ao
longo

de todo
o

curso..

Profesora de
Dpto de EF

ESO
BAC

ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA

NEXUS
OBLIGATORI

A

La opción
Elegida
de las 2
posibles

1.CONMEMORACIO
NES ACTIVAS.
A cada curso se le
brindará la
posibilidad de
realizar una
actividad que
implique
movimiento,
creativa,
colaborativa,
colectiva, formativa
y cuidada. En
relación con
alguna de las
conmemoraciones.
2. RECONFORTO
CON UN MASAJE.

Ao
longo

de todo
o curso.

Profesores
do Dpto de
EF
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ESO
BAC

Recreo

ALTERNATIV
O

Dinamización con
actividades
recreativas e
culturais da hora de
lecer

NA
HORA

DE
LECER

Marta Coria
Inés
Departamen
to de EF
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A LECTURA

OBXETIVOS DA ÁREA DE E.F.

1. Que o alumno tome conciencia do importante que é ler na sociedade actual.
Nos libros encontramos información para afrontar os retos da vida e en Internet ábresenos unha ventá ao

mundo dixital, onde case toda a información ten un compoñente escrito. A lectura é a base para obter a

formación necesaria en calquera área do coñecemento humano e en calquera oficio ou profesión. Pero a lectura

non so nos sirve para obter información e desenrolar noso intelecto; a lectura é unha aventura con emocións e

sensacións encontrando nela historias que nos fan rir, chorar, amar, reflexionar, ... ¡TODO ESTÁ NOS

LIBROS! ¿Valo perder?

2. Habituaros á lectura de distintos tipos de Texto en relación coa área de E.F.
Rimas, Novelas, Cómics, Viñetas, Información deportiva (periódicos e revistas), Textos especializados (Libros

con información sobre historia, técnica, táctica, exercicios, .. de distintos deportes.

3. Facilitarlles o acceso ás Lecturas de Interese para eles.
Indicarlles editoriais e librerías que publican textos en relación coa Actividade Física.

Informarlles sobre a existencia de distinta prensa deportiva.
Facilitarlles direccións de internet onde se lles orienta na selección de textos segundo os seus gustos literarios.

4. Aportarlles referencias bibliográficas en relación  os contidos impartidos dentro da
aula.
Todo o que se lles imparte na aula non e inventado, é algo aprendido da experiencia e dos libros.

Nas sesións con un compoñente teórico amplo, aproveitar para ler unha síntese dun texto o un artigo en
relación co tema.

5. Aconsellardes acerca de ¿cómo ler?. En relación aos Hábitos posturais correctos.

6. Que tomen conciencia da súa capacidade lectora.
Velocidade lectora e comprensión lectora

Para a consecución de ditos obxectivos o departamento de E.F. elaborou valéndose das
TIC un curso de animación á lectura chamado CORRE e LEE que se encontra na aula virtual do
centro e a o que teñen acceso os alumnos do mesmo. Consta dos seguintes apartados.-

Descubre os libros
O privilexio de ler
Lectura ferramenta para evitar o fracaso escolar
Lectura e educación
Valores mínimos de eficacia lectora
¿Por onde empezar? Lectura á carta.
Le e sorrí
Le e imaxina
Le e aprende
Únete ao club e móvete cos libros. Direccións de interese
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PROMOCIÓN
DAS TICs E.F.

Utilización polo Departamento de E.F. das TICs como ferramentas de traballo

A NIVEL DE
DEPARTAMENTO

Utilización da WEB do I.E.S. e  Internet
como recursos de formación, información e elaboración de material didáctico

Tarefa de formación
“RECURSOS EDUCATIVOS ” Aula Virtual Moodle -
Utilización da plataforma G - Suite

Emprego de Recursos Tecnolóxicos e informáticos

- “Gravacións de sesións con vídeos” E tratamento da película con Windows
Movie Market o Adobe Premiere para a creación   de material de apoio
educativo. E a utilización de editores de película como Flash

-“Audio editores: AIMP 2 – Audacity – EXP Studio Audio Editor”  para a
creación de recursos de aula en sesións de Aeróbic

-Ferramentas de Debuxo e tratamento de Imaxes para a creación de
material  de apoio: Corel Draw- Autocad e Photo-Shop

-Traballo con follas de Cálculo  “Microsoft Excel” para a elaboración de
plantillas de observación e dar información de resultados.

-Traballo con Microsoft Word para a Elaboración de apuntes dos distintos
contidos.

- Utilización de programas interactivos en contidos como o de Nutrición ou
Condición física e saúde.

EN TODOS
LOS CURSOS

- Proxecto Lector “CORRE E LE” Curso elaborado por este departamento
dentro da Aula Virtual Moodle para promover a lectura entre o alumnado.
- En todos os niveles realízase unha presentación do Curso con  arquivos
PPT; ou  Películas de FLASH; ou películas de DVD.
- En todas as Avaliacións faise una entrega de Calificacións e un Análises
de resultados mediante a proxección de follas de cálculo de Microsoft Excel
con gráficos de resultados.

EN
LOS CURSOS

- Actividade Complementaria Nexus
- Uso do Classrom e Padle
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No seguinte cadro concretízase en cada nivel educativo e para cada bloque de contidos a
utilización dos recursos TICs que se efectúa por parte de esta materia.

