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Introdución 

O Sistema Educativo español, e por extensión o galego, atópase nun período de renovación. A Lei orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou en distintos aspectos a Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de desenvolver medidas que permitan seguir avanzando 

cara a un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a 

posibilidade de que o alumnado desenvolva ao máximo as súas potencialidades. A presente programación 

didáctica do Departamento de Educación Física, basearase nos decretos que desenvolven dita lei na 

Comunidade Autónoma de Galicia, para elo debemos ter presente o seguinte marco lexislativo: 

• Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. 

• Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 

contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

• 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. 

A disposición derradeira quinta da citada Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, establece o calendario de 

implantación desta lei orgánica. No punto 1 establécese que as modificacións introducidas no currículo, a 

organización, obxectivos, promoción e avaliacións de educación secundaria obrigatoria se implantarán para os 

cursos primeiro e terceiro no curso escolar 2015/16, e para os cursos segundo e cuarto no curso escolar 2016/17. 

No punto 3 disponse que as modificacións introducidas no currículo, a organización, obxectivos, requisitos para 

a obtención de certificados e títulos, programas, promoción e avaliacións de bacharelato se implantarán para o 

primeiro curso no curso escolar 2015/16, e para o segundo curso no curso escolar 2016/17. No punto 4 

establécese que o segundo curso dos ciclos de formación profesional básica se implantará no curso 2015/16. 

Desta forma temos situada a Educación Física dentro do marco lexislativo, e pasamos a desenvolver o 

terceiro nivel de concreción curricular a través da Programación Didáctica de Área.  

A programación didáctica realízana os departamentos e os apartados que debe presentar están recollidos 

no Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria (Decreto 324/1996, do 26 de xullo, DOG 09-

08-96) na Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do ROC, na Orde 

do 28 de xuño de 2010 que a modifica parcialmente, e a Orde do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o 

calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

Todos estes aspectos lexislativos, así como os intereses do noso alumnado e a tradición do noso centro son 

os aspectos nos que o departamento de Educación Física do IES Campo de San Alberto de Noia se baseou para 

a realización da presente programación didáctica. 
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1. Análise do currículo de Educación Física no novo marco lexislativo. 

A Educación Física ten como finalidade, xunto coas outras áreas do currículo, a educación integral do 

individuo, e contribuír a acadar os OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA de cada un dos niveis educativos, isto é: 

 

• OBXECTIVOS DA ESO: Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo 

básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.  

Artigo 11. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria.  

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que 

lles permitan:  

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

practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como 

valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición 

necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación 

de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 

demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver 

pacificamente os conflitos.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir 

novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación.  

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

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da 

experiencia.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa 

persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houber, na lingua 

cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 

estudo da literatura.  

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

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e dos demais, así como o 

patrimonio artístico e cultural.  

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os 



Páxina 5 de 54 
Programación de Educación Física 2019-20 

hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 

diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

vivos e o ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.  

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

 

• OBXECTIVOS DO BACHARELATO: Artigo 25 do Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro: 

Artigo 25. Obxectivos. 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española, así como polos dereitos humanos, que fomente 

a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller e impulsar 

a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se for o caso, a lingua cooficial da súa 

comunidade autónoma. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e 

os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu 

contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias 

da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así 

como afianzar a sensibilidade e o respecto polo ambiente. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural. 
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m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguranza viaria. 

En liña coa Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 

2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, o novo marco curricular baséase na 

potenciación da aprendizaxe por competencias. Identifícanse sete competencias clave que son aquelas que 

toda persoa precisa para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a 

inclusión social e o emprego. O proceso de ensinanza aprendizaxe competencial abordarase dende todas as 

áreas de coñecemento, incluída a Educación Física. 

A materia de Educación Física ten como finalidade principal que o alumnado alcance 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, principalmente 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. 

 

Os contidos de Educación Física preséntanse na nova Lei distribuídos en catro grandes bloques: 

• 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 independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos 

mediante o diálogo e a aceptación das regras establecidas, as actividades físico-deportivas como formas 

de lecer activo, o control de riscos, o uso adecuado dos materiais e dos espazos… 

• 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. 

• Actividade física e saúde: inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden abordar desde a 

práctica da actividade física. 

• Os xogos e as actividades deportivas: tamén están incluídos todos os tipos de actividades físico deportivas 

desenvolvidas no medio natural. 
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No Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que establece o currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia establécense dez criterios de avaliación para o 1º ciclo da ESO, que abrangue os tres 

primeiros cursos, doce para o 4º curso da ESO e nove para o 1º 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. 

2. Características do Centro. Contextualización. 

 O IES Campo de San Alberto é un centro no que se imparten ensinanzas correspondentes a: ESO, 

Bacharelato, Ciclos Formativos, EBI, ESA, FP Básica e Educación Especial. 

 Está situado nun entorno urbano, no concello de Noia. 

2.1. AS INSTALACIÓNS 

• Instalacións propias do centro: 

- Ximnasio de 25 x 15 m. e 4 – 4,5 m. de altura. Dotado de: pavimento sintético; vestiarios masculinos e 

femininos, espaldeiras, almacén e departamento para os docentes. 

- Rocódromo de 4 x 5 m. 

 - Pista polideportiva exterior de 40 x 20 m. con liñas para diferentes deportes colectivos 

 - Pista polideportiva exterior de 20 x 30 m. Con dúas canastras e rede móbil de Voleibol 

• Instalacións anexas ó centro: 

- Pavillón polideportivo con liñas demarcando: 

1 campo de fútbol sala 

3 campos de baloncesto 

3 campos de voleibol 

O pavillón está equipado con: 

2 porterías de fútbol sala 

2 canastras de baloncesto móbiles 

4 canastras de minibaloncesto móbiles 

Paos e redes de voleibol 

Vestiarios masculinos e femininos 

• Instalacións próximas ó centro 

- Piscina municipal climatizada (aproximadamente a 5 minutos camiñando) 

 - Parque e alameda (aproximadamente a 100 m.) 

 - Pavillón polideportivo municipal (aproximadamente a 100 m.) 
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2.2. MEDIOS MATERIAIS 

Debido á continuidade na programación con respecto a cursos anteriores, o material necesario para 

desenvolver os contidos da área de Educación Física está en xeral a disposición do departamento. 

Habitualmente propoñémonos curso a curso aumentar a dotación de recursos materiais a través de: 

- Reposición de material gastado ou extraviado. 

- Reparación de material estragado. 

- Aumento de fondos bibliográficos. 

- Compra de material novo.  

  

INVENTARIO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

TIPO NÚMERO DATA DE COMPRA OBSERVACIÓNS 
Balóns de fútbol sala   
Balóns de baloncesto 
Balóns de balonmán 
Balóns de voleibol 
Balóns de espuma 
Balóns de rugby 
Balóns medicinais 
Cintas métricas 
Petos de 4 cores 
Aros 
Rocódromo 
Cinta teraban de 25 metros 
Patíns en líxea 
Patíns de eixos 
Codeiras e xeonlleiras 
Proteccións para o pulso 
Casco 
Báscula 
Esqueleto 
Brúxulas 
Paos de malabarismos 
Bolso porta balóns 
Cordas 
Discos de freesbe 
Sticks de floorball 
Pelotas de floorball 
raquetas de bádminton   
Xogo de conos 
Indiacas 
Picas 
Pas (raquetas de praia) 
Vallas 
Bolas de malabarismos 
Bates de béisbol 
Peóns 
Raquetas tenis 
Pelotas de tenis 
Rede de tenis 
Discos (800gr) 
Pesos iniciación 
Plintos 
Bancos suecos 
Potro 
Colchonetas 
Quitamedos 

 
16 
20 
14+12 mal est 
20+4 
10+8 mal est. 
3+1 
16 
2 
25+10 
17+7 
1 
14 pares +8 
3 pares +2 
12 pares 
12 pares 
1 
1+1 
1 
10 
1 
1+2 
20 
10+4 
32+5 
10+4 
20+18 
40 
7+4 
15 
14+4 
4+1. 5 peq. 
10 
2+2 
10 
12 
30 
1 
3 
2 
2 
7+2 
1 
14 
2 

 
2016 
O longo de varios anos 
2016 
2016 
O longo de varios anos 
2016 
O longo de varios anos 
O longo de varios anos 
O longo de varios anos 
idem 
reparado en 2016 
 
curso 02/03 
 
curso 02/03 
 
curso 02/03 
 
últimos 3 anos 
 
curso 01/02 
curso 01/02 
curso 02/03 
curso 11/12 12/13 
 
últimos 5 anos 
2016 
 
Varios anos 
Idem 
Idem 
 
Idem 
2016 
Idem 
Idem 
Idem 
2016 
2016 
 
 
 
 

 
 
 
Algúns cedidos polo equipo de vlb. de 
Noia 
 
 
 
 
 
 
Mercados e cedidos por alumnos 
 
 
 
 
Prestado polo departamento de ciencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dous medio rotos 
Conseguidos o día do peón 
Algunhas cedidas por un profesor do 
dpto. E.F. 
Cedida por un profesor do dpto. E.F. 
 
 
 
 
En mal estado 
fundas novas curso 13-14 
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Bombín 
Inchador eléctrico 
Redes de bádminton 
Apoios redes bádminton 
minitramp 
Reuter (1 deteriorado) 
Redes de balóns 
Esterillas 
Testigos 
Material escalada: 
 

1 
1 
7 
2 xogos 
1 en mal est. 
1+1 
3 
12 
5 
2 arneses, 1 corda, 2 oitos 
2 mosquetóns, mochila, 
2descendedores 4 cinta expres, 

 
 
Varios anos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Curso 12/13 
 

 
 
 
 
 

APARATOS 
1 Vídeo, 1 Tv, cadea musical, 
1 dvd, 1 Portátil 

 Curso 99/00 
Curso 10/11 
Curso 06/07 

 
Retirase este curso 
 

 

2.3. O ALUMNADO 

 O número total de alumnos que cursarán ESO é de 128, repartidos da seguinte forma, a espera das 

listaxes definitivas dos grupos: 

 2 grupos de 1º ESO:  17+17 = 34 

 2 grupos de 2º ESO: 17+17 = 34 

 2 grupos de 3º ESO:  14+15  = 29 

 2 grupos de 4º ESO:   15+16  = 31 

 

 O nº de alumnos que cursará 1º de Bacharelato é de 83, distribuídos en 4 grupos da seguinte forma: 

 Grupo A:  23 

 Grupo B:  23 

 Grupo C:  17 

 Grupo D:  20  

 

O nº de alumnos que cursará 2º de Bacharelato é de 50, distribuídos en 2 grupos da seguinte forma: 

 Grupo A:  26 

 Grupo B:  24 

  

O número de alumnos que cursarán a materia de Preparación de Probas Físicas Reguladas, que ten unha carga 

horaria de unha hora semanal, é de 52, distribuídos en 2 cursos (1º e 2º de bacharelato) da seguinte maneira 

aproximada, pode haber cambios: 

 1º bacharelato PPFR : 32 que se dividen en dous grupos 

 2º PPFR: 20 

 

O número de alumnos que cursarán a materia de Promoción de Estilos de Vida Saudable (en 2º de 

ESO), é de 23 e ten unha carga de unha hora semanal. 
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2.4. O PROFESORADO 

 O departamento de Educación Física está constituído por 2 profesores, cun total de 28 horas lectivas de 

Educación Física (18 horas Francisco Javier González García e 10 horas Alberto Albán Salgado, que desempeña 

o cargo de Vicedirector) 

O profesor Alberto Albán completa o seu horario con gardas de vicedirección e actividades deportivas 

O profesor Francisco Javier González García completa o seu horario con 1 hora de xefatura de 

departamento, 1 garda de biblioteca, 1 hora de reunión de biblioteca e 1 hora adicada ao deporte escolar. 

 

O horario das sesións asignadas ao departamento de E. Física, a día 20 de setembro, é o seguinte: 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45 – 9:35 1º BACH B 
2º ESO A 4º ESO B   4º ESO B 

1º BACH C 

9:35 – 10:25 1º BACH A 
1º BACH D 4º ESO A   Dep. Esc. 

 

10:45 – 11:35 4º ESO A  3º ESO A P 2º ESO B 1º BACH A 
2º ESO A 

11:35 – 12:25  1º ESO B 1º BACH B  
PEVS 2ºESO 1º ESO A PPFR 1º 2 

2º ESO B 
 

12:45 – 13:35 1º ESO A  PPFR 2º 3º ESO B  

13:35 – 14:25 PPFR 1º 1 3º ESO 
1º BACH C 1º ESO B 3º ESO A 

1º BACH D  

MEDIODÍA 

16:20 – 17:10   ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

  

17:10 – 18:00     

 

                Os profesores do departamento, igual que en anos anteriores, axudan desinteresadamente a 

alumnado de 1º e 2º de bacharelato na preparación das probas físicas para acceder a Facultade de Ciencias 

da Actividade Física e do Deporte. A dedicación soe ser de un recreo á semana e, algunhas veces, os 

mércores pola tarde. Ademais colaboran na organización de actividades en datas sinaladas e en proxectos 

internacionais nos que participa o centro. 

3.- Consideracións xerais. 

