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1.- Introdución e contextualización. 

1.1.- Introdución. 

O curso 2021-2022 comenza sendo unha continuidade do curso pasado no que aos protocolos de 

prevención da COVID-19 se refire, ainda que a situación da pandemia está claramente mellorando, polo 

que nos veremos limitados á hora de seleccionar actividades, impartir contidos, organizar os grupos.. 

dentro da materia de eduación física. 

 

O noso maior reto segue a ser aportar, dentro do  sistema educativo, un enfoque que permita colaborar 

na mellora da saúde da nosa poboación, especialmente no que se refire o noso alumnado. O noso 

principal obxectivo é conseguir que acaden niveis de actividade física diaria saudables e vivan a 

experiencia con emocións positivas.  

 

O departamento de educación física tentará complementar as actuacións propias das súa materia, coa 

solicitude no centro do programa EDUsaúde, dentro da convocatoria dos CPInova, para a promoción de 

actividade física  e os hábitos de vida saudables. 

 

Dende o departamento de educación física tentaremos centrar a nosa actuación tanto nas sesións da 

materia coma, dun xeito global, a través de diferentes ámbitos de actuación: 

1º. Incrementar os niveis de actividade física: 

• asegurar que as sesións de educación física supoñan un estímulo para o noso alumnado 

en canto ao exercicio físico e a saúde. 

• fomentar a práctica de actividade física no horario lectivo: recreos, gardas, saídas ao 

medio natural en colaboración con outras materias, traslados do cole á casa … 

• Fomentar a práctica de actividade física fóra do horario lectivo: a través do chamado 

Reto Activo, onde a participación en actividades deportivas extraescolares, en eventos 

deportivos, realizar ocio activo en familia ou realizar exercicio de xeito autónomo, contará 

na nota da materia. 

 

2º. Potenciar a actividade física e deportiva ao aire libre: Tentaremos aproveitar ao máximo os recursos 

que non ofrece a nosa contorna para disfrutar dunha práctica de actividade física e deportiva no exterior, 

facéndoa máis segura, e se pode ser no medio natural para que se resulte máis motivante e poder 

traballar valores e contidos interrelacionados con outras áreas de coñecemento. 

 

3º. Coidar o benestar emocional da comunidade educativa: Crear un ambiente seguro e lúdico na práctica 

de actividade física e deportiva para que poidan disfrutar o alumnado e todos os membros da comunidade 

dos beneficios que aporta un estilo de vida activo, non só á nosa saúde física, senon tamén ao noso 

benestar emocional e psíquico. 
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4°. Dotar de autonomía ao alumnado na práctica da actividade física: utilizando as posibilidades que lle 

ofrece o seu Instituto e o Concello, realizando a súa práctica de actividade física e deportiva con 

seguridade, utilizando Apps que lles motiven na realización do exercicio, etc. 

 

5°. Implicar a toda a comunidade educativa, colaborando coas familias, profesorado, entidades locais…, 

e con todos os axentes que poidan promover un estilo de vida activo e saudable no noso alumnado. 
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1.2.- Contextualización. 

O IES Manuel García Barros está localizado na periferia do núcleo urbano de A Estrada, nunha zona de 

dotación educativa e deportiva na cal se localizan os tres centros de ensino secundario público do 

concello e a maior parte das instalacións deportivas municipais. No curso 2020/21 o departamento de 

educación física fixo a proposta á dirección, que foi trasladada ao Concello, de cortar ao tráfico á vía 

pública no horario escolar para favorecer que ampliemos o espazo de uso educativo, creando un espazo 

seguro e cómodo, favorecendo as iniciativas dun centro activo. A proposta non se puxo en práctica, tan 

so conseguimos que a sinalización da vía se mellorase para facela máis segura, pero non o corte da 

mesma ao tráfico no horario lectivo. 

 

No curso 2021/22 o alumnado do centro será de 386 alumnos, distribuídos en 3 liñas de 1º a 3º da ESO, 

2 grupos en 4º da ESO, 3 en 1º de bacharelato e 4 en 2° de bacharelato. No cómputo total de alumnado 

houbo unha reducción de 35 con respecto al curso pasado. 

 

O alumnado deste IES procede na súa grande maioría do casco urbano de A Estrada, contando con 

facilidades para participar da oferta deportiva e de actividade física das institucións públicas, clubes 

deportivos e empresas privadas que existen neste localidade. En xeral, trátase dunha poboación con 

gran diversidade na oferta deportiva municipal, o cal se reflicte nunha cultura deportiva bastante receptiva 

á materia de Educación Física por parte do alumando. Así e todo, en canto a gustos cara á actividade 

física e niveis de destreza motriz, trátase dun alumnado moi heteroxéneo. 

Este curso será interesante considerar que as posibilidades de práctica de actividades físicas e 

deportivas do alumnado no seu tempo de ocio voltan a unha relativa normalidade, despois da redución 

da oferta de actividades extraescolares no pasado curso, e polo condicionamento e desmotivación que 

supón o uso de máscara nalgunhas destas prácticas. Dende o departamento tentaremos colaborar coas 

entidades e clubes locais potenciando esta práctica de actividade física e deportiva extraescolar, 

fundamental para adquisición de hábitos saudables no alumnado. 

O departamento de Educación Física consta de dúas profesoras para repartir unha carga lectiva de 35 

horas. Este curso 2021/22 no centro o alumnado matriculado é menor que no pasado , provocando a 

perda dun grupo en 4º da ESO e outro en 1º de bacharelato. No departamento de educación física 

mantemos a carga lectiva grazas a incorporación dunha terceira hora de educación física en 1º e 2º da 

ESO, como reforzo da materia, segundo se contempla na resolución do 17 de xuño de 2021, da 

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o  

desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelano 

no curso académico 2021/22. 
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MATERIAS CURSOS GRUPOS HORAS 
SEMANA 

TOTAL HORAS  

Educación Física 1º ESO 3 grupos 2h 6 

Reforzo EF 1º ESO 3 gupos 1h 3 

Educación Física 2º ESO 3 grupos 2h 6 

Reforzo EF 2º ESO 3 grupos 1h 3 

Educación Física 3º ESO 3 grupos 2h 6 

Educación Física 4º ESO 2 grupos 2h 4 

Educación Física 1º BACH 3 grupos 2h 6 

Actividades físicas recreativas 2º BACH 1 grupo 1h 1 

TOTAL  17 GRUPOS  35 HORAS 

Táboa 1. Distribución horaria do departamento de Educación Física. 
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2.- Contribución da materia ao logro das Competencias Clave. 

Tal como establece o Decreto 86/2015 de 25 de xuño, a materia de Educación Física ten como finalidade 

principal que o alumnado acade 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 xeito 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, contribúe ao logro 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, á de 

comunicación lingüística e á de competencia dixital. O traballo por competencias integra un coñecemento 

de base conceptual, outro relativo ás destrezas e, por último, un con grande influencia social e cultural, 

que implica un conxunto de valores e actitudes. 

Na seguinte táboa indicaranse as principais aportacións da E.F. ao logro das Competencias Clave do 

curriculum da ESO e Bacharelato. Máis adiante concretaremos a aportación cada curso. 

Principais aportacións da EF ao logro das Competencias Clave no Ensino Secundario 

Competencias Sociais e 
Cívicas 
(CSC) 

 As actividades propias desta materia son un medio eficaz para educar as habilidades sociais, 
facilitar a integración e fomentar o respecto. 

 Contribuien a desenrolar a cooperación, a igualdade e o traballo en equipo, aceptando as 
diferenzas e limitacións das persoas participantes e a asunción por parte de cada integrante 
das súas propias responsabilidades. 

 Son un medio eficaz para desenrolar a autonomía persoal, para valorar a diversidade, e para 
combater o sedentarismo e enferemidades asociadas. 

 A práctica e a organización de actividades deportivas colectivas exise a integración nun 
proxecto común e a aceptación das diferenzas e limitacións dos participantes, seguindo 
normas democráticas na organización do grupo e asumindo cada integrante as súas propias 
responsabilidades. 

 O cumprimento das normas e regulamentos que rixen as actividades deportivas colabora na 
aceptación dos códigos de conducta propios dunha sociedade e permite a resolución de 
conflictos na práctica de actividades competitivas. 

 Respeto aos materiais, contorno e persoas participantes. 
 Análise con espíritu crítico ao conxunto de espectáculos, manifestacións, valores e actitudes 

que xiran ao redor do deporte e a súa actualidade. 
 A educación para a prevención de comportamentos de risco e a promoción da actividade física 

coma base de hábitos saudables é unha prioridade da Educación Física. 

Conciencia e expresións 
culturais 
(CCEC) 

 Valoración das manifestacións culturáis da motricidade humana, tales coma os deportes, os 
xogos tradicionáis, as actividades expresivas ou a danza, e a súa consideración coma parte 
do patrimonio cultural dos pobos. 

 Coas actividades de expresión corporal foméntase a creatividade do alumno. 
 O coñecemento das manifestacións lúdicas, deportivas e de expresión corporal propias de 

outras culturas axuda á adquixición dunha actitude aberta cara a diversidade cultural. 
 Adquisición dunha actitude aberta e respetuosa ante o fenómeno deportivo coma espectáculo, 

mediante a análisise e a reflexión crítica ante a violencia no deporte. 
 Desenrolo de habilidades perceptivo-motrices 
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Comunicación Lingüística 
(CCL) 

 Variedade de intercambios comunicativos, dende a comunicación oral aos traballos escritos 
que fai o alumnado, e a través do vocabulario específico da materia. 