Contidos

Niveles

Bloque I.-

Condición Física
e

Saúde

Bloque II.-

Habilidades Básicas
e

Expresión Corporal:

Bloque III.-

Xogos e Deportes:

l°ESO

● A Sesión de Adestramento
● O Aparato Locomotor

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT)
PLANTILLA OBSERVACIÓN
(EXCEL)

● Carreiras; Saltos e
Lanzamentos. (Mediante unha Iniciación
ao Atletismo)
● Aerobic
APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT Y FLASH)
PLANTILLA OBSERVACIÓN (EXCEL)

● Iniciación ao
Baloncesto

● Xogos Populares
● e Rugby

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT Y DVD)
PLANTILLA OBSERVACIÓN
(EXCEL)

2°ESO

● Estudio da Posición
Anatómica;

● Planos e Eixes de
referencia corporais; e
Definición de
movementos.

● Principios do
Adestramento
APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (DVD)
PLANTILLA OBSERVACIÓN
(WORD)

●
● Aeróbic

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (DVD)
PLANTILLA OBSERVACIÓN (WORD)

● Iniciación ao
Balonmán

● Familiarización cos
deportes de Raqueta

● Familiarización ao tiro
con arco

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (DVD)
PLANTILLA OBSERVACIÓN
(WORD)

3°ESO

● As Calidades Complementarias:
(Coordinación – Equilibrio )
●

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT Y FLASH)
PLANTILLA OBSERVACIÓN
(EXCEL)
PROGRAMA INTERACTIVO
“NUTRICIÓN HUMANA”

● Iniciación ao Patinaxe

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT Y FLASH)
PLANTILLA OBSERVACIÓN (EXCEL)
GRABACIÓN TÉCNICAS DE
PERFECCIONAMENTO

● Iniciación ao H.P.L.

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT Y DVD)
PLANTILLA OBSERVACIÓN
(EXCEL)

4°ESO

● Exercicio Físico Saudable
● Hábitos Posturais
● Relaxación

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT Y FLASH)
PLANTILLA OBSERVACIÓN
(EXCEL)
PROGRAMA INTERACTIVO
“VALORACIÓN DA CONDICIÓN
FÍSICA”

● Expresión corporal e Ritmo
(Mediante unha Iniciación o hip-hop)

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT Y DVD)
PLANTILLA OBSERVACIÓN (EXCEL)

● Iniciación ao Voleibol

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT Y DVD)
PLANTILLA OBSERVACIÓN
(EXCEL)
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1°
BACHILLERATO

● Iniciación ao Traballo de
Musculación

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT Y DVD)
PLANTILLA OBSERVACIÓN
(EXCEL)

● Iniciación al Tenis de Mesa.

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT Y DVD)
PLANTILLA OBSERVACIÓN (EXCEL)
CD MÚSICA EDITADA GRABACIÓN COREO

● Defensa personal ante
agresores desarmados

APUNTES (WORD)
PRESENTACIÓN (PPT Y DVD)
PLANTILLA OBSERVACIÓN
(EXCEL)

PLANTILLAS DE REXISTRO DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES.-

ACTITUDINALES Y PARA EL BLOQUE DE  CONTIDOS COMUNES

SESIO
NES

SEPTI
EMBR
E

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB
RE Calif

Apelid
os e
nome 24

28 1 5 8 12 15 19 22 26 29 2 5 9 12 16 19 23 26 3 7 10 14 17 Actit
ud

Abuín
Varela,
Adrián

Aguiar
Olivera
,
Federic
o
Daniel

Por norma os alumnos asisten, traballan e realizan con formalidade a sesión, polo que a casilla en
blanco indica que se cumplen os aspectos tomados como positivos. E si nalgún momento aparece
unha inicial ou algunha anotación, é porque algo fora do habitual ha sucedido, algo positivo ou algo
negativo.

Asistencia (F) e Puntualidade (P)
Coidado do material (CM)
Presta atención durante as explicaciones (A)
Colabora co profesor e con seus compañeiros (C)
Traballa con interés (TI)
Non se lle ten que chamar a atención (MOLESTA)
Afinidad pola materia e o contido impartido (AF)
Hábitos de actividade física ao marxen das sesiones de EF (HA)
Hábitos de hixiene e alimentación saudables. (H/AL)

PRUEBAS DE REGISTRO OBJETIVABLES DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS 2,3 e
4.-
Todas elas formadas por probas escritas con referencia a.-
O orixen da actividade física artístico-expresiva, de xogo, ou deporte a tratar; os materiais para a
súa posta en práctica, a regulamentación básica das mesmas, os  elementos técnicos que as
constitúen e as tácticas básicas que poden levarse a cabo nelas.
Exemplo de proba, correxida.-
https://drive.google.com/file/d/0B2PrqQcMy2mwVVZ3bVJJQWdXblk/view?usp=sharing
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PROBAS DE REXISTRO OBXETIVABLE DA CONSECUCIÓN PRÁCTICA DOS
OBXECTIVOS E AS COMPETENCIAS MOTRICES.
Formadas por taboas de exercicios cunha valoración para a correcta execución dás distintas técnicas
e pautas prácticas levadas a cabo na aula.
Enlace cun exemplo de táboa

https://drive.google.com/file/d/0B2PrqQcMy2mwNWZYTEFpSndFd3M/view?usp=sharing

AUTO-AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN

Durante o transcurso do ano académico o Departamento de EF fará unha labor de
observación, análise e valoración dos resultados do proceso educativo e formativo. Tasando o grado
de aceptación, conformidade e implicación dos alumnos no desenrrolo dos contidos impartidos e os
procedementos utilizados para a consecución dos obxectivos.

Así como unha análise dos resultados obtidos.
Aplicando, no caso de ser necesarias, as medidas reconductoras do proceso educativo para

obter o maior proveito posible da acción docente levada a cabo nas sesions.

.

Lugo, 15 de Setembro do 2021

Mª Inmaculada Rodríguez García
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