3.1.- FINALIDADES DA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

A materia de Educación Física ten como finalidade principal que os alumnos e as alumnas alcancen a 

competencia motriz, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e emocións 

que interveñen nas múltiples interaccións que realiza unha persoa no seu medio e coas demais, que permite 

que o alumnado supere os problemas motores propostos tanto nas sesións de EF como na vida cotiá; sempre 

actuando de forma coherente e en concordancia co nivel de desenvolvemento psicomotor, e outorgándolle 
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especial sensibilidade á atención á diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e procurando a 

integración dos coñecementos, os procedementos 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. 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 mobilizar toda unha serie de coñecementos, habilidades 

motrices, actitudes e valores en relación co corpo, en diversas situacións de ensino e aprendizaxe, nas que a 

experiencia individual e colectiva permita adaptar a conduta motriz a diferentes ámbitos, conseguindo que o 

alumnado sexa un suxeito activo, responsable da xestión do seu estilo de vida saudable. 

Nestas etapas educativas, a Educación Física debe permitir incrementar e mellorar o seu compromiso 

motor, sempre adecuado ás súas posibilidades, e desenvolver as habilidades motrices específicas con 

complexidade crecente á medida que se progresa nos sucesivos cursos. 

As propias actividades axudarán, ademais, a desenvolver a relación coas demais persoas, o respecto, a 

atención especial á igualdade de xénero, entendendo as diferenzas relativas ás capacidades psicofísicas entre 

as rapazas e os rapaces, os condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o traballo en equipo, o xogo 

limpo, a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo para lograr metas, a aceptación de regras 

establecidas e o desenvolvemento da iniciativa individual. 

Cómpre salientar os xogos e os deportes tradicionais galegos, que, xunto coas danzas e os bailes propios 

de Galicia, supoñen un elemento importante de transmisión do noso patrimonio artístico e cultural, ademais de 

fomentar as relacións interxeracionais. 

3.2.- NORMAS PARA O CORRECTO DESENVOLVEMENTO DAS CLASES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

Ao principio de curso, na primeira sesión, explícase aos alumnos as normas básicas para as sesións de 

Educación Física, os contidos que lles serán impartidos ao longo do curso, o método de avaliación que se vai a 

empregar, as actividades complementarias e extraescolares programadas así como as excursións que desde o 

departamento se pretenden facer. Infórmaselles tamén da programación das materias que se impartirán e do 

uso da aula virtual do centro como lugar de exposición de contidos e de formulación de actividades ou traballos. 

Co cambio de normativa referente as imaxes persoais indícase que se solicitará autorización dos pais 

para a toma de imaxes e vídeo segundo a unidade didáctica que se precise. 

4.- Selección, secuenciación e temporalización dos contidos, criterios de aval e 
estándares de aprendizaxe. 

4.1.- CRITERIOS DO DEPARTAMENTO PARA A SELECCIÓN DOS CONTIDOS. 

No proceso de selección de contidos partimos das propostas da Lei Orgánica de Educación (LOE), da Lei 

Orgánica 8/2013, 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa, e do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, 
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polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato, pero sen esquecer a realidade do departamento, cos 

seus recursos e posibilidades. Haberá que ter en conta a situación do centro, atendendo ás posibilidades que 

ofrece o seu entorno natural e sociocultural, así coma as aprendizaxes previas, experiencias anteriores do 

alumnado así como as  instalacións e o material deportivo existente. 

En consonancia coas nosas intencións educativas, expostas anteriormente, consideramos necesario un 

tratamento intradisciplinar dos contidos: contidos básicos relacionados coa hixiene e seguridade deportiva 

serán recordados constantemente nas distintas unidades didácticas; os contidos vinculados as habilidades 

específicas de ritmo e expresión relacionaranse con aspectos da condición física e a saúde como son a 

flexibilidade, a corrección postural, o control tónico e toma de conciencia da falta ou excesiva tonicidade en 

certos grupos musculares, etc., nun marco no cal os parámetros espazo, tempo (ritmo) e corpo se converten 

nos eixes en torno aos cales xiran as actividades a realizar. O xogo tamén aparecerá como un instrumento, sobre 

todo no primeiro ciclo, para conseguir afrontar estas actividades de forma desinhibida e con motivación. 

Con respecto ás habilidades específicas no medio natural terán un eixe común que é o goce da natureza 

a través da actividade física e a toma de conciencia da necesidade de respectala e coidala. 

Os criterios básicos do departamento para o tratamento dos diferentes bloques son: 

• A selección dos diferentes bloques para a organización de actividades facendo sempre referencia ós 

obxectivos xerais de etapa. 

• Os contidos atenderán á etapa de formación do alumnado; estarán por iso adecuados á etapa de 

desenvolvemento motor e ó nivel psicolóxico, con especial atención ao momento máis crítico da 

adolescencia, cubrindo as súas necesidades, partindo de aspectos máis xerais a aspectos máis específicos, 

como é o caso das habilidades, e aportando e creando nos primeiros cursos aqueles coñecementos, 

procedementos e actitudes que son base para unha participación en actividades físico-deportivas seguras, 

hixiénicas e saudables, e que recollemos nos obxectivos de ciclo. 

• Os contidos farán referencia, no posible, ás costumes e memoria sociocultural do Concello de Noia. 

• Os contidos de carácter procedimental deben ter unha secuenciación cíclica, é dicir, volver a incluír os 

mesmos contidos ou recordar a parte final do último aprendizaxe antes de lograr niveis de profundidade 

de aprendizaxe máis altos nos mesmos, para garantir unha mellor asimilación destes aprendizaxes. 

• Os contidos de tipo conceptual extraerémolos dos procedimentais para facer que o alumnado tome 

consciencia de que é o que está facendo e que utilidade ten. Acción e reflexión irán unidas nestes casos. 

Desta forma buscamos que estes contidos colaboren á formación integral, evitando os tratamentos 

unidireccionais e parcelados nos ámbitos: afectivo, cognitivo ou motor. 

• Os contidos de tipo actitudinal estarán asociados ós diferentes tipos de contidos e deben ir construíndose 

ó longo de toda a etapa. Aproveitaremos os contidos procedimentais para xerar actitudes. 

• Poñeremos acento nos contidos que garanten unha transferencia para aprendizaxes posteriores. Os 

contidos serán máis específicos canto máis avanzada sexa a idade do alumnado. 

• Buscamos utilizar contidos que propicien a implicación, evitando a división tradicional en dous roles 

delimitados: profesor-activo-comunicador, alumno-pasivo-receptor. 
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• Faremos uso na medida do posible de contidos que axuden a ter un hábito ou inciten a unha práctica 

habitual de actividade física, polo que se desenvolverán contidos cos que poda gozar no seu entorno 

próximo. 

• Procuraremos non tratar sempre un contido do mesmo xeito, para manter viva a motivación do alumnado. 

• Contidos que respecten a coeducación, plasmado nas intencións educativas. 

• Intentaremos garantir cos contidos utilizados que todo o alumnado poda participar, independentemente 

das súas limitacións físicas. 

• Nos contidos recolleremos a posibilidade de realizar adaptacións curriculares, con actividades para 

alumnos exentos e lesionados, de tal forma que non queden fora do grupo en determinados momentos. 

4.2.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

O que se pretende é proporcionarlle ao alumnado os recursos necesarios que lles permitan chegar a un 

nivel de competencia motriz e a ser autónomos na súa práctica de actividades físicas, tamén se intenta que 

fagan unha práctica regular de actividade física. Deste xeito, os criterios de avaliación e os estándares 

organízanse en torno a CINCO grandes eixes: 

� Dominar as habilidades motoras e os patróns de movemento necesarios para dominar un conxunto 

variado de actividades físicas. 

� Comprender os conceptos. 

� Amosar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a si mesmo e aos demais. 

� Acadar e manter una adecuada aptitude/condición física relacionada coa saúde. 

� Valorar a actividade física dende a perspectiva de saúde, pracer, autosuperación, desafío, a expresión 

persoal e a interacción social. 

Por outra banda, dado o carácter propedéutico de Bacharelato e a evolución que experimentou o 

número de profesións e de ofertas de estudos superiores relacionados coa actividade física e a saúde individual 

e colectiva, co uso axeitado do tempo libre, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que sirvan 

para que o alumnado poida adoptar criterios de valoración de esas profesións e posibilidades de estudo, xa sexa 

no ámbito universitario, no da formación profesional ou nas ensinanzas deportivas, así como as profesións nas 

que a capacidade física se converte nun aspecto imprescindible para o seu desenvolvemento. 

1º ESO 

CONTIDOS 

1. Actividades físico-deportivas individuais: Patinaxe, escalada e habilidades ximnásticas básicas. 

- Relación da técnica coa prevención de lesións, coa eficacia e coa seguridade. 

- Capacidades motrices implicadas: forza, flexibilidade, coordinación, equilibrio, axilidade. 

- Formas de avaliar o nivel técnico na técnica de patinaxe, escalada e habilidades ximnásticas básicas. 

- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico para cada modalidade, traballo 

por niveis de habilidade, actividades de recuperación, estiramentos e relaxación. 

- Autovaloración, autoimaxen e autoestima asociadas ás aprendizaxes de actividades físico deportivas 



Páxina 14 de 54 
Programación de Educación Física 2019-20 

individuais. O sentimento de logro. 

2. Actividades de colaboración-oposición: balonmán 

- Habilidades específicas en balonmán. Modelos técnicos e adaptación ás características propias. 

- Aspectos funcionais e principios estratéxicos; papel e condutas dos xogadores nas fases do xogo.  

- Capacidades motrices implicadas: resistencia, velocidade,forza, flexibilidade, coordinación, equilibrio. 

- Estímulos relevantes que en balonmán condicionan a conduta motriz: situación dos xogadores, do 

balón e da portería, ocupación dos espazos, etc. 

- A colaboración e toma de decisións en equipo. 

3. Actividades no medio non estable 

- O sendeirismo como actividade físico deportiva no medio non estable. Características das zonas de 

actividade e a súa repercusión nas técnicas que hai que empregar para garantir a seguridade. 

Posibilidades da contorna natural próximo para a realización de actividades físico deportivas. 

- Equipamento básico para a realización de actividades de sendeirismo en función da duración e das 

condicións das mesmas. 

- A meteoroloxía como factor que hai que ter en conta para preparar ou realizar sendeirismo. 

- Influencia das actividades físico deportivas na degradación da contorna natural próximo. Condutas 

destinadas ao coidado da contorna que se utiliza. 

4. Actividades artístico expresivas 

- A conciencia corporal nas actividades expresivas. 

- Técnicas expresivas de consinto e xogo dramático. Control e intencionalidade dos xestos, movementos 

e sons. 

5. Saúde 

- Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades físico deportivas seleccionadas. 

- Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai competición: preparación previa á 

situación de competición, equilibrio de niveis, adaptación de materiais e condicións de práctica. 

- Os niveis saudables nos factores da condición física. 

- Hixiene postural na actividade física e nas actividades cotiás. 

- Progresividade dos esforzos: actividades de activación e actividades de recuperación. 

6. Hidratación e alimentación durante a actividade física 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Resolver situacións motrices individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, das 

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

1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, 

respectando as regras e normas establecidas. 

1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico suscitado. 

1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados no modelo técnico. 

1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto do seu nivel de partida, 
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mostrando actitudes de esforzo, auto esixencia e superación. 

1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornas non estables e técnicas básicas de 

orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo. 

2. Interpretar e producir accións motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal e outros recursos. 

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

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

2.3. Colabora no deseño e a realización de bailes e danzas, adaptando a execución á dos compañeiros. 

2.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea. 

3. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición, utilizando as estratexias 

máis adecuadas en función dos estímulos relevantes. 

3.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-

deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 

3.2. 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. 

3.3. Discrimina os estímulos a ter en conta na toma de decisións nas situacións de colaboración, 

oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

3.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións aportadas e a súa 

aplicabilidade a situacións similares. 

4. Recoñecer os factores que interveñen na acción motriz e os mecanismos de control da intensidade da 

actividade física, aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

4.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos diferentes tipos de actividade física, a 

alimentación e a saúde. 

4.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como, coa saúde e os riscos 

e contraindicacións da práctica deportiva. 

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

mellora dos diferentes factores da condición física. 

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

4.6. 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. 

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

mostrando unha actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

5.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 

utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

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

5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 

prevención de lesións. 

5.4. 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. 

 

6. Desenvolver actividades propias de cada unha das fases da sesión de actividade física, relacionándoas coas 

características das mesmas. 

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

6.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de forma autónoma e habitual. 

6.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motrices en función das 

propias dificultades. 

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

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

características, colaborando cos demais e aceptando as súas achegas. 

7.1. Mostra tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como de espectador. 

7.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas dos demais e as normas establecidas, e 

asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

7.3. Respecta aos demais dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 

responsable da contorna. 

8.1. Coñece as posibilidades que ofrece a contorna para a realización de actividades físico deportivas. 

8.2. Respecta a contorna e valóraa como un lugar común para a realización de actividades físico 

deportivas. 

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

actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

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

expresivas, analizando as características das mesmas e as interaccións motrices que levan, e adoptando medidas 

preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que 

poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os demais. 

9.2. Describe os protocolos a seguir para activar os servizos de urxencia e de protección da contorna. 

9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o 

ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non estable. 

10. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de aprendizaxe, para buscar, analizar e 

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

dos mesmos. 
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10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar documentos dixitais propios 

(texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), como resultado do proceso de procura, análise e selección 

de información relevante. 

10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa 

actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 

2º ESO 

CONTIDOS 

1. Actividades físico deportivas individuais no medio estable: Escalada e habilidades ximnásticas básicas. 

- Relación da técnica coa prevención de lesións, coa eficacia e coa seguridade. 

- Capacidades motrices implicadas: Forza, flexibilidade, coordinación, equilibrio, axilidade. 

- Formas de avaliar o nivel técnico na técnica de escalada e habilidades ximnásticas básicas. 

- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico para cada modalidade, traballo 

por niveis de habilidade, actividades de recuperación, estiramentos e relaxación. 