 Refórzase a aprendizaxe doutras linguas con vocabulario específico. 
 Transmisión co corpo de efectos, estados anímicos e posturas, sinais que configuran a base 

da linguaxe corporal. 
 A comunicación xestual, a utilización dos ritmos e as danzas, a respiración e, en xeral, as 

técnicas de dominio corporal. 

Competencia matemática 
e competencia básica en 

ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT) 

 Empleo de fórmulas para calcular o índice de masa corporal, o umbral aeróbico, o test de 
Ruffier... cálculo de tempo, distancias, pulso, puntuacións, a estructuración espacial e espazo-
temporal, etc. 

 Elaboración e interpretación de gráficos relacionados co cuidado da saúde. 
 Elaboración e/ou interpretación de perfiles topográficos, rutómetros, mapas ou planos, etc. 

Relacionados coas actividades no contorno natural. 

Competencia Dixital 
(CD) 

 Búsqueda, selección, recollida, procesamento e valoración crítica de información relacionada 
coa materia e as actividades propostas. 

 Búsqueda de información e elaboración dos traballos solicitados polo profesor aplicando as 
novas tecnoloxías. 

Comptetencia para 
aprender a aprender 

(CAA) 

 Ofrécense recursos para a planificación de determinadas actividades físcias a partir dun 
proceso de experimentación. 

 Permite que o alumnado sexa capaz de regular a súa propia aprendizaxe e práctica da 
actividade física no seu tempo de lecer de xeito organizado e estructurado. 

 Desenrola habilidades para o traballo en equipo en diferentes actividades colectivas deportivas 
e expresivas. 

 Contribúe a adquirir aprendizaxes técnicos, estratéxicos e tácticos que se poden transferir a 
diferentes actividades deportivas. 

 A través da práctica da actividade física, unha persoa aprende a coñecer cales son as súas 
capacidades, os seus puntos fortes e febles, e a partir diso, pode plantexarse obsectivos reais 
que poida alzanzar co seu propio esforzo e perseverancia. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

(CSIEE) 

 O alumnado toma protagonismo en aspectos de organización individual e colectiva de 
actividades físico-deportivas e de expresión, así coma en aspectos de planificación de 
actividades para mellorar a súa condición física. 

 Ofrece ao alumnado situacións nas que debe manifestar autosuperación, perseverancia e 
actitude positiva ante tarefas de certa dificultade técnica ou na mellora do propio nivel de 
condición física. 

 O fomento da autonomía e a iniciativa persoal oriéntase, en Educación Física, dende tres 
campos: 

a) Interacción no aula: clima existente, cooperación e participación do alumnado nas 
propostas tanto no aula como fora dela. Neste aspecto inclúense formulacións de 
autoxestión ou coxestión das propias sesións ou da organización de propostas 
complementarias. 

b) Metodoloxía seleccionada. Debe ser empregada en función da actividade e das 
características das persoas: propostas creativas, máis activas; máis individualizadas 
desenrolan unha maior capacidade de iniciativa personal; a maior seguridade maior 
directividade. 

c) Exisencias e retos das tarefas de certa dificultade ou enfrontarse á mellora do propio nivel 
de condición física, implica situacións nas que o alumnado debe manifestar 
autosuperación, perseverancia... 

Táboa 2. As competencias clave na Educación Física. 
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3.- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para cada 

un dos cursos. 

A continuación presentaranse os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe para cada un dos cursos seguindo as indicacións aportadas pola lexislación vixente, decreto 

86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educacion secundaria obligatoria e do 

Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Revisados e adaptados considerando as instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se 

deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docente da Comunidade Autónoma de 

Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

3.1- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para 1º ESO 

3.1.1.- Obxectivos para 1º ESO. 

1. Coñecer a relación entre actividade física e saúde, a partires da comprensión dos termos 

condición física saudable e capacidades físicas relacionadas coa saúde.  

2. Coñecer o nivel de condición física saudable e levar a cabo tarefas para a súa mellora. 

3. Coñecer e realizar habilidades técnicas específicas dun deporte individual. 

4. Coñecer e respectar as bases regulamentarias dos deportes practicados. 

5. Coñecer e adoptar normas de hixiene e seguridade persoal na práctica de actividades  físico-

deportivas, adaptadas á prevención da COVID-19, referidas á utilización de roupa deportiva 

axeitada e a necesidade do quecemento previo á actividade e á volta á calma na fase posterior. 

6. Participar, con independencia do nivel de habilidades acadado, nas distintas actividades 

presentadas na aula. 

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

contribuíndo a súa conservación e mellora. 

8. Practicar actividades expresivas de representación utilizando postura, movemento e xesto. 

9. Realizar bailes sinxelos de carácter recreativo e popular. 

10. Coñecer e practicar deportes e xogos alternativos.  
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3.1.2- Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para 1º ESO 

Contidos 1ºESO 
Criterios de 

Avaliación 1ºESO 
Estándares de Aprendizaxe 1ºESO 

Grado mínimo para superar a 
materia 

Indicador mínimo de logro 

Criterios para a Cualificación 

CC 

P D % 
Procedementos (P) e 
Instrumentos (I) de 
Avaliación 

B1.1. Fases de activación 
e recuperación, e o seu 
significado como hábito 
saudable na práctica da 
actividade física. 
B1.2. Execución de xogos 
e exercicios apropiados 
para cada parte da sesión. 
B1.3. Atención ao aseo 
persoal e ao uso adecuado 
da indumentaria. 

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. 

Recoñece o quecemento na 
estrutura dunha sesión 

X X 1% 
P: Traballo 
I: Proba teórica 

CSC 
CMCCT 

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

Realiza  autonomamente 
quecementos e fases finais da 
sesión, seguindo as orientacións 
dadas. 

X  5% 

P: ObservaciónSistemátic, 
autoavaliación e Traballo 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, escala de valoración, 
rubrica 

CSC 
CAA 

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo 
persoal en relación á saúde e a 
actividade física. 

Trae “kit de educación física” e 
cumple coas medidas de hixiene 
para a prevención da COVID-
19. 

X  1% 

P: ObservaciónSistemática, 
autoavaliación 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, rúbrica 

CSC 

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

súa mellora.   

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. 

Sabe gañar e perder con 
deportividade, respectando as 
normas do grupo e as decisións 
arbitrais. 

X  3% 

P: ObservaciónSistemática, 
autoavaliación 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, anecdotario, rúbrica 

CSC 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades 
grupais, respectando as achegas das 
demais persoas e as normas 
establecidas, e asumindo as súas 
responsabilidades para a consecución 
dos obxectivos. 

Asume a súa responsabilidade 
no grupo de traballo e respecta 
as estratexias cooperativas 
propostas polo profesorado 

X X 5% 

P: ObservaciónSistemática, 
traballo grupal, coavaliación e 
autoavaliación 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, escala de valoración, 
rúbrica 

CSC 

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

Respecta ás demais persoas 
dentro do labor do grupo, con 
independencia do nivel de 
destreza 

X  5% 

P: ObservaciónSistemática, 
autoavaliación e coavaliación 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, anecdotario, rúbrica 

CSC 

B1.7. Posibilidades do 
contorno próximo como 
lugar de práctica de 
actividades físico-
deportivas e recreativas. 
B1.8. Aceptación e 

B1.3. Recoñecer as 
posibilidades que 
ofrecen as 
actividades físico- 
deportivas como 
formas de lecer activo 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as 
posibilidades que ofrece o seu contorno 
próximo para a realización de 
actividades físico- deportivas. 

Coñece e aproveita as 
posibilidades ofertadas no 
instituto,  na contorna máis 
próxima e no concello para a 
realización de actividades 
físicas saudables. 

X X 
10
% 

P: traballo Investigación social, 
coavaliación 
I: Rúbrica, traballo 

CSC 
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respecto das normas para 
a conservación do medio 
urbano e natural. 
B1.9. Actividade física 

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

e de utilización 
responsable do 
contorno próximo. EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a 

valora como un lugar común para a 
realización de actividades físico-
deportivas. 

Respecta o contorno utilizando 
o  material axeitadamente e 
desinfectándoo segundo as 
indicacións. 

X  1% 

P: ObservaciónSistemática, 
autoavaliación 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, rúbrica 

CSC 

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. 

Identifica actitudes e estilos de 
vida positivos e negativos para a 
súa saúde. 

X  1% 
P: Investigación social 
I: Traballo e debate. Caderno 
do profesorado IDoceo. 

CSC 

B1.11. Prevención de 
riscos nas actividades 
físico-deportivas e 
artístico-expresivas. 
B1.12. Protocolo básico de 
actuación (PAS) nos 
primeiros auxilios. 
B1.13. Emprego 
responsable do material e 
do equipamento deportivo. 

B1.4. Controlar as 
dificultades e os 
riscos durante a súa 
participación en 
actividades físico-
deportivas e artístico-
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. 

Evita prácticas de risco para si 
e/ou para os demais, adquirindo 
hábitos de seguridade, 
especialmente os de prevención 
da COVID-19. 

X  2% 

P: Intercambios orais co 
alumnado, autoavaliación 
I: Entrevista, Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Anecdotario, Rúbrica 

CSC 
CSIEE 

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

Coñece os protocolos mínimos 
para activar os servizos de 
emerxencia: 112, PAS e pautas 
de actuación en caso de ter 
síntomas compatibles coa 
COVID-19 

X X 1% 
P: Role playing 
I: proba teórica 

CSIEE 

B1.14. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
procurar e se- leccionar 
información relacionada 
coa actividade física e a 
saúde. 

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

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

Utiliza as TIC para consultar os 
documentos dixitais propostos e 
presentar os traballos da 
materia na aula virtual. 

