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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

1º ESO. Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIA CLAVE 
B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da sesión de 
actividade física, tendo en conta ademais as recomendacións de aseo 
persoal necesarias para esta. 

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 
CC:  CSC e  CMCCT  

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

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

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

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

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en 
actividades físico-deportivas e artístico-expresiva, adoptando medidas 
preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

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

1º ESO. Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas sinxelas de expresión corporal. 

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo. 
CC: CCEC 

1º ESO. Bloque 3. Actividade física e saúde 
B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade 
física saudable, e recoñecer os mecanismos básicos de control da 
intensidade da actividade física para a mellora da súa saúde. 

EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a alimentación 
nun estilo de vida saudable 
CC: CMCCT 
EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter as 
actividades físicas para ser consideradas saudables, e lévaas á práctica. 
CC: CMCCT 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables 
desde a perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais 
e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de 
autoexixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Inicíase na participación activa das actividades para a mellora 
das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando 
os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 
CC: CAA 

1º ESO. Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os 
fundamentos técnicos e as habilidades específicas, das actividades 
físico-deportivas adaptadas propostas. 

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

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

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para obter 
vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas, respectando o regulamento. 
CC: CAA e CSIEE 
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2º ESO. Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

EFB1.1.1.Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa 
intensidade dos esforzos realizados. 
CC: CSC e CMCCT. 

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

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

 

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

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

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

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

2º ESO. Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal e outros recursos. 

 

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

2º ESO. Bloque 3. Actividade física e saúde 
B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción motora e 
os mecanismos de control da intensidade da actividade física, e aplicalos 
á propia práctica, en relación coa saúde e a alimentación. 

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación 
co seu impacto na súa saúde. 
CC: CMCCT. 
EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para autoavaliar os factores 
da condición física. 
CC: CMCCT. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis salientables desde a 
perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e 

dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de 
autoexixencia no seu esforzo. 

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

 
2º ESO. Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

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

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

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

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe 
na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas. 
CC: CAA e CSIEE. 
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3º ESO. Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIA CLAVE 
B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de 
actividade física, en relación coas súas características. 

EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa 
intensidade dos esforzos realizados. 
CC: CMCCT e CSC 
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de 
acordo co contido que se vaia realizar, de forma autónoma e habitual. 
CC: CSC 

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

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como no de espectador/a. 
CC: CSC 
EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con 
independencia do nivel de destreza. 
CC: CSC 

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

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

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

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas propostas que poidan supor un elemento de risco 
para si mesmo/a ou para as demais persoas. 
CC: CSC e CSIEE 
EFB1.4.2. Describe os protocolos para activar os  servizos de emerxencia 
e de protección do contorno. 
CC: CSIEE 

3º ESO. Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal e outros recursos. 

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos 
corporais axustados a un ritmo prefixado. 
CC: CCEC 
EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, 
adaptando a súa execución á dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 
CC: CCEC 

3º ESO. Bloque 3. Actividade física e saúde 
B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os 
mecanismos de control da intensidade da actividade física, aplicándoos 
á propia práctica, en relación coa saúde e a alimentación. 

EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos 
tipos de actividade física, a alimentación e a saúde. 
CC: CSC 
EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia 
cardíaca correspondente ás marxes de mellora de diferentes factores da 
condición física. 
CC: CSC 
EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os 
factores da condición física. 
CC: CSC 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades 
persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de 
autoexixencia 

no seu esforzo. 

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

3º ESO. Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
B4.1. Resolver situacións motoras individuais apli-ando os  fundamentos 
técnicos e habilidades específicas, das actividades físico-deportivas 
propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades 
específicas, das actividades propostas, respectando as regras e normas 
establecidas. 
CC: CAA e CSIEE 
EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos 
non estables e técnicas básicas de orientación, adaptándose ás 
variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das súas 
posibilidades. 
CC: CAA e CSIEE 

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

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe 
na práctica das actividades físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición propostas. 
CC: CAA e CSIEE 
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4º ESO. Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

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

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

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

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

EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións das persoas 
participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e respectando os 
niveis de competencia motriz, e outras diferenzas. 
CC: CSC. 
EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos 
antideportivos, tanto desde o papel de participante como desde o de 
espectador/a. 
CC: CSC. 

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

 

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

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

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

4º ESO. Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
B2.1. Compor e presentar montaxes individuais ou colectivas, 
seleccionando e axustando os elementos da motricidade expresiva. 

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

4º ESO. Bloque 3. Actividade física e saúde 
B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos 
sobre a condición física, aplicando os coñecementos sobre actividade 
física e saúde. 

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

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

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

4º ESO. Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos nas 
actividades físico-deportivas propostas, con eficacia e precisión. 