- Autovaloración, autoimaxen e autoestima asociadas ás aprendizaxes de actividades físico deportivas 

individuais. O sentimento de logro. 

2. Actividades de colaboración-oposición: baloncesto 

- Habilidades específicas en baloncesto. Modelos técnicos e adaptación ás características propias. 

- Aspectos funcionais e principios estratéxicos; papel e condutas dos xogadores nas fases do xogo. 

Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan a conduta motriz: situación dos xogadores, do 

balón e da canastra, ocupación dos espazos, etc. 

- A colaboración e toma de decisións en equipo. 

3. Actividades no medio non estable 

- O sendeirismo como actividade físico deportiva no medio non estable. Características das zonas de 

actividade e a súa repercusión nas técnicas que hai que empregar para garantir a seguridade. 

Posibilidades da contorna natural próximo para a realización de actividades físico deportivas. 

- Equipamento básico para a realización de actividades de sendeirismo en función da duración e das 

condicións das mesmas. 

- A meteoroloxía como factor que hai que ter en conta para preparar ou realizar unha actividade de 

sendeirismo. 

- Influencia das actividades físico deportivas na degradación da contorna natural próximo. Condutas 

destinadas ao coidado da contorna que se utiliza. 

4. Actividades artístico expresivas 

- A conciencia corporal nas actividades expresivas. 

- Técnicas expresivas de consinto e xogo dramático. Control e intencionalidade dos xestos, movementos 

e sons. 
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5. Saúde 

- Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades físico deportivas seleccionadas. 

- Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai competición: preparación previa á 

situación de competición, equilibrio de niveis, adaptación de materiais e condicións de práctica. 

- Os niveis saudables nos factores da condición física. 

- Hixiene postural na actividade física e nas actividades cotiás. 

- Progresividade dos esforzos: actividades de activación e actividades de recuperación. 

6. Hidratación e alimentación durante a actividade física 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Resolver situacións motrices individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, das 

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

1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, 

respectando as regras e normas establecidas. 

1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico suscitado. 

1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados no modelo técnico. 

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

mostrando actitudes de esforzo, auto esixencia e superación. 

1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornas non estables e técnicas básicas de 

orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das súas 

posibilidades. 

2. Interpretar e producir accións motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal e outros recursos. 

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

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

2.3. Colabora no deseño e a realización de bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos seus 

compañeiros. 

2.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea. 

3. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración oposición, utilizando as estratexias 

máis adecuadas en función dos estímulos relevantes. 

3.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-

deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 

3.2. 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. 

3.3. Discrimina os estímulos que hai que ter en conta na toma de decisións nas situacións de 

colaboración, oposición e colaboración- oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo. 

3.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións aportadas e a súa 

aplicabilidade a situacións similares. 
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4. Recoñecer os factores que interveñen na acción motriz e os mecanismos de control da intensidade da 

actividade física, aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

4.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos diferentes tipos de actividade física, a 

alimentación e a saúde. 

4.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como, coa saúde e os riscos 

e contraindicacións da práctica deportiva. 

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

mellora dos diferentes factores da condición física. 

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

4.6. 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. 

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

mostrando unha actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

5.1. Participa activamente en mellóraa das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 

utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

5.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas 

posibilidades. 

5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 

prevención de lesións. 

5.4. 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. 

6. Desenvolver actividades propias de cada unha das fases da sesión de actividade física, relacionándoas coas 

características das mesmas. 

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

6.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de forma autónoma e habitual. 

6.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motrices en función das 

propias dificultades. 

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

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

características, colaborando cos demais e aceptando as súas achegas. 

7.1. Mostra tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como de espectador. 

7.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas dos demais e as normas establecidas, e 

asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

7.3. Respecta aos demais dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 
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responsable da contorna. 

8.1. Coñece as posibilidades que ofrece a contorna para a realización de actividades físico deportivas. 

8.2. Respecta a contorna e valóraa como un lugar común para a realización de actividades físicas. 

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

actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

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

expresivas, analizando as características das mesmas e as interaccións motrices que conlevan, e adoptando 

medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que 

poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os demais. 

9.2. Describe os protocolos a seguir para activar os servizos de urxencia e de protección da contorna. 

9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o 

ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non estable. 

10. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de aprendizaxe, para buscar, analizar e 

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

dos mesmos. 

10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar documentos dixitais propios 

(texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), como resultado do proceso de procura, análise e selección 

de información relevante. 

10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa 

actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

3º ESO 

CONTIDOS 

1. Actividades individuais no medio estable 

-  Modalidades de atletismo: carreira de valos, salto de altura, triplo salto, peso e disco. 

-  Axuste da execución á globalidade do xesto técnico. 

-  Relación da técnica das modalidades coa prevención de lesións, coa eficacia e coa seguridade. 

-  Capacidades motrices implicadas: coordinación, forza rápida, velocidade, flexibilidade. 

-  Formas de avaliar o nivel técnico no paso de valas, salto de altura, triplo salto, peso e disco. 

- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico para cada modalidade, traballo 

por niveis de habilidade, actividades de recuperación, estiramentos e relaxación. 

-  A capacidade de aprendizaxe motora e o valor relativo dos resultados cuantitativos. 

2. Actividades de adversario: bádminton 

-  Golpeos e desprazamentos. Técnica, finalidades e capacidades motrices implicadas. 

-  Estratexia de xogo. Colocación dos golpeos en función da propia situación e da interpretación do xogo e a 

situación do adversario. 

-  Regulamento de xogo. Adecuación das condutas e aceptación do resultado da competición. 
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3. Actividades de colaboración-oposición: baloncesto 

-  Habilidades específicas do baloncesto. Modelos técnicos das habilidades ofensivas e defensivas e adaptación 

ás características dos participantes. 

-  Dinámica interna, funcións dos xogadores e principios estratéxicos. Capacidades implicadas. 

-  Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan a conduta motriz: situación do balón e a canastra, espazos 

libres, tempos de xogo, etc. 

4. Actividades no medio non estable: orientación 

-  A orientación como actividade físico deportiva no medio non estable. Interpretación de mapas e uso do 

compás e outros sistemas de orientación (GPS, indicios naturais). 

-  Equipamento básico para a realización de actividades de orientación en función da duración e de as condicións 

das mesmas. 

-  A meteoroloxía como factor que hai que ter en conta para preparar ou realizar unha actividade de orientación. 

- Características das zonas de actividade e a súa repercusión nas técnicas que hai que empregar para garantir a 

seguridade. Posibilidades da contorna natural próxima para a realización de percorridos de orientación. 

Influencia das actividades de orientación na degradación da contorna natural próxima. Condutas destinadas ao 

coidado da contorna que se utiliza. 

5. Actividades artístico expresivas: danzas 

-  A danza como contido cultural. Danzas históricas e danzas actuais. 

-  Deseño e realización de coreografías. Agrupamentos e elementos coreográficos. 

6. Saúde 

-  Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades físico deportivas seleccionadas. 

-  Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai competición: preparación previa á situación 

de competición, equilibrio de niveis, adaptación de materiais e condicións de práctica. 

-  Métodos para chegar a valores saudables na forza, a resistencia e a flexibilidade. 

-  Hixiene postural na actividade física e nas actividades cotiás. 

-  Control da intensidade dos esforzos: a frecuencia cardíaca, a escala de percepción de esforzo. 

7. Balance enerxético entre inxesta e gasto calórico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Resolver situacións motrices individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, das 

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

1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, 

respectando as regras e normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa a súa execución con respecto ao modelo técnico suscitado. 

1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados no modelo técnico. 

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

partida, mostrando actitudes de esforzo, auto esixencia e superación. 

1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornas non estables e técnicas básicas de 
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orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das súas 

posibilidades.  

2. Interpretar e producir accións motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal e outros recursos. 

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

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

2.3. Colabora no deseño e a realización de bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos seus 

compañeiros. 

2.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea. 

3. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración oposición, utilizando as estratexias 

máis adecuadas en función dos estímulos relevantes. 

3.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-

deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 

3.2. 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. 

3.3. Discrimina os estímulos a ter en conta na toma de decisións nas situacións de colaboración, 

oposición e colaboración- oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

3.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións aportadas e a súa 

aplicabilidade a situacións similares. 

4. Recoñecer os factores que interveñen na acción motriz e os mecanismos de control da intensidade da 

actividade física, aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

4.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos diferentes tipos de actividade física, a 

alimentación e a saúde. 

4.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como, coa saúde e os riscos 

e contraindicacións da práctica deportiva 

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

mellora dos diferentes factores da condición física. 

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

4.6. 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. 

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

mostrando unha actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

5.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 

utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

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

5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 

prevención de lesións. 

5.4. 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. 

6. Desenvolver actividades propias de cada unha das fases da sesión de actividade física, relacionándoas coas 

características das mesmas. 

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

6.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de forma autónoma e habitual. 

6.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motrices en función das 

propias dificultades. 

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

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

características, colaborando cos demais e aceptando as súas achegas. 

7.1. Mostra tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como de espectador. 

7.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas dos demais e as normas establecidas, e 

asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

7.3. Respecta aos demais dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 

responsable da contorna. 

8.1. Coñece as posibilidades que ofrece a contorna para a realización de actividades físico deportivas. 

8.2. Respecta a contorna e valóraa como un lugar común para a realización de actividades físicas. 

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

actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

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

expresivas, analizando as características das mesmas e as interaccións motrices que levan, e adoptando medidas 

preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que 

poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os demais. 

9.2. Describe os protocolos a seguir para activar os servizos de urxencia e de protección da contorna. 

9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o 

ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non estable. 

10. Utilizar as TIC no proceso de aprendizaxe, para buscar, analizar e seleccionar información relevante, 

elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións dos mesmos. 

10.1. Utiliza as TIC para elaborar documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), 

como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante. 

10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa 



Páxina 24 de 54 
Programación de Educación Física 2019-20 

actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

4º ESO 

CONTIDOS 

1. Actividades individuais no medio estable 

-  Modalidades de atletismo: carreira de valos, salto de altura, triplo salto, peso e disco. 

-  Axuste da execución á globalidade do xesto técnico. 

-  Relación da técnica das modalidades coa prevención de lesións, coa eficacia e coa seguridade. 

-  Capacidades motrices implicadas: coordinación, forza rápida, velocidade, flexibilidade. 

-  Formas de avaliar o nivel técnico no paso de valas, salto de altura, triplo salto, peso e disco. 

- Aspectos preventivos: indumentaria, materiais, quecemento específico para cada modalidade, traballo 

por niveis de habilidade, actividades de recuperación, estiramentos e relaxación. 

-  A capacidade de aprendizaxe motora e o valor relativo dos resultados cuantitativos. 

2. Actividades de adversario: bádminton 

-  Golpeos e desprazamentos. Técnica, finalidades e capacidades motrices implicadas. 

-  Estratexia de xogo. Colocación dos golpeos en función da propia situación e da interpretación do xogo e a 

situación do adversario. 

-  Regulamento de xogo. Adecuación das condutas e aceptación do resultado da competición. 

3. Actividades de colaboración-oposición: balonmán 

-  Habilidades específicas do balonmán. Modelos técnicos das habilidades ofensivas e defensivas e adaptación 

ás características dos participantes. 

-  Dinámica interna, funcións dos xogadores e principios estratéxicos. Capacidades implicadas. 

-  Estímulos relevantes que en balonmán condicionan a conduta motriz: situación do balón e a portería, espazos 

libres, tempos de xogo, etc. 

4. Actividades no medio non estable: orientación 

-  A orientación como actividade físico deportiva no medio non estable. Interpretación de mapas e uso do 

compás e outros sistemas de orientación (GPS, indicios naturais). 

-  Equipamento básico para a realización de actividades de orientación en función da duración e de as condicións 

das mesmas. 

-  A meteoroloxía como factor a ter en conta para preparar ou realizar unha actividade de orientación. 

- Características das zonas de actividade e a súa repercusión nas técnicas que hai que empregar para garantir a 

seguridade. Posibilidades da contorna natural próximo para a realización de percorridos de orientación. 

Influencia das actividades de orientación na degradación da contorna natural próximo. Condutas destinadas ao 

coidado da contorna que se utiliza. 

5. Actividades artístico expresivas: danzas 

-  A danza como contido cultural. Danzas históricas e danzas actuais. 

-  Deseño e realización de coreografías. Agrupamentos e elementos coreográficos. 

6. Saúde 
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-  Vantaxes para a saúde e posibles riscos das diferentes actividades físico deportivas seleccionadas. 

-  Medidas preventivas nas actividades físico deportivas nas que hai competición: preparación previa á situación 

de competición, equilibrio de niveis, adaptación de materiais e condicións de práctica. 

-  Métodos para chegar a valores saudables na forza, a resistencia e a flexibilidade. 

-  Hixiene postural na actividade física e nas actividades cotiás. 

-  Control da intensidade dos esforzos: a frecuencia cardíaca, a escala de percepción de esforzo. 

7. Balance enerxético entre inxesta e gasto calórico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Resolver situacións motrices individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, das 

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

1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, 

respectando as regras e normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa a súa execución con respecto ao modelo técnico suscitado. 

1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados no modelo técnico. 

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

mostrando actitudes de esforzo, auto esixencia e superación. 

1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornas non estables e técnicas básicas de 

orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo. 

2. Interpretar e producir accións motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal e outros recursos. 

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

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

2.3. Colabora no deseño e a realización de bailes e danzas, adaptando a execución á dos compañeiros. 

2.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea. 

3. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración oposición, utilizando as estratexias 

máis adecuadas en función dos estímulos relevantes. 