X X 2% 
P: investigación social 
I: traballos na aula virtual 

CD 
CCL 

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

Expón traballos sobre un tema 
vixente en relación coa 
actividade física usando algún 
recurso TIC 

X X 2% 

P: Análise das producións do 
alumnado tras investigación 
social 
I: Traballo. 

CD 
CCL 
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B2.1. Experimentación de 

actividades artístico-

expresivas utilizando 

técnicas básicas de 

expresión corporal, 

combinando espazo, 

tempo e intensidade. 

B2.2. Realización de bailes 

e danzas sinxelas de 

carácter recreativo e 

popular. 

 

B2.1. Interpretar e 
reproducir accións 
motoras con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas sinxelas de 
expresión corporal. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais 
básicas, combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

Utiliza técnicas corporais 
básicas seguindo un ritmo 
prefixado 

X X 5% 

P: ObservaciónSistemática, 
autoavaliación 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, escala de valoración e 
Rúbrica 

CCEC 

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

Participa activamente realizando 
movementos sinxelos que 
combinan espazo e tempo  

X X 4% 
P: Producións motrices. 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, Rúbrica, Video 

CCEC 

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

Colabora na realización de 
pasos sinxelos para un baile 
grupal. 

X  1% 

P: ObservaciónSistemática, 
autoavaliación 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, escala de valoración e 
Rúbrica 

CCEC 

B3.1. Condición física. 
Desenvolvemento das 
capacidades físicas 
básicas incidindo 
principalmente nas 
relacionadas coa saúde. 
B3.2. Introdución aos 
principios sobre unha 
alimentación saudable. 
B3.3. Identificación da 
frecuencia cardíaca de 
traballo. 

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. 

Identifica de xeito básico a 
relación entre a alimentación e a 
saúde. 

X X 2% 

P: Traballo de investigación 
social 
I: Traballo grupal, Rúbrica e 
proba teórica 

CMCCT 

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

Identifica as súas pulsacións e 
coñece as marxes de F.C. que 
conlevan á mellora da C.F. 

X X 2% 
P: ObsevaciónSistemática 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, e proba teórica 

CMCCT 
CAA 

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as 
características que deben ter as 
actividades físicas para ser 
consideradas saudables, e lévaas á 
práctica. 

Identifica as pautas 
consideradas saudables no 
exercicio físico 

X X 2% 

P: Traballo de investigación 
social 
I: Traballo grupal, Rúbrica e 
proba teórica 

CMCCT 

B3.4. Métodos básicos 
para o desen- volvemento 
das capacidades físicas 
desde un enfoque 
saudable. 
B3.5. Avaliación da 
condición física saudable e 
realización de actividades 
para a mellora desta. 
B3.6. Principios de 
ergonomía e hi- xiene 
postural e a súa aplicación 
na práctica de actividades 
físicas e na vida cotiá. 

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

Participa de maneira activa no 
desenvolvemento da C.F. 
utilizando os métodos básicos. 

X X 8% 

P:ObservaciónSistemática, 
autoavaliación 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, escala de valoración, 
Rúbrica e App móbil 

CAA 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición 
física saudable acordes ao seu 
momento de desenvolvemento motor e 
ás súas posibilidades. 

Alcanza niveis de C.F. 
saudables acordes a súa idade 
e situación 

X  6% 

P: Observación Sistemática e 
Proba práctica 
I: Test de C.F. e rexistro en 
Idoceo 

CAA 

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

Aplica a hixiene postural como 
medio para a prevención de 
lesións. 

X X 5% 

P: ObservaciónSistemática 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, escala de valoración e 
Rúbrica 

CMTCC 
CSIEE 
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B4.1. Execución de 
habilidades motrices 
vinculadas ás accións 
deportivas, respectando os 
regulamentos específicos. 
B4.2. Práctica de 
actividades e xogos para a 
aprendizaxe dos deportes 
individuais. 
B4.3. Adquisición de 
técnicas básicas de 
progresión e orientación no 
medio natural, e a súa 
aplicación en diferentes 
ámbitos. 

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

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

Aplica as técnicas básicas dos 
deportes practicados 

X  1% 

P: Produción do alumnado 
I: Análise da produción do 
alumnado, Rúbrica e Vídeo CAA 

CSIEE Respecta as regras e normas 
das actividades 

X   
P: Observación Sistemática 
I:Caderno iDoceo e rúbrica 

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar 
os movementos implicados nos 
modelos técnicos adaptados máis 
sinxelos. 

Describe as técnicas básicas 
dos deportes practicados. 

X  1% 
P: traballo 
I: Proba teórica ou traballo 

CAA 
CSIEE 

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

Amosa actitudes de esforzo e 
superación coas que mellora o 
seu nivel de execución. 

X  8% 

P: ObservaciónSistemática, 
autoavaliación 
I: Caderno do profesorado 
IDoceo, escala de 
valoración, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

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

Recoñece e pon en práctica 
técnicas básicas de orientación. 

X  3% 

P: Análise das producións 
do alumnado 
I: Rexistro en Idoceo, 
Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

B4.4. Execución de 
habilidades motrices 
técnico-tácticas sinxelas 
vinculadas aos deportes 
colectivos, respectando os 
regulamentos específicos. 
B4.5. Práctica de 
actividades e xogos para a 
aprendizaxe dos deportes 

colectivos.   
 

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. 

Aplica os fundamentos técnico-
tácticos básicos nos xogos 
deportivos de oposición ou de 
colaboración-oposición, 
amosando coñecemento do 
regulamento.  

X  4% 

P: Análise das producións 
motrices do alumnado. 
I: Proba práctica, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

EFB4.2.2. Pon en práctica aspectos de 
organización de ataque e de defensa 
nas actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición 
facilitadas. 

Xoga en defensa e ataque de 
forma organizada. 

X  1% 

P: ObservaciónSistemática. 
Análise das producións 
motrices do alumnado. 
I: Rexistro en Idoceo, proba 
práctica, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

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

Decide de forma axeitada nas 
situacións de xogo que se lle 
presenten. 

X  2% 

P: Observación 
Sistemática. Análise das 
producións motrices do 
alumnado. 
I: Rexistro en Idoceo, proba 
práctica, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

Táboa 3. Relación e concreción dos elementos do currículo para 1ºESO. 
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3.2- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para 2º ESO 

3.2.1.- Obxectivos para 2º ESO. 

1. Coñecer a relación entre actividade física e saúde, a partires da comprensión dos termos condición 

física saudable e capacidades físicas relacionadas coa saúde.  

2. Coñecer o nivel de condición física saudable e identificar as posibilidades que ofrece o entorno 

próximo para practicar actividades físicas saudables.  

3. Coñecer e practicar medios de adestramento para a mellora da condición física. 

4. Coñecer e utilizar os fundamentos tácticos individuais ofensivos e defensivos. 

5.  Coñecer e realizar habilidades técnicas específicas dun deporte individual. 

6. Coñecer e adoptar normas de hixiene e seguridade persoal na práctica de actividades  físico-

deportivas, adaptadas á prevención da COVID-19, referidas á utilización de roupa deportiva 

axeitada e a necesidade do quecemento previo á actividade e á volta á calma na fase posterior. 

7. Participar, con independencia do nivel de habilidades alcanzado, nas distintas actividades 

presentadas na aula. 

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

contribuíndo a súa conservación e mellora. 

9. Practicar actividades expresivas de representación utilizando postura, movemento e xesto. 

10. Practicar actividades rítmicas colectivas.  
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3.2.2.- Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para 2º ESO. 

Contidos 2ºESO 
Criterios de Avaliación 

2ºESO 
Estándares de Aprendizaxe 

2ºESO 

Grado mínimo para superar 
a área 

Indicador mínimo de logro 

Criterios para a Cualificación 

CC 

P 
N
P 

% 
Procedementos (P) 
e Instrumentos (I) 
de Avaliación 

B1.1. Fases de 
activación e recuperación 
na práctica de actividade 
física de carácter xeral e 
específica, en función da 
actividade que se realice. 
B1.2. Selección e 
execución de xogos e 
exercicios apropiados 
para cada fase de 
sesión. 

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. 

Recoñece o quecemento e a 
volta á calma na estrutura 
dunha sesión 

X X 
0,5 
% 

P: Traballo 
I: Proba teórica. 

CSC 
CMCCT 

EFB1.1.2. Prepara e realiza 
quecementos e fases finais da 
sesión, de xeito básico, tendo 
en conta os contidos que se 
vaian realizar. 

Realiza de forma autónoma 
quecementos e fases finais da 
sesión 

X  5% 

P:ObservaciónSistem
ática,  autoavaliación 
e Traballo 
I: Rexistro en 
“Idoceo”, Rúbrica, 
escala de valoración 

CSC 
CAA 

EFB1.1.3. Prepara e pon en 
práctica actividades para a 
mellora das habilidades motoras 
en función das propias 
dificultades, baixo a dirección 
do/da docente. 

Pon en práctica actividades 
para a mellora das habilidades 
motoras. 

X 
 
X 
 

2% 

P:ObservaciónSistem
ática, autoavaliación 
I: Rexistro en Idoceo, 
rúbrica  

CSC 

B1.3. Respecto e 
aceptación das regras 
das actividades, os 
xogos e os deportes 
practicados. 
B1.4. Papeis e 
estereotipos nas 
actividades físico 
deportivas e artístico-
expresivas, como 
fenómeno social e 
cultural. 
B1.5. Aceptación do 
propio nivel de execución 
e o das demais persoas, 
e disposición positiva 
cara á súa mellora. 

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. 