 

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

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

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

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

EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a 
calidade de vida. 
CC: CSC e CMCCT. 
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1º BAC. Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIA CLAVE 
B1.1. 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 

EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade 
física que teñen efectos negativos para a saúde individual ou colectiva, e 
ante os fenómenos socioculturais relacionados coa corporalidade e os 
derivados das manifestacións deportivas. 
CC: CSC 

B1.2. 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. 

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

B1.3. Amosar un comportamento persoal e social responsable 
respectándose a si mesmo/a, ás outras persoas e o contorno, no marco 
da actividade física. 

EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as 
actividades físico-deportivas. 
CC: CSC 

4º ESO. Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 
B2.1. Crear e representar composicións corporais individuais ou 
colectivas con orixinalidade e expresividade, aplicando as técnicas máis 
apropiadas á intencionalidade da composición. 

EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes de expresión corporal 
individuais ou colectivas, axustándose a unha intencionalidade de 
carácter estética ou expresiva. 
CC: CCEC 

4º ESO. Bloque 3. Actividade física e saúde 
B3.1. 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. 

EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de 
recuperación na actividade física. 
CC: CMCCT 

B3.2. 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 

EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas 
considerando as súas necesidades e motivacións, e como requisito 
previo para a planificación da súa mellora. 
CC: CMCCT 
EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade 
física, conxugando as variables de frecuencia, volume, intensidade e tipo 
de actividade. 
CC: CMCCT 

4º ESO. Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 
B4.1. Resolver situacións motoras en diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motoras específicas individuais ou de adversario/a 
con fluidez, precisión e control, perfeccionando a adaptación e a 
execución dos elementos técnicos desenvolvidos no curso anterior. 

EFB4.1.3. Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto 
competitivo. 
CC: CAA e CSIEE 

B4.2. 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. 

EFB4.2.1. Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con 
respecto á persoa adversaria, nas actividades de oposición. 
CC: CAA e CSIEE 
EFB4.2.4. Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas 
actividades físico-deportivas desenvolvidas. 
CC: CAA e CSIEE 
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1. Avaliación e cualificación en Educación Física de ESO e 1ºBAC 

Avaliación da 
terceira avaliación 

Procedementos de avaliación: 
Os procedementos empregados serán os xa descrito na programació de 
setembro, esto é, Apreciación, Verificación e Experimentación. 
Entrega semanal de tarefa: Lectura/apuntes + exercicio práctico 
Entrega semanal de tarefa: Lectura/apuntes + proba (cuestionario). 
Entrega semanal de tarefa: Lectura/apuntes + proba práctica a devolver en 
video. 

Instrumentos de avaliación: 
Traballos monográficos, exame de resposta corta/larga, dossier, cuestionarios, 
probas de evocación, listas de control, Escalas de cualificación, Probas de 
execución, rúbricas ou probas de verdadeiro/falso. 

 

Cualificación final 

Media da 1ª e 2ª avaliación + 0 (Insuficiente na 3ª Av.). 
Media da 1ª e 2ª avaliación + 0,25 (Suficiente na 3ª Av.) 
Media da 1ª e 2ª avaliación + 0,50 (Ben na 3ª Av.) 
Media da 1ª e 2ª avaliación + 0,75 (Notable na 3ª Av.) 
Media da 1ª e 2ª avaliación + 1 (Sobresaliente na 3ª Av.) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

- Exame teórico sobre os contidos da primeira e segunda avaliación no caso 
de non poder ser presencial. 

- No caso de ser presencial engadiríase unha proba práctica tal e como se 
describe na programación didáctica presentada en setembro de 2019. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado coa materia pendente. 

 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado coa materia pendente. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado coa materia pendente. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  en Educación Física de ESO e 
1ºBAC (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
- De recuperación para o alumnado con avaliacións non superadas. 
- De reforzo, repaso e ampliación para o alumnado que ten superadas a dúas 

primeiras avaliacións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Entrega semanal de tarefa: Lectura/apuntes + exercicio práctico. 
- Entrega semanal de tarefa: Lectura/apuntes + proba (cuestionario). 
- Entrega semanal de tarefa: Lectura/apuntes + proba práctica a 

devolver en vídeo. 
Segundo o informe de dirección e dos titores todo o alumnado de ESO e 1º 
BAC conta con ordenador e acceso a internet. 

Materiais e recursos 

Apuntamentos, tutoriais en internet, visita de páxina web, visionado de 
videos en youtube, presentacións feitas polo profesor, elaboración de 
material por parte do alumno  
Ordenador e teléfono móbil 
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En Boiro,  

A 12 de maio de 2020 

Asina o xefe de departamento, 

Manuel Pimentel González 

3. Información e publicidade en Educación Física de ESO e 1ºBAC 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Por correo electrónico ao alumnado directamente e que estes lle fagan 
chegar a información ás familias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