3.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-

deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 

3.2. 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. 

3.3. Discrimina os estímulos a ter en conta en tómaa de decisións nas situacións de colaboración, 

oposición e colaboración- oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

3.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das solucións aportadas e a súa 

aplicabilidade a situacións similares. 

4. Recoñecer os factores que interveñen na acción motriz e os mecanismos de control da intensidade da 

actividade física, aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

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

4.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos diferentes tipos de actividade física, a 

alimentación e a saúde. 

4.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como, coa saúde e os riscos 

e contraindicacións da práctica deportiva 

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

mellora dos diferentes factores da condición física. 

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

4.6. 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. 

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

mostrando unha actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

5.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, 

utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

5.2. Alcanza niveis de CF acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 

prevención de lesións. 

5.4. 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. 

6. Desenvolver actividades propias de cada unha das fases da sesión de actividade física, relacionándoas coas 

características das mesmas. 

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

6.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de forma autónoma e habitual. 

6.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motrices en función das 

propias dificultades. 

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

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

características, colaborando cos demais e aceptando as súas achegas. 

7.1. Mostra tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como de espectador. 

7.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas dos demais e as normas establecidas, e 

asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos obxectivos. 

7.3. Respecta aos demais dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización 

responsable da contorna. 

8.1. Coñece as posibilidades que ofrece a contorna para a realización de actividades físico deportivas. 

8.2. Respecta a contorna e valóraa como un lugar común para a realización de actividades físico 

deportivas. 
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8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as 

actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

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

expresivas, analizando as características das mesmas e as interaccións motrices que levan, e adoptando medidas 

preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que 

poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os demais. 

9.2. Describe os protocolos a seguir para activar os servizos de urxencia e de protección da contorna. 

9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o 

ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non estable. 

10. Utilizar as TIC no proceso de aprendizaxe, para buscar, analizar e seleccionar información relevante, 

elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións dos mesmos. 

10.1. Utiliza as TIC para elaborar documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), 

como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante. 

10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa 

actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos 

BACHARELATO 

CONTIDOS 

A secuenciación dos contidos estableceuse seguindo un criterio lóxico de progresión das aprendizaxes 

e organizouse en catro bloques ou seccións. 

As primeiras UUDD configuran un bloque introdutorio no que se aborda o movemento en relación coas 

diferentes estruturas corporais (esqueleto, articulacións, sistema muscular…) e as interrelacións entre a 

capacidades físicas. Abórdanse a continuación os requisitos que debe reunir un adestramento para consideralo 

cientificamente adecuado e ofrécense as pautas para planificar un sistema persoal de adestramento. Esta 

primeira sección péchase cun apartado no que se enfocan as actividades e exercicios da Educación Física como 

parte integrante das prácticas hixiénicas incluídas no campo da medicina preventiva. 

O segundo bloque constitúese coa exposición de tres deportes que poden realizarse individualmente, 

en parella, ou en equipo. 

Os contidos do terceiro bloque están relacionados coas posibilidades expresivas do corpo humano, con 

especial atención ás actividades teatrais. 

No cuarto e último bloque facilítanse os elementos necesarios para poder establecer un programa 

básico de mantemento físico baseado na adopción de hábitos de vida sans e a práctica de exercicio. 

A continuación relacionamos os contidos do bacharelato: 

- Avaliación da condición física. Realización dos test de avaliación da condición física 

- Principios do Adestramento: Acondicionamento físico persoal e a súa planificación. Os mecanismos de 

adaptación dos sistemas do organismo á actividade física. Hábitos sociais e efectos na actividade física 

- Beneficios e riscos da actividade física 
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- Alimentación e gasto enerxético 

- Utilización de sistemas de acondicionamento físico e adecuación da dinámica de cargas: métodos para a 

mellora da resistencia cardiorrespiratoria, da flexibilidade e da forza-resistencia muscular. 

- Mellora e mantemento do ton muscular. Formas de traballo muscular. Obxectivos do traballo con pesas. 

Opcións actuais de mantemento físico. 

- Elaboración e realización dun plan persoal de adestramento da condición física, atendendo a dinámica 

adecuada de cargas e a utilización dos sistemas de desenvolvemento da condición física máis adecuados aos 

obxectivos e recursos dispoñibles. 

- Valoración do gasto enerxético diario e dos hábitos de alimentación 

- Coñecemento dos hábitos e prácticas sociais que prexudican a saúde: sedentarismo, consumo de sustancias 

tóxicas... 

- Coñecemento dos regulamento dos deportes que se practiquen 

- Planificación e xestión de competicións deportivas 

- Aspectos sociais do deporte: violencia, economía, consumismo, lexislación, saúde, educación. 

- Práctica dos deportes elixidos tendo en conta o quentamento, aspectos técnicos e tácticos individuais. 

- Práctica de técnicas específicas de actividades de pa ou raqueta. 

- Desenvolvemento dunha competición deportiva a nivel de aula: calendarios, arbitraxes, resultados e 

clasificacións, normativas. 

- Lectura e análise de noticias vinculadas a incidencia do deporte na sociedade actual 

- Planificación e organización dunha actividade no medio natural: Montañismo. Sendeirismo 

- Coñecemento das precaucións e normas de seguridade para a realización da actividades no medio natural. 

- Análise das saídas profesionais relacionadas coa actividade física. 

- Coñecemento e práctica de actividades de expresión corporal: as variables dinámicas do movemento e o seu 

valor expresivo: forza, traxectorias, ritmo, respiración. 

- Práctica de bailes de salón. 

- Realización de representacións artísticas en grupo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.- Valorar a actividade física desde a perspectiva da saúde, a satisfacción, a autosuperación e as posibilidades 

de interacción social e de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interese, respecto, esforzo e 

cooperación na práctica da actividade física. 

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. 

1.2. Adopta una 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.  

1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de recuperación na actividade física. 
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2.- Controlar os riscos que pode xerar a utilización dos equipamentos, o contorno e as propias actuacións na 

realización das actividades físico deportivas e artístico-expresivas, actuando de forma responsable no seu 

desenvolvemento, tanto individualmente como en grupo. 

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

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

2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na realización de actividades que 

requiren atención ou esforzo. 

3.- Amosar un comportamento persoal e social responsable respectándose a si mesmo, ás outras persoas e o 

contorno, no marco da actividade física. 

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

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

respectando as diferenzas. 

4.- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 

aplicando criterios de fiabilidade e eficacia na utilización de fontes de información e participando en ámbitos 

colaborativos con intereses comúns. 

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

4.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica axeitada. 

5.- Crear e representar composicións corporais individuais ou colectivas con orixinalidade e expresividade, 

aplicando as técnicas máis apropiadas á intencionalidade da composición. 

5.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das composicións ou montaxes artísticas 

expresivas. 

5.2. Representa composicións ou montaxes de expresión corporal individuais ou colectivas, axustándose 

a unha intencionalidade de carácter estética ou expresiva. 

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

6.- Mellorar ou manter os factores da condición física e as habilidades motoras cun enfoque cara á saúde, 

considerando o propio nivel e orientándoos cara ás súas motivacións e cara a posteriores estudos ou ocupacións. 

6.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético nos programas de actividade física 

para a mellora da condición física e saúde. 

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

6.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de recuperación na actividade física. 

6.4. 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. 

7.- Planificar, elaborar e pór en práctica un programa persoal de actividade física que incida na mellora e no 

mantemento da saúde, aplicando os sistemas de desenvolvemento das capacidades físicas implicadas, tendo en 

conta as súas características e nivel inicial, e avaliando as melloras obtidas. 

7.1. 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 
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seus intereses persoais. 

7.2. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas considerando as súas necesidades e motivacións, 

e como requisito previo para a planificación da súa mellora. 

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

7.4. Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade física, conxugando as variables de 

frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade. 

7.5. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de actividade física, reorientando as 

actividades nos aspectos que non chegan ao esperado. 

7.6. Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida activo. 

8.- Resolver situacións motoras en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motoras específicas 

individuais ou de adversario con fluidez, precisión e control, perfeccionando a adaptación e a execución dos 

elementos técnicos desenvoltos no curso anterior. 

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

8.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros e 

as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas situacións colectivas. 

8.3. Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo. 

8.4. Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos non estables, analizando os aspectos 

organizativos necesarios. 

9.- Solucionar de xeito creativo situacións de oposición, colaboración ou colaboración-oposición en contextos 

deportivos ou recreativos, adaptando as estratexias ás condicións cambiantes que se producen na práctica. 

9.1. Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con respecto á persoa adversaria, nas 

actividades de oposición. 

9.2. Colabora con participantes nas actividades físico deportivas nas que se produce colaboración ou 

colaboración oposición, e explica a achega de cadaquén. 

9.3. Desempeña as función que lle corresponden, nos procedementos ou nos sistemas postos en 

práctica para conseguir os obxectivos do equipo. 

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

9.5. Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de colaboración-oposición, adaptándoas ás 

características das persoas participantes. 

4.3.-  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS. PROPOSTA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
E TEMPORALIZACIÓN. 

Para concretar a distribución de actividades por sesións fíxose a seguinte previsión de horas de clase 

para o curso 2019/2020, non contabilizando as datas previstas para exames: 

 

 Setembro: 4 sesións 
 Outubro: 8 sesións 
 Novembro: 7 sesións   1º Avaliación: 23 sesións 
 Decembro: 4 sesións 
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  Xaneiro:  7 sesións 
 Febreiro:  6 sesións   2º Avaliación: 20 sesións 
 Marzo:   7 sesións 
 
 Abril:                5 sesións 
 Maio:                8 sesións   3º Avaliación: 16 sesións 
 Xuño:                3 sesións 
 

Para a distribución dos contidos nos diferentes cursos tivemos en conta unha serie de factores que 

pasamos a comentar. 

 Como sinala o Decreto que determina o currículo, os contidos do BLOQUE COMÚN, pola súa natureza 

transversal, traballarase 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… 

 O bloque de contidos de ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE decidimos introducilo en tódolos niveis cunha 

unidade didáctica inicial. Desta forma iniciaremos o curso cunha valoración (avaliación de diagnóstico) da 

condición física saudable do alumnado co fin de que poidan observar e reflexionar sobre os cambios nas 

distintas capacidades físicas e variables antropométricas durante os anos de ESO e Bacharelato. A final de curso 

realizaremos unha nova valoración para que as modificacións, si existen, poidan ser observadas tamén no propio 

curso escolar. O noso obxectivo é que o alumnado sexa consciente dos cambios que se producen no seu corpo 

e na súa condición física e que valoren a necesidade de manter unha actividade física como hábito na súa vida 

diaria. As distintas unidades didácticas de condición física e saúde terán un tratamento sumativo de tal forma 

que ano a ano se recordaran os contidos anteriores e se ampliarán, dirixíndonos sempre cara unha maior 

autonomía do alumnado no manexo dos distintos elementos que forman parte do adestramento das 

capacidades físicas: test, métodos, cargas, exercicios... 

No bacharelato buscaremos que o alumnado utilice os coñecementos e capacidades, vinculados a este 

bloque de contidos, acadados na ESO para elaborar un programa de adestramento individualizado, en función 

dos seus intereses e posibilidades. 

Os contidos de XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS, tratarémolos ao longo da ESO, tentando introducir 

modalidades deportivas psicomotrices, sociomotrices de oposición e de colaboración oposición, así como xogos 

e deportes alternativos e tradicionais. As directrices para a secuenciación temporal destes contidos son: 

•  Da iniciación ao perfeccionamento, a través dun tratamento bianual de cada modalidade (tentarase 

que as modalidades deportivas se traten dous anos ao longo das dúas etapas). 

•  De xeito xeral: da técnica e táctica individual (1º ano) á táctica grupal e colectiva (2º ano) 

•  De xeito xeral: do coñecemento e práctica dos xogos e deportes (1º ciclo) á súa utilización na recreación 

e na competición (2º ciclo). 

No bacharelato a intervención didáctica consistirá nun repaso dos elementos formais e funcionais das 

modalidades a tratar e na programación dunha competición deportiva a cargo dos propio  alumnado, 

introducíndoo desta forma na planificación de actividades de recreación e ocio.   
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O tratamento das ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL, as condicións climáticas teranse en conta para a 

súa situación temporal ao longo do curso. As actividades de orientación introducirémolas de forma progresiva 

desde 2º de ESO. Para desenvolver contidos deste bloque organizaremos, na medida do posible, unha saída en 

cada un dos niveis para que poidan realizar unha actividade deportiva nun entorno natural.  

 

Con respecto ao bloque de ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS, procuramos que os distintos 

contidos aparezan de forma progresiva nos catro cursos da ESO para evitar o seu rexeitamento, frecuente sobre 

todo na poboación escolar masculina. Así partiremos desde actividades con compoñentes lúdicos e de 

representacións simples, ritmos sinxelos e niveis de abstraccións baixos, cara actividades con máis implicación 

persoal, maior dificultade técnica, ritmos musicais variados e actividades expresivas que permitan a 

desinhibición. No bacharelato trataremos especificamente as diversas técnicas que se utilizan na expresión 

corporal, e ampliaremos a bagaxe motriz rítmica do noso alumnado con bailes de salón estándar, bailes latinos, 

actividades coreográficas actuais... etc. 