Sabe gañar e perder con 
deportividade, respectando as 
normas do grupo e as 
decisións arbitrais 

X  4% 

P:ObservaciónSistem
ática, autoavaliación 
I: Rexistro en Idoceo, 
escala de valoración, 
rúbrica 

CSC 

EFB1.2.2. Colabora nas 
actividades grupais, 
respectando as achegas das 
demais persoas e as normas 
establecidas, e asumindo as 
súas responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos. 

Asume a súa responsabilidade 
no grupo de traballo e 
respecta as estratexias 
cooperativas propostas polo 
profesorado 

X X 6% 

P:ObservaciónSistem 
ática, traballo grupal. 
autoavaliación e 
coavaliación. 
I: Caderno do 
profesor (IDoceo), 
escala de valoración, 
rúbrica. 

CSC 

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

Respecta ás demais persoas 
dentro do labor do grupo, con 
independencia do nivel de 
destreza 

X  6% 

P:ObservaciónSistem
ática, autoavaliación 
e coavaliación 
I: caderno do 
profesorado, 
Anecdotario, rúbrica,  

CSC 
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B1.6. Posibilidades do 
contorno próximo como 
lugar de práctica de 
actividades físico 
deportivas e recreativas. 
B1.7. Aceptación e 
respecto das normas 
para a conservación do 
medio urbano e natural. 
B1.8. Actividade física 
como elemento base dos 
estilos de vida saudable. 
B1.9. Estereotipos 
corporais na sociedade 
actual e a súa relación 
coa saúde. 

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

EFB1.3.1. Coñece as 
posibilidades que ofrece o 
contorno para a realización de 
actividades físico-deportivas 
axeitadas a súa idade. 

Coñece e aproveita as 
posibilidades ofertadas no 
instituto, na súa contorna e no 
concello para a realización de 
actividades físicas saudables 

X X 
10
% 

P: Traballo 
Investigación social, 
coavaliación 
I: Rúbrica  

CSC 

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

Respecta o contorno utilizando 
o material axeitadamente e 
desinfectándoo segundo as 
indicacións. 

X  1% 

P:ObservaciónSistem
ática, autoavaliación 
I: Rexistro en Idoceo, 
rúbrica 

CSC 

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. 

Identifica actitudes e estilos de 
vida positivos e negativos para 
a súa saúde. 

X X 1% 

P: Traballo 
Investigación social 
I: Traballo e debate. 
Caderno do 
profesorado IDoceo 

CSC 

B1.10. Prevención de 
riscos nas actividades 
físico-deportivas e 
artístico-expresivas, 
baseada na análise 
previa das características 
destas. 
B1.11. Protocolo básico 
de actuación (PAS) nos 
primeiros auxilios. 
B1.12. Emprego 
responsable do material 
e do equipamento 
deportivo. 
 

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

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. 

Evita prácticas de risco para si 
e/ou para os demais, 
adquirindo hábitos de 
seguridade, especialmente os 
de prevención da COVID-19 

X  2% 

P: Intercambios orais 
co alumnado, 
autoavaliación 
I: Entrevista, 
Anecdotario, Caderno 
do profesorado 
IDoceo, Rúbrica  

CSIEE 
CSC 

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

Coñece os protocolos  
mínimos para activar os 
servizos de emerxencia: 112, 
PAS e as pautas de actuación 
no caso de ter síntomas 
compatibles co COVID-19 

X X 1% 
P: Role playing 
I: proba teórica 

CSIEE 

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

Adopta as medidas de 
seguridade recomendadas en 
contornos non estables. 

X  1% 

P:ObservaciónSistem
ática, autoavaliación 
I: Rexistro en Idoceo, 
rúbrica 

CSIEE 

▪ B1.13. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
procurar, analizar e 
seleccionar 
información 
relacionada coa 

B1.5. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no proceso 
de aprendizaxe, para 
procurar, analizar e 
seleccionar información 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para elaborar 
documentos dixitais propios 
adecuados á súa idade (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do 

Utiliza Apps que lle axudan na 
práctica de actividade física. 
 

X X 1% 

P: Traballo de 
investigación social 
I: traballo, uso da 
aula virtual 

CD 
CCL 



 

17 

actividade física e a 
saúde. 

salientable, elaborando 
documentos propios, e 
facendo exposicións e 
argumentacións destes. 

proceso de procura, análise e 
selección de información 
salientable. 

B1.14. Elaboración e 
exposición argumentada 
de documentos no 
soporte máis axeitado 

 

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

Presenta un traballo sobre un 
tema vixente en relación coa 
actividade física usando algún 
recurso TIC 

X X 1% 

P: Análise das 
producións do 
alumnado tras 
investigación social 
I: Traballo. 

CAA 
CCL 

B2.1. Experimentación 
de actividades artístico-
expresivas utilizando 
técnicas de expresión 
corporal, combinando 
espazo, tempo e 
intensidade. 

▪  
B2.2. Creatividade e 
improvisación nas 
actividades artístico-
expresivas de xeito 
individual. 

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

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. 

Executa técnicas básicas que 
combinan espazo e tempo 

X  4% 

P:ObservaciónSistem
ática, autoavaliación 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
escala de valoración 
e Rúbrica  

CCEC 

EFB2.1.2. Crea e pon en 
práctica unha secuencia de 
movementos corporais 
axustados a un ritmo prefixado 
de baixa dificultade. 

Crea e realiza pasos sinxelos 
de baile individualmente e en 
equipo. 

X X 4% 

P: Produccións 
motrices. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Rúbrica e Video 

CCEC 

EFB2.1.3. Colabora no deseño 
e na realización de bailes e 
danzas sinxelas, adaptando a 
súa execución á dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras. 

Colabora co seu grupo de 
traballo no diseño e 
realización de bailes e danzas 
sinxelas. 

X  2% 

P: Traballo 
cooperativo, 
Observación 
Sistemática, 
coavaliación 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
escala de valoración, 
Rúbrica 

CCEC 

EFB2.1.4. Realiza 
improvisacións de xeito 
individual como medio de 
comunicación espontánea. 

Realiza improvisacións como 
medio de comunicación 

X  1% 

P: Produccións 
motrices. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Anecdotario, Rúbrica 

CCEC 

B3.1. Condición física. 
Capacidades físicas e 
coordinativas nas 
actividades físico-
deportivas e artístico-
expresivas, e a súa 

B3.1. Recoñecer os 
factores básicos que 
interveñen na acción 
motora e os mecanismos 
de control da intensidade 
da actividade física, e 

EFB3.1.1. Analiza de xeito 
básico a implicación das 
capacidades físicas e as 
coordinativas nas actividades 
físico-deportivas e artístico-
expresivas traballadas no ciclo. 

Recoñece a relación entre as 
capacidades físicas coas 
actividades deportivas. 

X X 
0’4
% 

P: Cuestionario 
I: Proba teórica 

CMCCT 
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vinculación cos sistemas 
do organismo. 
B3.2. Efectos sobre a 
saúde da actividade 
física e a alimentación. 
B3.3. Capacidade de 
adaptación do organismo 
ante a actividade física e 
a práctica deportiva. 
B3.4. Control da 
intensidade do esforzo a 
través da frecuencia 
cardíaca. 
B3.5. Procedementos 
para a avaliación dos 
factores da condición 
física relacionados coa 
saúde. 
B3.6. A actividade física 
e o seu efecto sobre a 
saúde. Criterios de 
selección de actividades 
para a realización dun 
plan de mellora da 
saúde. 

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. 

Relaciona actividade física, 
saúde, alimentación  

X X 1% 

P: Traballo de 
investigación social 
I: Traballo grupal, 
Rúbrica e proba 
teórica 

CMCCT 

EFB3.1.3. Relaciona as 
adaptacións orgánicas principais 
coa actividade física 
sistemática, así como coa saúde 
e os riscos e as 
contraindicacións da práctica 
deportiva. 

Recoñece os cambios no 
organismo producidos pola 
actividade física sistemática. 

X X 
0,5
% 

P: Traballo de 
investigación social 
I: Traballo grupal, 
Rúbrica e proba 
teórica 

CMCCT 

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

Controla a intensidade do 
esforzo coa frecuencia 
cardíaca e outras sensacións 
corporais. 

X X 1% 

P: 
ObservaciónSistemáti
ca 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
proba teórica e 
Rúbrica  

CMCCT 

EFB3.1.5. Aplica con axuda 
procedementos para autoavaliar 
os factores da condición física. 

Autoavalía a súa condición 
física. 

X X 1% 

P: Test de C.F. e 
ObservaciónSistemáti
ca 
I: Portafolios, 
Caderno do 
profesorado IDoceo e 
Rúbrica  

CMCCT 

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

Identifica as características 
que deben ter as actividades 
físicas para ser consideradas 
saudables. 

X X 2% 

P: Traballo de 
investigación social 
I: Traballo grupal, 
Rúbrica e proba 
teórica 

CMCCT 
CSC 

B3.7. Métodos básicos 
de adestramento para a 
mellora das capacidades 
físicas básicas 
relacionadas coa saúde. 
 
B3.8. Avaliación da 
condición física saudable 
e realización de 
actividades para a 

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. 

Participa de maneira activa no 
desenvolvemento da C.F. 
utilizando os métodos básicos. 

X X 8% 

P:ObservaciónSistem
ática, autoavaliación 
I: Rexistro en Idoce, 
Rúbrica 

CAA 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de 
condición física saudable 
acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás 

Alcanza niveis de C.F. 
saudables acordes a súa 
idade e situación 

X  5% 

P: Observación 
Sistemática e Proba 
práctica 
I: Test de C.F. e 

CAA 
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mellora desta, tendo en 
conta as súas 
características 
individuais. 
 
B3.9. Ergonomía e 
hixiene postural na 
práctica de actividades 
físicas. 
 
B3.10. Actividade física 
habitual e outros hábitos 
de vida saudables, e o 
seu efecto sobre a 
calidade de vida. 

súas posibilidades. Caderno do 
profesorado IDoceo  

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

Aplica a hixiene postural como 
medio para a prevención de 
lesións. 

X X 5% 

P: 
ObservaciónSistemáti
ca 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo e 
rúbrica 

▪ CAA 
CSIEE 

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

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

X X 1% 

P: Traballo de 
investigación social 
I: Traballo grupal, 
Rúbrica e proba 
teórica 

CAA 

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

 
B4.2. Práctica de 
actividades e xogos para 
a aprendizaxe dos 
deportes individuais. 

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

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

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

Aplica as técnicas básicas dos 
deportes practicados.  

X  1% 

P: Produción do 
alumnado 
I: Análise da 
produción do 
alumnado, Rúbrica e 
Vídeo 

▪ CAA 
CSIEE 

Respecta as regras e normas 
dos deportes practicados. 

X  2% 

P: observación 
sistemática I: 
Caderno IDoceo e 
rúbrica 

EFB4.1.2. Autoavalía a súa 
execución de xeito básico con 
respecto ao modelo técnico 
formulado. 

Coavalia a execución doutra 
persoa seguindo modelo 
técnico dado.  

X  
1’5
% 

P: autoavaliación 
I: Escala de 
vaoración, rúbrica 

▪ CAA 
CSIEE 

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

Describe cómo se realizan os 
movementos técnicos. 

  
 
0’25 
% 

P: traballo 
I: Proba teórica ou 
traballo 

▪ CAA 
CSIEE 

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. 

Amosa actitudes de esforzo e 
superación coas que mellora o 
seu nivel de execución. 

X  8% 

P:ObservaciónSistem
ática, autoavaliación.  
I: Rúbrica, Caderno 
do profesorado 
IDoceo, escala de 
valoración 

▪ CAA 
CSIEE 

EFB4.1.5. Explica e pon en 
práctica técnicas de progresión 

Recoñece e pon en práctica 
técnicas básicas de 

X  3% 
P: Análise das 
producións do 

▪ CAA 
CSIEE 
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nos contornos non estables e 
técnicas básicas de orientación, 
regulando o esforzo en función 
das súas posibilidades. 

orientación. alumnado e 
observación 
sistemática 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Rúbrica . 

Regula o esforzo en función 
das súas posibilidades 

X  
0’5
% 

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

B4.2. Resolver situacións 
motoras de oposición, 
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. 

Aplica os fundamentos 
técnico-tácticos básicos nos 
xogos deportivos de oposición 
ou de colaboración-oposición, 
apreciándose coñecemento do 
regulamento 

X  3% 

P: Análise das 
producións motrices 
do alumnado. 
I: Proba práctica, 
Rúbrica. 

▪ CAA 
CSIEE 

EFB4.2.2. Describe 
simplificadamente e pon en 
práctica de xeito autónomo 
aspectos de organización de 
ataque e de defensa nas 
actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-
oposición facilitadas. 

Xoga en defensa e ataque de 
forma organizada. 

X  
0’25
% 

P: 
ObservaciónSistemáti
a 
Análise das 
producións motrices 
do alumnado. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
proba práctica, 
Rúbrica. 

▪ CAA 
CSIEE 

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

Decide de forma axeitada nas 
situacións de xogo que se lle 
presenten. 

X  3% 

P:ObservaciónSistem
áticaAnálise das 
producións motrices 
do alumnado.  
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
proba práctica, 
Rúbrica. 

▪ CAA 
CSIEE 

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

Aplica situacións de xogo 
conocidas a outras situacións 
similares. 

   
P: traballo 
I: traballo ou proba 
teórica 

▪ CAA 
CSIEE 

Táboa 4. Relación e concrección dos elementos do currículo para 2°ESO.



 

21 

3.3- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para 3º ESO 

3.3.1.- Obxectivos para 3º ESO. 

1. Coñecer e adoptar normas de hixiene e seguridade persoal na práctica de actividades  físico-

deportivas, adaptadas á prevención da COVID-19, referidas á utilización de roupa deportiva 

axeitada e a necesidade do quecemento previo á actividade e á volta á calma na fase posterior. 

2. Coñecer as características que definen unha actividade física saudable e os efectos da práctica 

habitual da actividade física na súa saúde. 

3. Practicar de forma habitual actividades físicas para a mellora das condicións de saúde e calidade 

de vida. 

4. Coñecer o nivel de condición física saudable e levar a cabo tarefas para a súa mellora. 

5. Coñecer e practicar medios de adestramento para a mellora da resistencia aeróbica e a 

flexibilidade. 

6. Coñecer os criterios que definen unha alimentación saudable e valorar a relación entre inxesta e 

gasto enerxético. 

7. Coñecer e utilizar os fundamentos tácticos individuais e colectivos ofensivos e defensivos dos 

deportes seleccionados.  

8. Valorar as posibilidades que teñen os deportes e xogos alternativos como medio de mellora das 

capacidades coordinativas e físicas, e de ocupación do tempo de lecer. 

9. Coñecer e practicar deportes e xogos alternativos. 

10. Valorar as posibilidades que teñen os xogos e deportes alternativos como medio de mellora das 

capacidades coordinativas e físicas, e de ocupación do tempo de lecer.  

11. Coñecer e realizar habilidades técnicas específicas dun deporte individual. 

12. Practicar e deseñar coreografías a partir dos recursos expresivos de diferentes técnicas de baile. 
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3.3.2- Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para 3º ESO 

Contidos 3ºESO 
Criterios de 

Avaliación 3ºESO 
Estándares de Aprendizaxe 3ºESO 

Grado mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 

Criterios para a Cualificación 

CC 

P 
N
P 

% 
Curso 

Procedementos (P) e 
Instrumentos (I) de 

Avaliación 

B1.1. Control da intensidade 
do esforzo adaptado a cada 
fase da sesión de actividade 
física. 
B1.2. Deseño e execución 
de forma autónoma de 
xogos e exercicios 
apropiados para cada fase 
da sesión, tendo en conta o 
seu nivel de partida. 
 

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. 

Adapta a intensidade do 
exercicio ao momento da sesión 
de actividade física. 

X  0’5% 

P: Observación 
Sistemática. 
I: Caderno profesora. 
IDoceo e rúbrica. 
Proba teórica 

CSC 
CMCCT 

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.  

Realiza quecementos e fases 
finais de sesión, respectando os 
hábitos de aseo persoal, de 
forma autónoma e habitual. 

X X 5% 

P: 
ObservaciónSistemática 
Autoavaliación. 
I: Caderno profesora. 
IDoceo, rúbrica. 

CSC 

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica 
actividades para a mellora das 
habilidades motoras en función das 
propias dificultades. 

Pon en práctica actividades para 
a mellora das habilidades 
motoras en función das propias 
dificultades. 

X X 1% 

P: Observación 
Sistemática 
I: Caderno profesora. 
IDoceo, rúbrica. 

CSC 

B1.3. Respecto e aceptación 
das regras das actividades, 
os xogos e os deportes 
practicados. 
B1.4. Papeis e estereotipos 
nas actividades físico-
deportivas e artístico- 
expresivas, como fenómeno 
social e cultural. 
B1.5. Aceptación do propio 
nivel de execución e o das 
demais persoas, e 
disposición positiva cara á 
súa mellora. 

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.  

Sabe gañar e perder con 
deportividade, respectando as 
normas do grupo e as decisións 
arbitrais 

X  3% 

P: Observación 
Sistemática, 
Autoavaliación. 
I: Caderno profesora, 
IDoceo, Rúbrica. 

CSC 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades 
grupais, respectando as achegas das 
demais persoas e as normas 
establecidas, e asumindo as súas 
responsabilidades para a consecución 
dos obxectivos.  

Asume a súa responsabilidade 
no grupo de traballo e respecta 
as estratexias cooperativas 
propostas polo profesorado 

X X 5% 

P: 
ObservaciónSisemática. 
Autoavaliación. 
I: Caderno profesora. 
IDoceo, Rúbrica. 

CSC 

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

Respecta ás demais persoas 
dentro do labor de equipo, con 
independencia do nivel de 
destreza. 

X  5% 

P: Observación 
Sistemática, 
Autoavaliación. 
I: Caderno profesora, 
IDoceo, Rúbrica. 

CSC 

 B1.6. Posibilidades do 
contorno próximo como 
lugar de práctica de 
actividades físico deportivas 
e recreativas. 

B1.3. Recoñecer as 
posibilidades que 
ofrecen as actividades 
físico-deportivas como 
formas de lecer activo 

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que 
ofrece o seu contorno para a 
realización de actividades físico-
deportivas. 

Coñece e aproveita as 
posibilidades ofertadas no 
instituto e no concello para a 
realización de actividades 
físicas saudables 

X X 10% 
P: Investigación social, 
coavaliación 
I: Rúbrica. 

CSC 
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 B1.7. Aceptación e 
respecto das normas para a 
conservación do me- dio 
urbano e natural. 
B1.8. Actividade física como 

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

e de utilización 
responsable do 
contorno.  
 

EFB1.3.2. Respecta o contorno e 
valora como un lugar común para a 
realización de actividades físico-
deportivas. 

Respecta o contorno utilizando 
o material axeitadamente e 
desinfectándoo segundo as 
indicacións. 