 

RESUMO DA TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 1º ESO SESIÓNS 

1ª 
Avaliación 

- Presentación 
- “Condición física e saúde”: o quecemento, acondicionamento xeral das CFB 
relacionadas coa saúde 
- “Iniciación ós deportes de adversario: bádminton" 

1 
11 

 
11 

2ª 
Avaliación 

- “Iniciación ás actividades de patín” 
- “Iniciación ós xogos deportivos de colaboración-oposición: balonmán" 
- “Iniciación á escalada” 

9 
8 
3 

3ª 
Avaliación 

- “As habilidades ximnásticas básicas" 
- "Iniciación á expresión corporal" 

10 
6 

 2º ESO SESIÓNS 

1ª 
Avaliación 

- Presentación 
- “CF e saúde” (quecemento xeral, resistencia aeróbica e flexibilidade). 
- “Deportes de oposición e de colaboración-oposición con raqueta: palas, tenis" 
-  "O baloncesto: regulamento; os elementos técnico-tácticos individuais” 

1 
6 
6 

10 

2ª 
Avaliación 

- "O atletismo: vallas, técnica de carreira, marcha, lonxitude" 
- “Iniciación ós xogos deportivos de colaboración-oposición: Fútbol sala" 
- “Recollida e práctica de xogos populares e tradicionais” 

6 
8 
6 

3ª 
Avaliación 

- "Escalada" 
- “Habilidades ximnásticas: as combinacións en grupo” 
- "Iniciación ás actividades rítmicas" 

6 
6 
4 

 3º ESO SESIÓNS 

1ª 
Avaliación 

- Presentación 
- “Condición física e saúde” (resistencia e flexibilidade) 
- “Deportes oposición e de colaboración-oposición con raqueta: o bádminton” 

1 
10 
12 

2ª 
Avaliación 

- O atletismo: saída, relevos, triplo salto, altura, peso e disco" 
- "Iniciación á orientación”  
- “Fútbol sala” 

6 
4 

10 
3ª 

Avaliación 
- “Aeróbic” 
- "O baloncesto: regulamento; os elementos técnico-tácticos” 

6 
10 
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 4º ESO SESIÓNS 

1ª 
Avaliación 

- Presentación 
- “Condición Física e saúde” (forza e velocidade) 
- “O voleibol: regulamento; os elementos técnico-tácticos individuais e colectivos” 

1 
11 
11 

2ª 
Avaliación 

- “O balonmán: regulamento; os elementos técnico-tácticos” 
- "Xogos e deportes alternativos" 

10 
10 

3ª 
Avaliación 

- “As competicións deportivas: organización na aula” 
- “As actividades acuáticas: a natación e xogos na auga” 
- “Actividades rítmicas: bailes de salón" 

5 
5 
6 

 
 1º DE BACHARELATO SESIÓNS 

1ºAvaliación 
- “Presentación” 
- “Elaboración dun programa de mellora da Condición Física” 
- “U.D. deporte colectivo” 

1 
11 
11 

2ªAvaliación 

- “Expresión corporal” / "Actividades ximnásticas" 
- “U.D. deporte individual” 
- “Aspectos sociais do deporte e a actividade física” 
- "Bailes de salón" 

5 
8 
1 
4 

3ª Avaliación 
 

- "A nosa tradición e cultura: xogos, deportes e danzas" 
- "Deporte individual ou colectivo" 
- “Estudios e saídas profesionais vinculados á E.F.” 
- “Actividades no medio natural: planificación dunha actividade no medio natural” 

4 
8 
1 
3 

 

4.4.- CONTIDOS TRANSVERSAIS. 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato sinala: 

 Artigo 4. Elementos transversais 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e 

da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, 

sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

 

A parte diso, dende a materia de Educación Física trataranse os seguintes contidos transversais: 

- EDUCACIÓN PARA A PAZ: Un dos contidos actitudinais máis aplicado en todo o desenvolvemento curricular da 

área de Educación Física é o da aceptación e o respecto da propia realidade (corporal y funcional), das 

diferencias cos demais (de capacidade, de eficiencia motriz e morfoloxía) e das normas (regras) e resultados. 

Todos estes contidos aparecen no traballo da condición física, nos xogos e deportes (tamén para discapacitados) 

e na expresión corporal. 

- EDUCACIÓN PARA O CONSUMIDOR: é un contido que desde a nosa área abrangue o relacionado cos aspectos 

sociais e económicos que rodean a actividade deportiva e o deporte na actualidade. 

- EDUCACIÓN PARA A SAÚDE: en todos os bloques de contidos aparecerá este contido transversal xa que 

constitúe un nexo común a toda a Educación Física. Tratarémolo con máis especificidade relacionándoo coa 

condición física, e tratando aspectos como a alimentación, a hixiene, e o consumo de sustancias prexudiciais 

para a saúde. 
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- EDUCACIÓN PARA A CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE: o bloque de contidos de "Os xogos e as actividades 

deportivas", trata unha serie de conceptos, procedementos e actitudes directamente relacionados coas 

actividades físicas que se levan a cabo na natureza. Polo tanto, o coñecemento do medio e a súa vulnerabilidade, 

as técnicas adecuadas para “utilizalo” e as normas para a súa conservación, impartiranse ao tratar estes temas. 

De igual maneira, aparecen aspectos da educación medioambiental a medida que se desenvolven contidos 

deportivos, de condición física, xogos, etc., en canto á utilización do entorno escolar, á manipulación do 

equipamento e o cumprimento das normas de seguridade e prevención de accidentes. 

- EDUCACIÓN VIAL: aparecerá con aqueles contidos como son as actividades na natureza, nos que o alumnado 

debe desenvolverse por un medio determinado, respectando unhas normas básicas de seguridade. 

- EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE AMBOS SEXOS: constitúe tamén un contido 

presente en todo momento nas sesións de Educación Física, e sobre o cal o docente intentará incidir a través do 

control daquelas variables que máis inciden na transmisión dun currículo oculto sexista: comunicación oral, tipo 

de contidos a traballar, comportamentos valorados, exemplificacións con alumnos/as, demostracións... Con 

todo elo intentaremos que os estereotipos sexistas presentes na sociedade e con elo, na educación, non sexan 

reforzados nesta materia. Para elo, non buscamos unha situación de igualdade de comportamentos entre ambos 

sexos, senón valorar as características de cadanseu na súa xusta medida. Isto supón un intento de integración 

dos valores masculinos e femininos, no cal ambos sexos deben compartir diferentes actividades, posibilitando 

así que poidan destacar todos e todas. 

5.- Contribución da Educación Física ao desenvolvemento das Competencias Clave. 

A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa considera esencial a 

preparación para a cidadanía activa e a adquisición das competencias sociais e cívicas, recollidas na 

Recomendación do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de decembro de 2006 sobre as competencias crave 

para a aprendizaxe permanente. A Orde EDC/65/2015, de 21 de xaneiro, considera que as competencias crave 

son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a 

cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. Destácase a necesidade de que se poñan os medios para 

desenvolver as competencias crave durante a educación e a formación inicial, e desenvoltas ao longo da vida. 

Dado que a aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral, o proceso de ensino-aprendizaxe competencial debe abordarse desde 

todas as áreas de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, e 

desde tods os ámbitos. 

As competencias clave do currículo no sistema educativo español son as seguintes: 

• Comunicación lingüística. CCL 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 

• Competencia dixital. CD 

• Aprender a aprender. CAA 

• Competencias sociais e cívicas. CCSC 
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• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CSIEE 

• Conciencia e expresións culturais. CCEC 

A través da Educación Física, o alumnado desenvolve os coñecementos, procedementos e actitudes que 

definen a competencia básica relativa á “Competencias Sociais e Cívicas” pois a través da interacción do corpo 

co entorno desenvólvense hábitos saudables e de defensa do medio y acádase o benestar físico, mental e social. 

É a través do movemento corporal como a persoa explora o mundo que lle rodea ao seu propio corpo, conserva 

e mellora a saúde e o estado físico, prevén doenzas e disfuncións. Ademais, as actividades físicas e deportivas 

son unha ferramenta eficaz e atractiva para facilitar a integración, fomentar o respecto, a cooperación, a 

igualdade, o traballo en equipo e aprender a respectar as normas e regulamentos. 

Ademais desenvolve outras competencias como o “Sentido de iniciativa e espírito emprendedor” á hora 

de planificar e levar  cabo actividades deportivo-recreativas individuais o colectivas de ocio, ou cando programa 

a súa propia mellora da condición física. A materia posibilita o enfrontamento do alumnado a situacións nas que 

debe manifestar autosuperación, perseverancia e actitude positiva ante tarefas de certa dificultade técnica, ou 

unha mellora do propio nivel de condición física, responsabilidade e honestidade na aplicación de regras e 

capacidade de aceptación dos diferentes niveis de condición física e de execución motriz dentro do grupo. 

A “Conciencia e expresións culturais” desenvólvese mediante o recoñecemento e a valoración das 

manifestacións culturais da motricidade humana, tales como a expresión corporal, a práctica ou tamén a 

asistencia como espectador a deportes, xogos tradicionais, actividades expresivas ou a danza como parte do 

patrimonio cultural dos diferentes pobos. Noutro sentido, a nosa materia, tamén está comprometida coa 

adquisición dunha actitude aberta e respectuosa ante o fenómeno deportivo como espectáculo, mediante a 

análise e a reflexión crítica ante a violencia no deporte ou outras situación contrarias á dignidade humana que 

nel se producen. 

A competencia de “Aprender a aprender” como ferramenta para regular o seu propio aprendizaxe e 

práctica de actividade física no seu tempo libre, de forma organizada e estruturada. Así mesmo, desenvolve 

habilidades para o traballo en equipo en diferentes actividades deportivas e expresións colectivas e contribúe a 

adquirir aprendizaxes técnicos, estratéxicos e tácticos que son xeneralizables para varias actividades. 

A competencia en “Comunicación Lingüística” favorécese ofrecendo unha variedade de intercambios 

comunicativos e a través do vocabulario específico. 

A “Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía” a través do uso das 

habilidades numéricas e de medida, aplicadas entre outras, ao control do tempo e do espazo, así como para o 

control da mellora de súa propia condición física coa recollida de datos e reflexo dos mesmos en táboas e 

gráficos que reflicten o progreso do traballo realizado. 

Por último, la Educación Física traballa a “Competencia dixital” a través da busca e tratamento de 

información mediante as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do curso, 

así como comunicando e compartindo información e ideas nos soportes e en entornas apropiados. 
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6. Avaliación e cualificación. 

A avaliación farase en consonancia co disposto na Orde do 21 de decembro de 2007, modificada pola 

Orde do 23 de xuño de 2008, que regula a avaliación na ESO na Comunidade Autónoma de Galicia, que dita: 

Artigo 2º.-Carácter da avaliación 

1. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, terá carácter formativo e orientador 

e será diferenciada segundo as distintas materias do currículo. 

2. A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo: as 

competencias básicas, os obxectivos, os contidos e criterios de avaliación de cada unha das materias ou ámbitos, 

establecidos no Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, e a concreción que fagan os centros no seu proxecto educativo. 

Terá como referentes as competencias básicas e os obxectivos xerais da etapa. Os criterios de avaliación das 

materias serán o referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das competencias básicas 

como a consecución dos obxectivos. 

3. A avaliación será continua en canto que forma parte do proceso de ensino aprendizaxe e terá carácter 

formativo e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se producen e, en consecuencia, 

incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación que permitan garantir a 

adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo do alumnado e unha mellor 

adecuación da práctica docente. 

6.1 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 O proceso de avaliación que propoñemos intenta adaptarse aos aspectos sinalados pola lexislación 

vixente. Por elo, propoñemos unha avaliación: 

- consecuente cos fins e obxectivos do sistema educativo, 

- que se estenda ao sistema (programación-proceso educativo-profesor-medios e métodos) e ao alumno 

- que se realizará de forma continua e non circunstancial. 

- que nos proporcione información continua, obxectiva e suficiente para regular o proceso educativo, 

- na que interveñan os axentes externos e internos ao propio proceso: administración (criterios de 

avaliación), profesor e alumnos. 

¿QUÉ IMOS AVALIAR? 
1.- Ao alumnado: conceptos, procedementos e actitudes 

2.- Ao proceso: consecución dos obxectivos, desenvolvemento dos contidos, desenvolvemento das tarefas, 

utilización de estratexias, etc.… 

3.- Ao profesor: características, comportamentos, aptitudes.. 

6.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

6.2.1.- Ao alumnado. 

• Antes: a través da observación e o coñecemento do pasado académico e as súas experiencias na actividade 

física. Confección da ficha inicial do alumno. 
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• Durante: 

- a través do exame teórico, 

- a través de actividades como análise de artigos, realización de resumes de actividades e reflexións 

escritas sobre os contidos e outros aspectos da materia (2º ciclo da ESO e 1º de Bach.) 

- mediante os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe dos contidos nas unidades didácticas 

(baseados en actividades de ensinanza-aprendizaxe). 

- a través da observación día a día reflectida no caderno do profesor, no que se recollerá a valoración das 

actitudes. 

• Despois: avaliación final ou sumativa que ten en conta toda a información recollida antes e durante o proceso 

- exame teórico, 

- probas prácticas, 

- traballos (obrigatorios e voluntarios), 

- participación e actitudes diarias (caderno do profesor,) 

Para facer media das notas deberán chegar, como mínimo, a un tres en cada unha delas. 

6.2.2.- Ao proceso. 

Durante: 

- a través do caderno do profesor no que se recolle información acerca do cumprimento dos obxectivos 

didácticos de cada U.D. 

- a través dos alumnos: 

• Os diarios dos alumnos. 

• A observación realizada por alumnos lesionados/exentos. 

Despois: 

- valoración da información obtida a través dos instrumentos anteriores, 

- valoración da consecución dos obxectivos xerais ao final do ciclo. 

6.2.3.- Ao Profesor.    

 Durante: De forma subxectiva: diario persoal do profesor. 

 Despois: Valoración da información obtida cos instrumentos anteriores. 