X  1% 

P: Observación 
Sistemática, 
Autoavaliación. 
I: Caderno profesora, 
IDoceo, Rúbrica. 

CSC 

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. 

Identifica actitudes e estilos de 
vida positivos e negativos nun 
modo de vivir saudable. 

X X 1% 
P: Investigación social, 
coavaliación 
I: Rúbrica. 

CSC 

B1.10. Prevención de riscos 
nas acti- vidades físico-
deportivas e artístico- 
expresivas, baseada na 
análise pre- via das 
características destas. 
B1.11. Protocolo básico de 
actuación (PAS) nos 
primeiros auxilios. 
B1.12. Emprego 
responsable do ma- terial e 
do equipamento deportivo. 

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

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. 

Evita prácticas de risco para si 
e/ou para os demais, adquirindo 
hábitos de seguridade, 
especialmente os de prevención 
da COVID-19. 

X  1% 

P: Observación 
Sistemática, 
Autoavaliación. 
I: Caderno profesora, 
IDoceo, Rúbrica. 

CSIEE 
CSC 

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

Coñece os protocolos mínimos 
para activar os servizos de 
emerxencia: 112, PAS e pautas 
de actuación en caso de ter 
síntomas compatibles coa 
COVID-19. 

X X 2% 

P: Observación 
Sistemática, 
Autoavaliación. 
I: Caderno profesora, 
IDoceo, Rúbrica. 

CSIEE 

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

Coida o medio natural onde se 
desenvolven as clases e adopta 
as medidas de seguridade 
recomendadas. 

X  1% 

P: 
ObservaciónSistemática 
I: Escala de observación 
ou anecdotario. 

CSIEE 

B1.13. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para procurar, 
analizar e seleccionar 
información relacionada coa 
actividade física e a saúde. 
B1.14. Elaboración e 
exposición argumentada de 
documentos no soporte máis 
axeitado.  

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

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

Utiliza as TIC como axuda para 
a práctica de actividade física e 
como medio para amosar ao 
profesorado as súas melloras 
nas habilidades motoras, 
consultar os documentos dixitais 
propostos e a elaboración de 
traballos, especialmente na aula 
virtual do centro. 

X X 2% 
P: Investigación social, 
coavaliación 
I: Rúbrica. 

CD 
CCL 

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

Expón traballos sobre un tema 
vixente en relación coa 
actividade física usando algún 
recurso TIC. 

X X 1% 
P: Análise das 
producións do alumnado. 
I: Rúbrica. 

CD 
CCL 
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B2.1. Experimentación de 
actividades artístico-
expresivas utilizando 
técnicas de expresión 
corporal, combinando 
espazo, tempo e 
intensidade. 
B2.2. Creatividade e 
improvisación nas 
actividades artístico-
expresivas de xeito 
individual e colectivo. 
B2.3. Realización de bailes e 
danzas de carácter 
recreativo e popular.  
 

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, de 
forma creativa, combinando espazo, 
tempo e intensidade. 

Executa técnicas corporais de 
xeito creativo, combinando 
tempo espazo e intensidade. 

X  4% 
P: Coreografías e/ou 
producións motrices. 
I: Rúbrica e video. 

CCEC 

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha 
secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo prefixado.  

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

X X 4% 
P: Coreografías e/ou 
producións motrices. 
I: Rúbrica e video. 

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.  

Coopera cos seus 
compañeiros/as para executar 
correctamente unha coreografía. 

X  2% 

P: Autoavaliación e 
coavaliación. 
Observación. 
I: Rúbrica e video. 

CCEC 

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

Improvisa pasos e coreografías 
a partir das experiencias 
motrices das clases. 

X X 1% 
P: Coreografías e/ou 
producións motrices. 
I: Rúbrica e video. 

CCEC 

B3.1. Condición física. 
Capacidades físicas e 
coordinativas nas 
actividades físico-deportivas 
e artístico-expresivas, e a 
súa vinculación cos sistemas 
do organismo. 
B3.2. Efectos sobre a saúde 
da acti- vidade física e a 
alimentación.  
B3.3. Capacidade de 
adaptación do organismo 
ante a actividade física e a 
práctica deportiva.  
B3.4. Adestramento: 
intensidade, volume e 
densidade do esforzo, e a 
súa relación cos sistemas 
metabóli- cos de obtención 

de enerxía.   
B3.5. Control da frecuencia 
cardíaca cara á mellora dos 
factores da condi- ción 

física.   
B3.6. Procedementos para a 
avalia- ción dos factores da 
condición física relacionados 

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. 
 

EFB3.1.1. Analiza a implicación das 
capacidades físicas e as coordinativas 
nas actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas traballadas no 
ciclo.  

Analiza a implicación das 
capacidades físicas e 
coordinativas nas producións 
motrices. 

X X 0’5% 
P: Probas específicas. 
I: Proba teórica. 

CMCCT 

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

Valora a importancia da 
actividade física no mantemento 
do balance enerxético e a 
saúde. 

X X 1% 
P: Probas específicas. 
I: Proba teórica. 

CMCCT 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións 
orgánicas coa actividade física 
sistemática, así como coa saúde e os 
riscos e contraindicacións da práctica 
deportiva.  

Sinala as adaptacións orgánicas 
mais significativas relacionadas 
coa actividade física. 

X X 0’5% 
P: Probas específicas. 
I: Proba teórica. 

CMCCT 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do 
esforzo controlando a frecuencia 
cardíaca correspondente ás marxes de 
mellora de diferentes factores da 
condición física.  

Relaciona o control da 
intensidade do esforzo coa 
frecuencia cardiaca e á 
percepción subxectiva do 
esforzo. 

X X 1% 
P: Probas específicas. 
I: Proba teórica e proba 
práctica. 

CMCCT 

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma 
procedementos para autoavaliar os 
factores da condición física.  

Identifica e aplica de xeito 
guiado os procedementos para 
autoavaliar a condición física. 

X X 1% 
P: Probas específicas. 
I: Proba práctica. 

CMCCT 

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

Identifica as características 
básicas que deben ter as 
actividades físicas para ser 
consideradas saudables. 

X X 2% 
P: Probas específicas. 
I: Proba teórica. 

CMCCT 
CSC 
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coa saúde.  
B3.7. Elaboración e posta en 
práctica dun programa 
básico para a mellora da 
condición física saudable. 

negativos para a saúde. 

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

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. 
 

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

Participa activamente na mellora 
das capacidades físicas. 

X X 8% 

P: Observación 
Sistemática, 
Autoavaliación. 
I: Caderno profesora, 
IDoceo, Rúbrica. 

CAA 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición 
física acordes ao seu momento de 
desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades.  

Alcanza niveis de condición 
física acordes ás súas 
posibilidades. 

X  5% 

P: Probas específicas. 
I: Proba práctica. Test de 
condición física 
saudable, 

CAA 

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

Aplica os fundamentos de 
hixiene postural na práctica dos 
exercicios como medio de 
prevención de lesións. 

X X 5% 

P: Observación 
Sistemática, 
Autoavaliación. 
I: Caderno profesora, 
IDoceo, Rúbrica.. 

CAA 
CSIEE 

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.  

Relaciona a importancia da 
práctica habitual de actividade 
física coa mellora da calidade 
de vida. 

X X 1% 
P: Probas específicas. 
I: Proba teórica. 

CAA 

B4.1. Execución e avaliación 
de habilidades motrices de 
xeito combinado vinculadas 
ás accións deportivas, 
respectando os 
regulamentos específicos.  
B4.2. Práctica de actividades 
e xogos para a aprendizaxe 
dos deportes individuais. 
B4.3. Adquisición de 
técnicas de progresión e 
orientación no medio natural, 
a súa aplicación en 

diferentes ámbitos.   
 

B4.1. Resolver 
situacións motoras 
individuais aplicando 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.  

Aplica aspectos básicos das 
técnicas e habilidades 
específicas das actividades 
propostas. 

X  1% 
P: Probas específicas.. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica.. 

CAA 
CSIEE 

Respecta as regras e normas 
establecidas nas actividades 

X  1% 
P: Observación 
sistemática I:caderno 
iDoceo e rúbrica 

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución 
con respecto ao modelo técnico 
formulado.  

Valora a execución propia e dos 
compañeiros/as con respecto ao 
modelo técnico formulado. 

X  1% 

P: Coavaliación, 
autoavaliación e probas 
específicas 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

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

Describe o xeito de realizar os 
movementos básicos implicados 
nos modelos técnicos. 

X X 0’5% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

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

Amosa actitudes de esforzo e 
superación coas que mellora o 
seu nivel de execución. 

X X 8% 
P: probas específicas 
I: Caderno da profesora, 
Rúbrica. 

CAA 
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. 

Pon en práctica técnicas 
básicas de orientación en 
contornos non estables 

X  3% P: Observación 
Sistemática. 
I: Caderno profesora. 
IDoceo. 

CAA 
CSIEE Regula o esforzo en función das 

súas posibilidades 
X  0’5% 

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

dos deportes colectivos.   
 

B4.2. Resolver 
situacións motoras de 
oposición, 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.  

Usa algúns fundamentos 
técnicos e tácticos para resolver 
exitosamente as actividades de 
colaboración-oposición. 

X  2% 

P: Proba práctica, 
observación sistemática. 
I: Caderno profesora. 
IDoceo. 

CAA 
CSIEE 

EFB4.2.2. Describe e pon en práctica 
de xeito autónomo aspectos de 
organización de ataque e de defensa 
nas actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición 
seleccionadas. 

Pon en práctica algún aspecto 
de organización de ataque e 
defensa nas actividades físico-
deportivas practicadas. 

X  0’5% 

P: Producións motrices, 
observación sistemática. 
I: Caderno profesora, 
IDoceo, rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

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

Identifica estímulos básicos á 
hora de tomar decisión en 
situación de xogo. 

X  2% 

P: Producións motrices, 
observación sistemática, 
coavaliación 
I: Listas de control, 
caderno do profesora, 
rúbrica 

CAA 
CSIEE 

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

Observa e coavalia aos 
compañeiros/as, ou deportistas, 
analizando as posibilidades de 
resolución das situacións de 
xogo. 

X  2% 

P: Coavaliación, 
autoavaliación e probas 
específicas 
I:  caderno da profesora, 
Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

Táboa 5. Relación e concrección dos elementos do currículo para 3º ESO.
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3.4- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para 4º ESO. 

3.4.1.- Obxectivos para 4º ESO. 

1. Coñecer e adoptar normas de hixiene e seguridade persoal na práctica de actividades  físico-

deportivas, adaptadas á prevención da COVID-19, referidas á utilización de roupa deportiva 

axeitada e a necesidade do quecemento previo á actividade e á volta á calma na fase posterior. 

2. Coñecer as características que definen unha actividade física saudable e os efectos beneficiosos 

que esta ten para a saúde individual e colectiva. 

3. Valorar a práctica habitual e sistemática de actividades físicas como medio para mellorar as 

condicións de saúde e a calidade de vida.  

4. Realizar tarefas dirixidas ao incremento das posibilidades de rendemento motor, á mellora da 

condición física para a saúde e ao perfeccionamento das funcións de axuste, dominio e control 

corporal, adoptando unha actitude de autoesixencia e superación na súa execución. 

5. Coñecer e consolidar hábitos saudables, técnicas básicas de respiración e relaxación como medio 

para reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e na práctica físico-deportiva.  

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

contribuíndo a súa conservación. 

7. Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais e colectivas, se a situación 

sanitaria o permite, aplicando os fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións 

de xogo, con progresiva autonomía na súa execución.  

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

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

culturais, sociais e de habilidade. 

9. Practicar e deseñar actividades expresivas con ou sen base musical, utilizando o corpo como 

medio de comunicación e expresión creativa.  

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

social.  
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3.4.2.- Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para 4º ESO 

 

Contidos 4ºESO 
Criterios de Avaliación 

4ºESO 
Estándares de Aprendizaxe 

4ºESO 

Grado mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 

Criterios para a Cualificación 

CC 

P 
N
P 

% 
Curso 

Procedementos (P) e 
Instrumentos (I) de 
Avaliación 

B1.1. Deseña e realiza as 
fases de activación e 
recuperación, logo da 
análise da actividade física 
que se vaia realizar. 
B1.2. Fases de activación 
e recuperación como 
medio de prevención de 
lesións. 

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

EFB1.1.1. Analiza a actividade 
física principal da sesión para 
establecer as características que 
deben ter as fases de activación e 
de volta á calma. 

Coñece a intensidade dos esforzos 
a realizar en cada parte da sesión 
de actividade física. 

X  0’5% 

P: Observación 
sistemática. 
I: Caderno profesora, 
IDoceo, rúbrica 

CSC 

EFB1.1.2. Selecciona os 
exercicios ou as tarefas de 
activación e de volta á calma 
dunha sesión, atendendo á 
intensidade ou á dificultade das 
tarefas da parte principal. 

Selecciona exercicios de 
quecemento e volta á calma 
específicos. 

X X 1% 

P: Observación 
sistemática. 
I: Caderno profesora, 
IDoceo, rúbrica 

CSC 

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. 

Prepara e realiza de forma 
autónoma exercicios de 
quecemento e volta á calma 
específicos. 

X  3’5% 

P: Observación 
sistemática. Probas 
específicas. 
I: Caderno profesora, 
IDoceo, rúbrica, traballo 
teórico 

CSC 

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

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

EFB1.2.1. Asume as función 
encomendadas na organización de 
actividades grupais. 

Asume a súa responsabilidade no 
grupo de traballo e respecta as 
estratexias cooperativas propostas 
polo profesoradoo 

X X 5% 

P: Autoavaliación e 
coavaliación. 
Observación. 
I: Rúbrica. Caderno da 
profesora. 

CSC 

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

Traballa de forma coordinada co 
resto das persoas implicadas. 

X X 1% 

P: Autoavaliación e 
coavaliación. 
Observación. 
I: Rúbrica. Caderno da 
profesora. 

CSC 

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

Aproveita as posibilidades do 
instituto, do concello e do seu 
entorno natural para a realización 
de actividade física de xeito 
autónomo. 

X X 10% 

P: Observación 
sistemática. 
I: Lista de control, 
cuestionario, prueba 
práctica. 

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

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. 

Amosa tolerancia e respecto por 
todos os compañeiros/as valorando 
o nivel de destreza de cada un. 

X  5% 

P: Autoavaliación e 
coavaliación. 
Observación. 
I: Rúbrica. Caderno da 
profesora. 

CSC 

EFB1.3.2. Valora as actividades 
físicas distinguindo as achegas 
que cada unha ten desde o punto 
de vista cultural, para a 
satisfacción e o enriquecemento 
persoal, e para a relación coas 
demais persoas. 

Valora as achegas dos 
compañeiros na realización das 
distintas actividades. 

X  1% 

P: Autoavaliación e 
coavaliación. 
Observación. 
I: Rúbrica. Caderno da 
profesora. 

CSC 
CCEC 

EFB1.3.3. Mantén unha actitude 
crítica cos comportamentos 
antideportivos, tanto desde o papel 
de participante como desde o de 
espectador/a. 

Mantén unha actitude crítica cos 
comportamentos antideportivos, 
tanto desde o papel de participante 
como desde o de espectador/a. 

X X 3% 

P: Autoavaliación e 
coavaliación. 
Observación. 
I: Rúbrica. Caderno da 
profesora. 

CSC 

B1.5. Primeiras actuacións 
ante as lesións máis 
comúns que poden 
manifestarse na práctica 
deportiva. 
B1.6. Protocolos básicos 
de primeiros auxilios.  
B1.7. Medidas preventivas 
sobre os riscos ou as 
lesións na realización de 
actividades físico-
deportivas. 
B1.8. Manexo e utilización 
do material e do 
equipamento deportivo. 

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. 

Respecta o lugar onde se 
desenvolven as clases, traendo o 
calzado axeitado, e coidando o 
material utilizado. 

X  1% 

P: Autoavaliación e 
coavaliación. 
Observación. 
I: Rúbrica. Caderno da 
profesora. 

CSIEE 

EFB1.4.2. Identifica as lesións 
máis frecuentes derivadas da 
práctica de actividade física. 

Identifica as lesións máis frecuentes 
na actividade física 

 X 0’1% 
P: Probas específicas 
I: Traballo monográfico. 

CSIEE 

EFB1.4.3. Describe os protocolos 
que deben seguirse ante as 
lesións, os accidentes ou as 
situacións de emerxencia máis 
frecuentes producidas durante a 
práctica de actividades físico-
deportivas. 

Coñece os primeiros auxilios ante 
as lesións máis frecuentes e o 
protocolo de actuación ante unha 
PCR: Soporte Vital Básico e uso do 
DESA 

X X 4’9% 
P: Probas específicas 
I: Rúbrica. Caderno da 
profesora.. 

CSIEE 

B1.9. Aceptación das 
normas sociais e 
democráticas que rexen 
nun traballo en equipo. 
B1.10. Técnicas de traballo 
en equipo. 
B1.11. Técnicas de traballo 
colaborativo. 
B1.12. Xogo limpo como 

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

EFB1.5.1. Fundamenta os seus 
puntos de vista ou as súas 
achegas nos traballos de grupo, e 
admite a posibilidade de cambio 
fronte a outros argumentos 
válidos. 

Debate de forma razoada o seu 
punto de vista e fundamenta as 
súas achegas. 

X  1% 

P: Autoavaliación e 
coavaliación. 
Observación. 
I: Rúbrica. Caderno da 
profesora. 

CSC 

EFB1.5.2. Valora e reforza as 
achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras 

Valora e reforza as achegas 
enriquecedoras dos compañeiros e 
das compañeiras nos traballos en 

X  1% 
P: Autoavaliación e 
coavaliación. 
Observación. 

CSC 
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actitude social 
responsable. 

nos traballos en grupo. grupo. I: Rúbrica. Caderno da 
profesora. 

B1.13. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no proceso 
de aprendizaxe, para 
procurar, seleccionar e 
valorar informacións 
relacionadas coas 
actividades físico-
deportivas e as relacionas 
coa saúde. 

B1.6. Utilizar 
eficazmente as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no 
proceso de aprendizaxe, 
para procurar, 
seleccionar e valorar 
informacións 
relacionadas cos 
contidos do curso, 
comunicando os 
resultados e as 
conclusións no soporte 
máis adecuado. 

EFB1.6.1. Procura, procesa e 
analiza criticamente informacións 
actuais sobre temáticas vinculadas 
á actividade física e a 
corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

Procura, procesa e analiza distintas 
información sobre temas vinculados 
á actividade física utilizando 
recursos tecnolóxicos. 

X X 1% 
P: Probas teóricas. 
I: Debate, cuestionario, 
traballo monográfico. 

CD 
CCL 

EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación 
para afondar sobre contidos do 
curso, realizando valoracións 
críticas e argumentando as súas 
conclusións. 

Utiliza varias Apps como apoio na 
realización de actividade física. 
Afonda nos contidos do curso 
utilizando as tecnoloxías da 
información e realiza valoracións 
críticas argumentadas. 