6.2.4.- Retroalimentación 

Toda a información obtida neste proceso de avaliación será rexistrada e analizada co fin de emitir xuízos de cara 

á toma de decisións con respecto a: 

• Cualificación final do alumno. 

• Consecución dos obxectivos marcados. 

• Modificación de aspectos do proceso de ensinanza/aprendizaxe: contidos, obxectivos, materiais… 

• Modificación na intervención do profesor: comportamentos, renovación de coñecementos, utilización 

de estratexias de ensinanza/aprendizaxe… 

Recolleranse ditas reflexións na Memoria Final realizada no mes de xuño. 
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Avaliación Interna da programación. 
 

RESPECTO A CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN 

INDICADORES SI NON OBSERVACIÓNS 

1. A programación recolle os criterios de avaliación de forma clara e sinxela    

2. O alumnado ten acceso aos criterios de avaliación/cualificación.    

3. As familias, teñen acceso aos criterios de avaliación/cualificación.    

4. Avalíanse os coñecementos previos.    

5. Vai dirixida aos diferentes tipos de contido.    

6. Valóranse os contidos actitudinais e procedementais.    

7. Avalíanse as competencias.    

8. Valórase o traballo que desenvolve na casa.    

9. Valórase o traballo que desenvolve o alumno na aula.    

10. Avalíase o proceso de aprendizaxe de maneira directa e a través dos 
cadernos (materiais)de traballo do alumnado. 

   

11. As probas contemplan diferentes niveis de dificultade    

12. Analízanse os resultados do grupo de alumnos.    

13. Establécense os procedementos de recuperación por avaliación.    

14. As sesións de avaliación son suficientes e eficaces.    

15. Avalíase periodicamente a programación.    

16. Avalíase a propia práctica docente.    

17. A avaliación é continua.    

18.Os resultados das avaliacións úsanse para adecuar a programación    

20. A programación contempla mecanismos propios de avaliación 
interna 

   

 

RESPECTO Á METODOLOXÍA. 

INDICADORES SI NON OBSERVACIÓNS 

1.Prevese unha metodoloxía activa e participativa do alumnado    

 
 

Participa nunha selección de actividades:    

-Expoñendo traballo ao grupo    

-Realizando proxectos    

-Realizando traballos en grupo    

-Mediante actividades por descubrimento guiado    

-Outras: propostas...    

2. A  actuación do profesor ten un enfoque interdisciplinar    
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3. Os diferentes tipos de actividades baséanse en aprendizaxes 
significativas e funcionais. 

   

4. A distribución da aula facilita o traballo autónomo.    

5. A distribución da aula modifícase en función das actividades.    

6. Prevese o uso doutros espazos    

 
 

-Biblioteca    

-Salas de informática    

-Laboratorios    

-Espazos fose do centro    

-Outros:    

7.Recursos previstos    

 
 

-Recursos propios da materia    

-Materiais elaborados polo departamento    

-Medios audiovisuais    

-Medios informáticos    

-Libro de texto    

-Actividades extraescolares e complementarias    

-Libros de consulta    

-Libros de lectura    

8. Póñense en práctica técnicas de estudo: subliñado, esquema, mapas    

9. Favorécese a lectura e a comprensión lectora.    

10. Contémplase o seguimento individualizado do alumno a través de…    

 
 

A gradación dos contidos de aprendizaxe    

A distribución de forma flexible dos tempos das sesións.    

A utilización de actividades de reforzo    

A utilización de actividades de ampliación    

 

 Para ter constancia dos logros da nosa programación, e reflectir todo o recollido nos anteriores 

instrumentos, faremos constar no libro de actas das reunións de departamento, todos aqueles problemas que 

puideran xurdir, así como o grado de consecución dos obxectivos e o grado de execución dos contidos. 

 Ao final de cada trimestre poderase cubrir unha ficha que se poderá incorporar á memoria de final de 

curso. Tamén se terá en conta á hora de levantar acta nas reunións de departamento. Esta ficha confeccionámola 

da seguinte maneira: 
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CURSO EXECUCIÓN 
Unidades Didact 

EXECUCIÓN 
CONTIDOS 

CONSECUCIÓN 
OBXECTIVOS, ESTÁNDARES 

PROBLEMAS 
XURDIDOS 

1º ESO     

2º ESO     

3º ESO     

4º ESO     

1º BACH.     

 

6.3. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial ou diagnóstica permite adecuar a aprendizaxe as posibilidades do alumnado, 

mediante a observación e interpretación de coñecementos, actitudes e capacidades. Ten o seu momento idóneo 

ao comezo dunha unidade didáctica, dun período educativo ou dun proceso formativo. O referente da avaliación 

tratará de ser criterial (respecto ao nivel de habilidade do alumnado) ou normativo. 

Esta avaliación realizarase a través da observación directa, do coñecemento do pasado académico e as 

súas experiencias na actividade física. Confeccionarase unha ficha inicial do alumnado na que se tomarán datos 

antropométricos e condicionais e aqueles referentes a posibles enfermidades, patoloxías, discapacidades ou 

problemas para a práctica da Educación Física. 

6.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: INDICADORES DE LOGRO. PONDERACIÓN CA E EA. 
 

Utilizaremos como indicadores de logro para decidir a avaliación positiva do alumnado na materia de 

Educación Física ós seguintes: 

1º e 2º ESO 

• Presentar de maneira aceptable todos os traballos, encargados ao longo do curso.  

• Asistir as clases de Educación Física coa vestimenta adecuada. 

• Participar nas actividades realizadas nas sesións, mínimo un 85% e alcanzar unha progresión individual 

suficiente. 

• Amosar un coñecemento dos conceptos básicos transmitidos ao longo do curso e sinalados no apartado 

de contidos da presente programación. Mínimo dun tres nos exames teóricos. 

 Proba extraordinaria de Setembro 

O alumnado que non cumpra algún destes requisitos terá que repetir no mes de setembro todas as 

probas individuais realizadas (exames prácticos) para a valoración dos procedementos e realizar un exame 

teórico sobre os contidos conceptuais impartidos, cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o 

segundo.  A nota mínima en cada un dos apartados será dun 3. Así mesmo deberán entregar os traballos non 

realizados ou realizados incorrectamente. 

No caso de que as probas realizadas foran en grupo, adaptaranse estas probas a través de: 

probas procedimentais individuais e traballos por escrito. 

A nota final da avaliación será a media dos apartados á avaliar.   
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PONDERACIÓN DOS CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  

1º/2º ESO CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS CRITERIOS INDICADORES 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

 
1.Resolver situacións motrices 
individuais aplicando os 
fundamentos técnicos e 
habilidades específicas, das 
actividades físico-deportivas 
propostas, en condicións reais ou 
adaptadas. 

1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das 
actividades propostas, respectando as regras e normas establecidas. 
1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico suscitado. 
1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados no modelo 
técnico. 
1.4.  Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas 
respecto de o seu nivel de partida, mostrando actitudes de esforzo, auto 
esixencia e superación. 
1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornas non 
estables e técnicas básicas de orientación, adaptándose ás variacións que se 
producen, e regulando o esforzo en función das súas posibilidades 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

2. Interpretar e producir 
accións motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal e 
outros recursos. 

2.1.  Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo 
e intensidade. 
2.2.  Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo prefixado. 
2.3. Colabora no deseño e a realización de bailes e danzas, adaptando a súa 
execución á dos seus compañeiros. 
2.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea. 

 
CAA 
CCSC 
CSIEE 

3. Resolver situacións 
motrices de oposición, 
colaboración ou colaboración 
oposición, utilizando as 
estratexias máis adecuadas en 
función dos estímulos relevantes. 

3.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica 
das actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición 
propostas. 
3.2. 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. 
3.3. Discrimina os estímulos que hai que ter en conta na toma de decisións 
nas situacións de colaboración, oposición e colaboración- oposición, para obter 
vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 
3.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das 
solucións aportadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

CMCCT 
CAA 
CCSC 
CSIEE 

4. Recoñecer os factores 
que interveñen na acción 
motriz e os mecanismos de 
control da intensidade da 
actividade física, aplicándoos á 
propia práctica e 

relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas 
diferentes actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no 
ciclo. 
4.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos diferentes 
tipos de actividade física, a alimentación e a saúde. 
4.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así 
como, coa saúde e os riscos e contraindicacións da práctica deportiva 
4.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 
correspondente ás marxes de mellora dos diferentes factores da condición física. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da 
condición física. 
4.6. 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. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

5. Desenvolver as 
capacidades físicas de acordo 
coas posibilidades persoais e 
dentro das marxes da saúde, 
mostrando unha actitude de 
auto esixencia no seu esforzo. 

5.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 
5.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 
5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades 
físicas como medio de prevención de lesións. 
5.4. 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. 
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CAA 
CCSC 
CSIEE 

6. Desenvolver 
actividades propias de cada 
unha das fases da sesión de 
actividade física, 
relacionándoas coas 
características das mesmas. 

6.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade 
dos esforzos realizados. 
6.2.  Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de forma 
autónoma e habitual. 
6.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades 
motrices en función das propias dificultades. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

7. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando a 
eliminación de obstáculos á 
preparación doutras persoas 
independentemente das súas 
características, colaborando cos 
demais e aceptando as súas achegas. 

7.1. Mostra tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como de 
espectador. 
7.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas dos demais e as 
normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución 
dos obxectivos. 
7.3. Respecta aos demais dentro do labor de equipo, con independencia do 
nivel de destreza. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 
CMCCT 

8. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico-deportivas como 
formas de lecer activo e de 
utilización responsable da contorna. 

8.1. Coñece as posibilidades que ofrece a contorna para a realización de 
actividades físico deportivas. 
8.2.  Respecta a contorna e valóraa como un lugar común para a realización de 
actividades físico deportivas. 
8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co 
tratamento do corpo, actividades de lecer, a actividade física e o deporte no 
contexto social actual. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

9. Controlar as dificultades e os 
riscos durante a súa participación en 
actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, analizando as 
características das mesmas e as 
interaccións motrices que levan, e 
adoptando medidas preventivas e de 
seguridade no seu desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físicas e artístico-expresivas 
propostas que poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os 
demais. 
9.2.  Describe os protocolos a seguir para activar os servizos de urxencia e de 
protección da contorna. 
9.3. Adopta as medidas de seguridade das actividades desenvolvidas durante o 
ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non 
estable. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 
CD 

10. Utilizar as TIC no proceso de 
aprendizaxe, para buscar, analizar e 
seleccionar información relevante, 
elaborando documentos propios, e 
facendo exposicións e 
argumentacións dos mesmos. 

10.1. Utiliza as TIC para elaborar documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo...), como resultado da procura, análise e selección de 
información. 
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto 
social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos 

 

A CUALIFICACIÓN establecerase en función da consecución dos criterios de avaliación para cada curso en cada 
trimestre, quedando resumidos da seguinte maneira: 
 

1ºESO  

CRITERIOS AVAL 1ªAVAL. 2ªAVAL. 3ªAVAL. XUÑO 

Criterio 1 20% 20% 20% 20% 

Criterio 2. 15% 15% 10% 10% 

Criterio 3. 15%       10% 15% 15% 

Criterio 4. 5% 10% 10% 10% 

Criterio 5. 10% 5% 10% 10% 

Criterio 6. 5% 5% 10% 5% 

Criterio 7. 5% 15% 5% 10% 

Criterio 8. 5% 10% 10% 10% 

Criterio 9. 10% 5% 5% 5% 

Criterio 10. 10% 5% 5% 5% 

 100 % 100 % 100 % 100 % 
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3º e 4º ESO 

• Presentar de maneira aceptable todos os traballos, encargados ao longo do curso.  

• Asistir as clases de Educación Física coa vestimenta adecuada. 

• Participar nas actividades realizadas nas sesións, mínimo un 85% e alcanzar unha progresión individual 

• Amosar un coñecemento dos conceptos básicos transmitidos ó longo do curso e sinalados no apartado 

de contidos da presente programación. Mínimo dun 3 nos exames teóricos. 

Proba extraordinaria de Setembro 

O alumnado que non cumpra algún destes requisitos terá que repetir no mes de setembro todas as 
probas individuais realizadas (exames prácticos) para a valoración dos procedementos e realizar un exame 
teórico sobre os contidos conceptuais impartidos, cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o 
segundo. A nota mínima en cada un dos apartados será dun 3,5. Así mesmo deberán entregar os traballos non 
realizados ou realizados incorrectamente. 

No caso de que as probas realizadas foran en grupo, adaptaranse estas probas a través de: probas 
procedimentais individuais e traballos por escrito. 

 

A nota final da avaliación será a media dos apartados á avaliar.  

 

PONDERACIÓN DOS CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

3º/4º ESO CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS      CRITERIOS        INDICADORES 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

 
1.Resolver situacións motrices 
individuais aplicando os 
fundamentos técnicos e 
habilidades específicas, das 
actividades físico-deportivas 
propostas, en condicións reais 
ou adaptadas. 

1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das 
actividades propostas, respectando as regras e normas establecidas. 
1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico suscitado. 
1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados no modelo técnico. 
1.4.  Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto 
de o seu nivel de partida, mostrando actitudes de esforzo, auto esixencia e 
superación. 
1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornas non estables e 
técnicas básicas de orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e 
regulando o esforzo en función das súas posibilidades 

CAA 
CCSC 
CSIEE 
CCEC 

2. Interpretar e producir 
accións motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal e 
outros recursos. 

2.1.  Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e 
intensidade. 
2.2.  Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados 
a un ritmo prefixado. 
2.3. Colabora no deseño e a realización de bailes e danzas, adaptando a súa 
execución á dos seus compañeiros. 
2.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea. 
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CAA 
CCSC 
CSIEE 

3. Resolver situacións motrices 
de oposición, colaboración ou 
colaboración oposición, utilizando 
as estratexias máis adecuadas en 
función dos estímulos relevantes. 

3.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica 
das actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición 
propostas. 
3.2. 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. 
3.3. Discrimina os estímulos que hai que ter en conta na toma de decisións nas 
situacións de colaboración, oposición e colaboración- oposición, para obter 
vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 
3.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das 
solucións aportadas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

 
CAA 
CCSC 
CSIEE 
 

 
4. Recoñecer os factores 
que interveñen na acción 
motriz e os mecanismos de 
control da intensidade da 
actividade física, aplicándoos 
á propia práctica e 
relacionándoos coa saúde. 

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

CMCCT 
CAA 
CCSC 
 

5. Desenvolver as capacidades 
físicas de acordo coas 
posibilidades persoais e dentro 
das marxes da saúde, mostrando 
unha actitude de auto esixencia 
no seu esforzo. 

5.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 
5.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 
5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas 
como medio de prevención de lesións. 
5.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para mellóraa 
da propia condición física, relacionando o efecto desta práctica con mellóraa da 
calidade de vida. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

6. Desenvolver actividades 
propias de cada unha das fases da 
sesión de actividade física, 
relacionándoas coas 
características das mesmas. 

6.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos 
esforzos realizados. 
6.2.  Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de forma autónoma e 
habitual. 
6.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades 
motrices en función das propias dificultades. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

7. Recoñecer as posibilidades 
das actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas como formas 
de inclusión social, facilitando a 
eliminación de obstáculos á 
preparación doutras persoas 
independentemente das súas 
características, colaborando cos 
demais e aceptando as súas 
achegas. 

7.1. Mostra tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como de 
espectador. 
7.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas dos demais e as 
normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 
7.3. Respecta aos demais dentro do labor de equipo, con independencia do nivel 
de destreza. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

8. Recoñecer as posibilidades 
das actividades físico-deportivas 
como formas de lecer activo e de 
utilización responsable da 
contorna. 

8.1. Coñece as posibilidades que ofrece a contorna para a realización de 
actividades físico deportivas. 
8.2.  Respecta a contorna e valóraa como un lugar común para a realización de 
actividades físico deportivas. 
8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co 
tratamento do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no 
contexto social actual. 
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CAA 
CCSC 
CSIEE 
CMCCT 

9. Controlar as dificultades e 
os riscos durante a súa 
participación en actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas, 
analizando as características das 
mesmas e as interaccións motrices 
que conlevan, e adoptando 
medidas preventivas e de 
seguridade no seu 
desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas propostas que poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou 
para os demais. 
9.2.  Describe os protocolos a seguir para activar os servizos de urxencia e de 
protección da contorna. 
9.3. Adopta as medidas de seguridade das actividades desenvolvidas durante o 
ciclo, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non 
estable. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 
CD 

10. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación no 
proceso de aprendizaxe, para 
buscar, analizar e seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, e facendo 
exposicións e argumentacións dos 
mesmos. 

10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar 
documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante. 
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto 
social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos 

 

A CUALIFICACIÓN establecerase en función da consecución dos criterios de avaliación para cada curso en cada 
trimestre, quedando resumidos da seguinte maneira: 

 
3ºESO  

CRITERIOS DE AVAL 1ªAVAL. 2ªAVAL. 3ªAVAL. JUÑO 
Criterio 1 20% 10% 10% 10% 

Criterio 2. 10% 15% 10% 10% 

Criterio 3. 10% 10% 10% 10% 

Criterio 4. 20% 10% 10% 10% 

Criterio 5. 10% 10% 10% 10% 

Criterio 6. 5% 5% 15% 10% 

Criterio 7. 5% 10% 5% 10% 

Criterio 8. 5% 10% 10% 10% 

Criterio 9. 5% 10% 10% 10% 

Criterio 10. 10% 10% 10% 10% 

 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

1º BACHARELATO 

• Presentar de maneira aceptable todos os traballos, encargados ó longo do curso.  

• Asistir as clases de Educación Física coa vestimenta adecuada. 

• Participar nas actividades realizadas nas sesións, mínimo un 80% e alcanzar unha progresión individual 

• Amosar un coñecemento dos conceptos básicos transmitidos ó longo do curso e sinalados no apartado 

de contidos da presente programación. Mínimo dun 3,5 nos exames teóricos. 

Proba extraordinaria de Setembro 

O alumnado que non cumpra algún destes requisitos terá que repetir no mes de setembro todas as 
probas individuais realizadas (exames prácticos) para a valoración dos procedementos e realizar un exame 
teórico sobre os contidos conceptuais impartidos, cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o 
segundo.  A nota mínima en cada un dos apartados será dun 3. Así mesmo deberán entregar os traballos non 
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realizados ou realizados incorrectamente. 

No caso de que as probas realizadas foran en grupo, adaptaranse estas probas a través de: probas 
procedimentais individuais e traballos por escrito. 

A nota final da avaliación será a media dos apartados á avaliar.  

PONDERACIÓN DOS CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BACHARELATO             CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS CRITERIOS          INDICADORES 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

1.- Valorar a actividade física desde a 
perspectiva da saúde, a satisfacción, a 
autosuperación e as posibilidades de 
interacción social e de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes de 
interese, respecto, esforzo e cooperación 
na práctica da actividade física. 

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. 
1.2. Adopta una 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. 
1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de 
recuperación na actividade física. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

2.- Controlar os riscos que pode xerar a 
utilización dos equipamentos, o contorno e 
as propias actuacións na realización das 
actividades físico deportivas e artístico-
expresivas, actuando de forma responsable 
no seu desenvolvemento, tanto 
individualmente como en grupo. 

2.1 Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados da propia 
actuación e da do grupo. 
2.2. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas 
especificacións técnicas. 
2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na 
realización de actividades que requiren atención ou esforzo. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

3.- Amosar un comportamento persoal e 
social responsable respectándose a si 
mesmo/a, ás outras persoas e o contorno, 
no marco da actividade física. 

3.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as 
actividades físico deportivas. 
3.2. Facilita a integración doutras persoas nas actividades de grupo, 
animando á súa participación e respectando as diferenzas. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 
CD 

4.- Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación para mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, aplicando criterios 
de fiabilidade e eficacia na utilización de 
fontes de información e participando en 
ámbitos colaborativos con intereses 
comúns. 

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

CAA 
CCSC 
CSIEE 
CCEC 

5.- Crear e representar composicións 
corporais individuais ou colectivas con 
orixinalidade e expresividade, aplicando as 
técnicas máis apropiadas á 
intencionalidade da composición. 

5.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das 
composicións ou montaxes artísticas expresivas. 
5.2. Representa composicións ou montaxes de expresión corporal 
individuais ou colectivas, axustándose a unha intencionalidade de 
carácter estética ou expresiva. 
5.3. Adapta as súas acción motoras ao sentido do proxecto artístico 
expresivo. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 
CMCCT 

6.- Mellorar ou manter os factores da 
condición física e as habilidades motoras 
cun enfoque cara á saúde, considerando o 
propio nivel e orientándoos cara ás súas 
motivacións e cara a posteriores estudos ou 
ocupacións. 

6.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético nos 
programas de actividade física para a mellora da condición física e 
saúde. 
6.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e funcionais 
que promoven a saúde. 
6.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de 
recuperación na actividade física. 
6.4. 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. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 
CCL 

7.- Planificar, elaborar e pór en práctica un 
programa persoal de actividade física que 
incida na mellora e no mantemento da 
saúde, aplicando os sistemas de 
desenvolvemento das capacidades físicas 
implicadas, tendo en conta as súas 
características e nivel inicial, e avaliando as 
melloras obtidas. 

7.1. 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. 
7.2. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas considerando as 
súas necesidades e motivacións, e como requisito previo para a 
planificación da súa mellora. 
7.3. Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu programa de 
actividade. 
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7.4. Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade 
física, conxugando as variables de frecuencia, volume, intensidade e 
tipo de actividade. 
7.5. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de 
actividade física, reorientando as actividades nos aspectos que non 
chegan ao esperado. 
7.6. Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida 
activo e para cubrir as súas expectativas. 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

8.- Resolver situacións motoras en 
diferentes contextos de práctica aplicando 
habilidades motoras específicas individuais 
ou de adversario/a con fluidez, precisión e 
control, perfeccionando a adaptación e a 
execución dos elementos técnicos 
desenvoltos no curso anterior. 

8.1. Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais 
que respondan aos seus intereses. 
8.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos compañeiros, e polas persoas 
adversarias, nas situacións colectivas. 
8.3. Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo. 
8.4. Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos 
non estables, analizando os aspectos organizativos 

CAA 
CCSC 
CSIEE 

9.- Solucionar de xeito creativo situacións 
de oposición, colaboración ou 
colaboración-oposición en contextos 
deportivos ou recreativos, adaptando as 
estratexias ás condicións cambiantes que se 
producen na práctica. 

9.1. Desenvolve acción que conduzan a situacións de vantaxe con 
respecto á persoa adversaria 
9.2. Colabora con participantes nas actividades físico deportivas nas 
que se produce colaboración ou colaboración oposición, e explica a 
achega de cadaquén. 
9.3. Desempeña as función que lle corresponden, nos procedementos 
ou nos sistemas postos en práctica para conseguir os obxectivos do 
equipo. 
9.4. Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas actividades 
físico-deportivas desenvolvidas. 
9.5. Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de 
colaboración-oposición, adaptándoas ás características das persoas 
participantes. 

 
A CUALIFICACIÓN establecerase en función da consecución dos criterios de avaliación para cada curso en cada 
trimestre, quedando resumidos da seguinte maneira: 

 
1ºBACHARELATO  

CRITERIOS DEAVALIACIÓN 1ªAVAL. 2ªAVAL. 3ªAVAL. XUÑO 

Criterio1 10% 10% 10% 10% 
Criterio2. 20%       10% 20% 20% 
Criterio3. 15% 15% 5% 15% 
Criterio4. 15% 5% 5% 5% 
Criterio5. 10% 20% 15% 15% 
Criterio6. 5% 5% 10% 5% 
Criterio7. 10% 15% 10%       10% 
Criterio8. 5% 10% 15%       10% 

Criterio9. 10% 10% 10%      10% 
 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

CUALIFICACIÓN FINAL DA MATERIA: 

A) Os alumnos que aproben todas as avaliacións obterán a súa nota da media aritmética das tres 

avaliacións. 

B) Os alumnos con unha ou dúas avaliación suspensas que presentaron as actividades de recuperación 

correctamente: 

Obterán a súa nota da media aritmética das avaliacións, sendo o cinco a nota da avaliación suspensa. Dita 
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nota poderase subir no caso que a súa actitude cara a materia sexa moi positiva e participativa pero nunca será 

superior a un seis. 

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

Terán a cualificación de Insuficiente na convocatoria de Xuño. 

6.5. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES. 

Seguindo a  Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, modificada pola Orde do 23 de xuño de 2008: 

O alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias seguirá un programa de 

reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a avaliación correspondente ao 

devandito programa. A avaliación do programa de reforzo será tida en conta para os efectos de cualificación 

das materias non superadas. Correspóndelles aos departamentos didácticos a organización destes programas. 

Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso no que imparte docencia. Os centros educativos organizarán 

os procesos de avaliación da recuperación das materias pendentes. 

O alumnado que non promocione permanecerá un ano máis no mesmo curso. Esta repetición irá 

acompañada dun plan de recuperación das aprendizaxes non adquiridas co fin de favorecer a adquisición das 

competencias básicas. 

Polo tanto, dende o departamento, levaranse a cabo as seguintes actividades: 

• Actividades de seguimento/reforzo: 

Fixaranse citas con certa periodicidade e de acordo co alumnado en cuestión para tratar os temas máis 

importantes e revisar a confección dos traballos propostos. Da mesma forma practicarán aquelas actividades 

que consideremos teñen peor nivel e necesitan reforzar. 

• Actividades de recuperación: 

– Presentación dos traballos pendentes do ano anterior 

– Participación activa e proveitosa nas actividades propias do curso actual. 

• Actividades de avaliación: 

– Contestación a preguntas sobre conceptos vistos no curso anterior. Exame teórico (MAIO) 

– Execución de probas prácticas, segundo os contidos procedimentais vistos o curso anterior e repasados 

nas actividades de seguimento e recuperación. 

Tanto o programa de reforzo, como o de recuperación, organizaranse para cada estudante tendo en 

conta as dificultades de aprendizaxe que motivaron a non superación da materia en relación cos mínimos 

establecidos na programación docente da mesma. Para a avaliación da materia terase en conta os progresos 

que o alumno/a realice nas actividades de reforzo de recuperación, así como a súa evolución na materia. 

Os criterios de cualificación serán os mesmos que os especificados para cada curso nos seus mínimos e 

porcentaxes cando proceda. 

O alumnado que non supere a materia con estas probas, poderá acudir a convocatoria de setembro cun 

exame práctico e outro teórico cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% o segundo. 
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O alumnado que promocionen ao seguinte curso ca materia de Educación Física pendente deberán 

realizar actividades de seguimento, recuperación e avaliación ao longo do seguinte curso consistentes en: 

• Actividades de seguimento: 

Periodicamente, quedaremos cos alumno/as no transcurso dun recreo, para tratar os temas máis 

importantes e revisar a confección dos traballos propostos. Da mesma forma practicarán aquelas actividades 

que consideremos teñen peor nivel e necesitan reforzar. 

• Actividades de recuperación: 

– Presentación dos traballos pendentes do ano anterior 

– Práctica de actividades realizadas no ano anterior 

• Actividades de avaliación: 

– Contestación a preguntas sobre conceptos vistos no curso anterior. Exame teórico. 

– Execución de probas prácticas, segundo os contidos procedimentais vistos o curso anterior e repasados 

nas actividades de seguimento e recuperación. 

Os criterios de cualificación serán os mesmos que os especificados nos seus mínimos e porcentaxes cando 

proceda. 

6.6.- CUALIFICACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Para levar a cabo a avaliación e cualificación das Competencias Clave dentro da nosa materia utilizamos 

a seguinte planilla: 

A=Acadada 
NA=Non acadada   

ALUMNOS CCL CMCCT CD CAA CCSC CSIEE CCEC 

Alumno        
Alumno        
Alumno        
Alumno        
Alumno        

 

7.- Medidas de atención á diversidade. 

A LOE, Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, no seu título II, Equidade da Educación, remarca 

a especial atención que, dentro da escolaridade obrigatoria, han de ter as medidas de atención á diversidade 

para, “por medio da prevención das dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica dos apoios e reforzos 

oportunos en tempo e forma, lograr o marco dunha escola inclusiva que acuda, segundo sexa necesario, ás 

medidas organizativas e/ou curriculares precisas para asegurar o principio de equidade, sen prexuízo de garantir 

unha educación de calidade para todo o alumnado. Desta maneira, a atención a diversidade deixa de ser unha 

medida que responde ás necesidades dunha parte do alumnado para pasar a ser unha necesidade de todo o 

alumnado e de todas as etapas educativas”. 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo a ESO e do Bacharelato di que a 

educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de atención á 
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diversidade. As medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder ás necesidades 

educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias básicas e dos obxectivos da educación 

secundaria obrigatoria e non poderán, en ningún caso, supoñer unha discriminación que lles impida alcanzar os 

devanditos obxectivos e a titulación correspondente. Teranse en conta as dificultades específicas das rapazas 

que por razón de xénero e pertenza a determinados colectivos teñan dificultades especiais. 

En canto se detecten dificultades de aprendizaxe, os centros deberán poñer en funcionamento as 

medidas de atención á diversidade que se consideren máis convenientes ás características do seu alumnado e 

que poderán ser tanto organizativas como curriculares.” 

A Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria 

na Comunidade Autónoma de Galicia. “A avaliación será continua en canto que forma parte do proceso de 

ensino aprendizaxe e terá carácter formativo e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que 

se producen e, en consecuencia, incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación 

que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo do 

alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente. 

Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada materia ao alumnado e 

facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, o profesorado que imparta docencia no grupo 

realizará unha avaliación inicial, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do 

alumnado en cada unha das materias e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. 

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento 

do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación que se consideren 

oportunas para cada alumna ou alumno. Será de grande importancia a coordinación de todo o profesorado que 

imparta docencia en cada grupo co fin de tomar medidas conxuntas que faciliten o progreso do alumnado.” 

Terase en conta, ademais, o disposto na lexislación vixente que regula estas medidas: 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de Educación 

Decreto 320/1996,  do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades 

educativas especiais. 

Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na ESO. 

Orde do 20 febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ao alumnado procedente 

do estranxeiro. 

Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en 

centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas 

especiais. 

Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con 

necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e 

os criterios para a realización do ditame de escolarización. 
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Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración 

do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a 

condicións persoais de sobredotación intelectual. 

Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral. 

O departamento de orientación colabora co profesorado na atención á diversidade, elaborando 

propostas de mellora para facilitar os procesos de ensino-aprendizaxe. 

Unha vez determinadas as necesidades establécense as medidas de apoio oportunas (actividades de 

reforzo educativo, apoios -dentro ou fóra da aula-), flexibilizacións do período de escolarización, adaptacións 

curriculares ou decisións de incorporación do alumnado aos programas de diversificación curricular ou FPB. 

O departamento de Educación Física intenta garantir a atención á diversidade a través dun tratamento 

dos contidos no que se fomenta a valoración individual do alumnado, xa que se lles solicita que cada un traballe 

sempre en función das súas posibilidades e limitacións. 

 Entre os instrumentos que se utilizarán para atender a diversidade dos alumnos están: 

• A organización da sesión en grupos de nivel. 

• O traballo personalizado que deben realizar os alumnos fora do horario escolar. 

• Actividades de quecemento autoxestionadas polo propio alumno/a. 

• A participación voluntaria en actividades máis complexas. 

• O ensino recíproco. 

• O traballo a partir do nivel inicial en test de condición física. 

• A ensinanza de exercicios de forma individual para a prevención e tratamento de lesións. 

Todos aqueles alumnos que puntual ou xeralmente non poidan participar na sesión práctica deberán tomar 

parte das seguintes actividades: 

• Colaborar co profesor no que se lles solicite. 

• Prestar atención a todos os contidos conceptuais que se transmitan oralmente na sesión. 

• Tomar nota do realizado para posteriormente plasmalo no diario do alumno. 

• Presentación daqueles traballos que puntualmente lles encomende o docente. 

O alumnado que non poida participar de forma total nas sesións prácticas serán avaliados a partires dos 

traballos persoais que se lles soliciten e do exame teórico. 

Existe a posibilidade de que os alumnos que teñan unha prescrición médica de determinados exercicios os 

poidan realizar nas sesións de Educación Física. 

 Dunha maneira máis concreta especificamos os mínimos esixibles para aquel alumnado que necesite 

reforzo educativo ou medidas de atención á diversidade por diferentes causas: 

• Dificultades de aprendizaxe: 

- De tipo motor ou procedimental; o mínimo esixible será unha actitude participativa na clase que mostre 

afán de superación a pesar dos múltiples problemas (motores, sensoriais ou psicolóxicos) que supón a 

tarefa. A non consecución das tarefas ou actividades non levará unha avaliación negativa si a actitude é a 

adecuada. 
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- Dificultades conceptuais; neste caso o grao de esixencia diminúe centrándose naqueles aspectos básicos 

e elementais que son necesarios na nosa materia con respecto a cada nivel. A elaboración de resumes 

destes conceptos e as respostas correctas as preguntas previamente sinaladas serán suficientes para 

superalos. 

- Dificultades actitudinais; o mínimo esixible será o respecto das persoas, materiais e instalacións. 

• Alumnado que modifica a súas actividades en función da prescrición médica correspondente: 

Só naqueles casos nos que a exención médica é total, quedarían exentos/as da práctica e realizarían a 

parte teórica e actividades de axuda e colaboración en clase; colocar material, anotacións, etc. Nestes casos 

terase en conta a súa participación noutros aspectos da clase e os coñecementos teóricos. 

Para as exencións parciais, requírese unha práctica de actividade física alternativa en consonancia cos 

requirimentos médicos prescritos, a participación e actitude en clase e os coñecementos teóricos 

correspondentes. 

• Persoas desmotivadas e de baixo interese pola materia: 

Exporanse posibles actividades alternativas que permitan a consecución dos obxectivos tanto na 

práctica coma na teoría. Preténdese encontrar puntos intermedios entre o que se considera necesario aprender 

e os intereses e motivacións do alumnado. Baséase en que o alumnado propón unha serie de actividades que 

poidan substituír ás que se ofertan na clase. De entre elas o profesor selecciona algunhas para que elixan aquelas 

polas que o alumnado pode mostrar maior interese ou motivación. Actividades que sen estar recollidas na 

programación poden ser adaptadas para que cumpran parte dos obxectivos expostos. 

8.- Tratamento do fomento da lectura. Plan Lector. Proxecto lingüístico. 

Dende o departamento de Educación Física a actividade lectora non é moi habitual durante o 

desenvolvemento das sesións, posto que somos unha materia eminentemente práctica e procedimental, se ben 

consideramos que podemos axudar dunha maneira positiva á consecución dun plan lector no centro, 

propoñendo as seguintes actividades para levalo a cabo: 

- Realización de traballos escritos nos que teñan que consultar e ler libros da nosa biblioteca (contamos 

con material bibliográfico adecuado) ou facer buscas en internet. 

- Propostas de traballos de busca de información actual tanto en medios físicos coma virtuais. 

- Lectura en voz alta na clase ou ximnasio dalgún fragmento dos apuntes á hora de impartir contidos 

teóricos. 

- Lectura en voz alta dalgún dos traballos escritos propostos. 

- Traballos ca prensa escrita nos que se analizará o diferente enfoque que os medios dan a unha mesma 

noticia. Preténdese fomentar unha actitude crítica sobre a información recibida. 

- Recomendación de lecturas de temática deportiva. 

- Participación na hora de ler que se porá en marcha este curso 2019-20 por primeira vez no centro 

 Por outra banda, dende o departamento, faremos suxestións á Coordinadora da Biblioteca para que 

dote á “Biblioteca de Aula” de 1º e 2º da ESO con bibliografía relacionada coa Actividade Física e o Deporte, 
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dentro do Plan de Lectura dunha hora a semana que se levará a cabo no centro o presente curso escolar. 

Dende este departamento fomentaremos entre o alumnado, na medida das nosas posibilidades, o gusto 

pola lectura como fonte de información, entretemento e enriquecemento persoal, desenvolvendo adecuadas 

prácticas lectoras e de manexo crítico dos diversos temas e mensaxes que recibamos ou queiramos transmitir. 

9. Tratamento do fomento das TIC. 

 Dentro da área de Educación Física, tentaremos contribuír ao desenvolvemento e fomento das TIC a 

través das seguintes actividades de clase: 

• Presentación de traballos feitos a ordenador, cunha presentación adecuada, seguindo unhas pautas 

predeterminadas coma: encabezados, títulos, pe de páxina, tipo de letra, táboas,... Traballaremos sobre 

todo con procesadores de texto e bases de datos, tanto de software libre coma privativo. 

• Realización de traballos en grupo nos que usemos gravacións auditivas e visuais, empregando a cámara 

de vídeo e montaxes de fotografías (coreografías de aeróbic, bailes de salón,...) 

• Realización de enquisas ou cuestionarios en google drive 

• Realización de traballos orientados coma webquest ou busca do tesouro para que fagan buscas de 

información na rede e análise e procesamento da información. 

• Consulta de páxinas web de contidos tratados nas clases de Educación Física. 

• Utilización da Aula Virtual para a proposta de actividades, traballos obrigatorios ou voluntarios e como 

fonte de información teórica para os exames. 

10. Plan de Convivencia. 

O departamento de Educación Física contribúe de forma directa no fomento do plan de convivencia, en 

estreita colaboración co departamento de orientación, levando a cabo tamén a dinamización de actividades 

deportivas, a través da realización das seguintes actividades: 

• Organización de actividades deportivas en datas e conmemoracións específicas, se a dirección do centro 

o solicita (este curso escolar tentarase participar activamente no Proxecto de Biblioteca que se propoña) 

• Realización de saídas con alumnado e profesorado (rutas de sendeirismo, excursións ocasionais..). 

• Organización da excursión á neve (alumnado de 3º ESO, 4º ESO e 1º BACH). 

• Organización de actividades deportivas (campionatos internos). 

• Participación en actividades deportivas de Deporte Escolar patrocinado pola Secretaría Xeral para o 

Deporte 

• Proposicións de saídas para profesores (rutas de sendeirismo, excursións, ceas,...). 

O Departamento de Educación Física contribuirá ao cumprimento do establecido na Lei 4/2011, de 30 

de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 
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11. Actividades Complementarias e Extraescolares. 

 Inclúense dentro da programación didáctica a realización das seguintes actividades, estando sempre 

pendentes da posibilidade de levalas a cabo: 

- Saídas ao entorno próximo do centro para desenvolver actividades propias das unidades didácticas 

(paseo marítimo, praia, piscina municipal...). 

- Participación nas actividades propostas pola Secretaría Xeral para o Deporte dentro do programa de 

Deporte Escolar. 

- 1º da ESO, 3ª ESO e 4º ESO: sendeirismo, actividades de orientación e piragüismo, multiaventura… 

- 1º BACH: actividades de deportes de aventura, rafting e paintball, rutas de sendeirismo. 

- Semana de esquí: aberta ó alumnado de 3º e 4º ESO, 1º BACH e Ciclos formativos 

12.- Información ao alumnado. 

Segundo a Orde do 21 de decembro de 2007 que regula a avaliación na ESO en Galicia, no Artigo 8º: 
 

Información da avaliación 

1. Ao comezo de cada curso, os departamentos didácticos, informarán a cada grupo de alumn@s, dos obxectivos, 

contidos e criterios de avaliación exixibles para obter unha valoración positiva das distintas materias, así como 

dos criterios de cualificación, os instrumentos de avaliación da aprendizaxe que se utilizarán, incluídas as 

materias pendentes de cursos anteriores, así como das medidas de reforzo e recuperación previstas. Así mesmo, 

a persoa titora de cada grupo informará ao seu alumnado dos requisitos que determinarán a promoción ao 

curso seguinte e, no caso do cuarto curso, a titulación. 

 

Para que todo o alumnado estea informado correctamente, empregamos dous métodos: 
 

- Ao principio de curso, na sesión de presentación, informamos das Unidades Didácticas que se van a realizar, 

tanto dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación, como dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

- Expoñemos, no taboleiro do Ximnasio, os puntos máis importantes da programación para que o alumnado 

poda consultalo en calquera momento. 

- Expoñeremos a programación na páxina web do centro. 

Esta programación da área de Educación Física foi realizada polos membros do Departamento EF, 

En Noia a 30 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

                 Francisco Javier González García      Alberto Albán Salgado 
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