X X 1’5% 
P: Probas teóricas. 
I: Debate, cuestionario, 
traballo monográfico. 

CD 
CCL 

EFB1.6.3. Comunica e comparte 
información e ideas nos soportes e 
nos contornos apropiados. 

Expón traballos de xeito virtual cos 
soportes apropiados 

X X 0’5% 
P: Probas teóricas. 
I: Exposicións orais. 

CD 
CCL 

B2.1. Creación de 
composicións artístico-
expresivas individuais ou 
colectivas, con ou sen 
apoio dunha estrutura 
musical, incluíndo os 
elementos para a súa 
sistematización: espazo, 
tempo e intensidade. 

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. 

Elabora composicións de carácter 
artístico-expresivo. 

X  4% 
P: Coreografías e/ou 
producións motrices. 
I: Rúbrica e video. 

CCEC 

EFB2.1.2. Axusta as súas accións 
á intencionalidade das montaxes 
artístico-expresivas, combinando 
os compoñentes espaciais, 
temporais e, de ser o caso, de 
interacción coas demais persoas. 

Participa en montaxes artístico-
expresivas combinando os 
compoñentes espaciais e 
temporais. 

X  4% 
P: Coreografías e/ou 
producións motrices. 
I: Rúbrica e video. 

CCEC 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e 
na realización das montaxes 
artístico-expresivas, achegando e 
aceptando propostas. 

Colabora no deseño e na 
realización das montaxes artístico-
expresivas, achegando e aceptando 
propostas. 

X  3% 
P: Coreografías e/ou 
producións motrices. 
I: Rúbrica e video. 

CCEC 

B3.1. Efectos negativos 
que determinados hábitos 
de vida e consumo teñen 
sobre a condición física e a 
saúde. 
B3.2. Actividade física e 
saúde. 
B3.3. Realización de 

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 

EFB3.1.1. Demostra 
coñecementos sobre as 
características que deben cumprir 
as actividades físicas cun enfoque 
saudable e os beneficios que 
proporcionan á saúde individual e 
colectiva. 

Coñece as características que 
deben cumprir as actividades físicas 
para que sexan saudables. 

X X 2% 

P: 
ObservaciónSistemática. 
Traballo grupal, 
autoavaliación e 
coavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Rúbrica, traballo grupal. 

CMCCT 
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exercicios para a 
consecución dunha óptima 
hixiene postural. 
B3.4. Alimentación: 
repercusión na saúde e na 
actividade física. 

saúde. 
EFB3.1.2. Relaciona exercicios de 
tonificación e flexibilización coa 
compensación dos efectos 
provocados polas actitudes 
posturais inadecuadas máis 
frecuentes. 

Coñece exercicios de tonificación e 
flexibilización para compensar os 
efectos provocados polas actitudes 
posturais inadecuadas máis 
frecuentes. 

X X 3% 

P: 
ObservaciónSistemática. 
Traballo grupal, 
autoavaliación e 
coavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Rúbrica, traballo grupal. 

CMCCT 

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. 

Coñece os efectos que provocan os 
hábitos pouco saudables na 
condición física e a saúde. 

X X 1% 

P: 
ObservaciónSistemática. 
Traballo grupal, 
autoavaliación e 
coavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Rúbrica, traballo grupal. 

CMCCT 

EFB3.1.4. Valora as necesidades 
de alimentos e de hidratación para 
a realización de diferentes tipos de 
actividade física. 

Coñece a importancia que a 
alimentación ten para a realización 
de actividade física. 

X X 1% 

P: 
ObservaciónSistemática. 
Traballo grupal, 
autoavaliación e 
coavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Rúbrica, traballo grupal. 

CMCCT 

B3.5. Valoración e toma de 
conciencia da propia 
condición física e da 
predisposición a mellorala. 
B3.6. Elaboración e posta 
en práctica dun plano de 
traballo que integre as 
capacidades físicas 
relacionadas coa saúde.  
B3.7. Valoración e 
aplicación de técnicas e 
métodos de relaxación e 
respiración de xeito 
autónomo, co fin de 
mellorar as condicións de 
saúde e calidade de vida. 
B3.8. Métodos de 
avaliación da condición 
física en relación coa 

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

EFB3.2.1. Valora o grao de 
implicación das capacidades 
físicas na realización dos tipos de 
actividade física. 

Recoñece o grado de implicación 
das capacidades físicas na 
realización das diferentes 
actividades físicas. 

X X 1% 

P: 
ObservaciónSistemática. 
Traballo grupal, 
autoavaliación e 
coavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Rúbrica, traballo grupal. 

CMCCT 

EFB3.2.2. Practica de forma 
regular, sistemática e autónoma 
actividades físicas co fin de 
mellorar as condicións de saúde e 
calidade de vida. 

Practica de forma regular e 
sistemática actividades físicas co fin 
de mellorar as condicións de saúde 
e calidade de vida. 

X X 9% 

P: 
ObservaciónSistemática. 
Traballo grupal, 
autoavaliación e 
coavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Rúbrica, traballo grupal. 

CMCCT 

EFB3.2.3. Aplica os 
procedementos para integrar nos 
programas de actividade física a 

Coñece os procedementos para 
mellorar a condición física de forma 
saudable. 

X X 3% 
P: 
ObservaciónSistemática. 
Traballo grupal, 

CMCCT 



 

32 

saúde. mellora das capacidades físicas 
básicas, cunha orientación 
saudable e nun nivel adecuado ás 
súas posibilidades. 

autoavaliación e 
coavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Rúbrica, traballo grupal. 

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

Autoavalía a súa aptitude física e 
relaciónaa coa saúde. 

X X 1% 

P: 
ObservaciónSistemática. 
Traballo grupal, 
autoavaliación e 
coavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo, 
Rúbrica, traballo grupal. 

CMCCT 

B4.1. Traballo dos 
fundamentos técnicos das 
actividades físico-
deportivas propostas, 
tendo en consideración 
diversos condicionantes 
xerados polos 
compañeiros e as 
compañeiras, as  persoas 
adversarias, os 
regulamentos e o contorno 
da práctica. 

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. 

Axusta a realización das 
habilidades específicas aos 
requisitos técnicos nas situacións 
motrices individuais. 

X X 1% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

Vela pola súa seguridade e ten en 
conta as súas propias 
características na execución de 
habilidades específicas 

X  2% 
P: Observación 
sistemática I:Caderno 
iDoceo e rúbrica 

 

EFB4.1.2. Axusta a realización das 
habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, e 
as persoas adversarias, nas 
situacións colectivas. 

Axusta a realización das 
habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, e 
as persoas adversarias, nas 
situación colectivas. 

X  3% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

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

Adapta as técnicas de progresión 
aos cambios do medio. 

X  3% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

Prioriza pola súa seguridade 
persoal e colectiva nos 
desprazamentos polo entorno 

X  1%   

B4.2. Traballo das 
situacións motrices de 
oposición, colaboración ou 
colaboración-oposición 
propostas, tendo en 
consideración diversos 
condicionantes xerados 
polos compañeiros e as 
compañeiras, as persoas 

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

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno 
e eficaz as estratexias específicas 
das actividades de oposición, 
contrarrestando ou anticipándose 
ás accións da persoa adversaria. 

Amosa variedade en canto a 
esquemas de posición en deportes 
colectivos. 

X  1% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno 
e eficaz as estratexias específicas 
das actividades de cooperación, 
axustando as accións motrices aos 

Actúa aplicando o fundamento 
adecuado en función dos 
compañeiros nas actividades de 
cooperación. 

X  1% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 
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adversarias, os 
regulamentos e o contorno 
da práctica. 
B4.3. Coñecemento e 
práctica de xogos e de 
deportes tradicionais de 
Galicia e da propia zona, 
así como do seu 
regulamento. Procura de 
información sobre 
variacións locais. 

obxectivos. factores presentes e ás 
intervencións do resto de 
participantes. 

EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno 
e eficaz as estratexias específicas 
das actividades de colaboración-
oposición, intercambiando os 
papeis con continuidade e 
perseguindo o obxectivo colectivo 
de obter situacións vantaxosas 
sobre o equipo contrario. 

Actúa aplicando o fundamento 
adecuado en función de 
compañeiros e adversarios nas 
actividades de colaboración-
oposición. 

X  1% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

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

Esfórzase na situación de xogo 
competitivo buscando solucións 
variadas en función das súas 
posibilidades de éxito. 

X  9% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

EFB4.2.5. Xustifica as decisións 
tomadas na práctica das 
actividades e recoñece os 
procesos que están implicados 
nelas. 

Xustifica de forma razoada as 
decisións tomadas na práctica das 
actividades. 

X  1% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

EFB4.2.6. Argumenta estratexias 
ou posibles solucións para 
resolver problemas motores, 
valorando as características de 
cada participante e os factores 
presentes no contorno. 

Argumenta estratexias para resolver 
problemas motores. 

X X 1% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

B4.4. Relación entre a 
actividade física, a saúde e 
o medio natural. 
B4.5. Toma de conciencia 
do impacto que teñen 
algunhas actividades 
físico-deportivas no medio 
natural. 
B4.6. Realización de 
actividades deportivas e/ou 
recreativas, 
preferentemente 
desenvolvidas no medio 
natural. 

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. 

EFB4.3.1. Compara os efectos das 
actividades físicas e deportivas no 
contorno en relación coa forma de 
vida nel. 

Relaciona os efectos das 
actividades físicas e deportivas na 
contorna coa forma de vida nel. 

X X 1% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CSC 
CMCCT 

EFB4.3.2. Relaciona as 
actividades físicas na natureza coa 
saúde e a calidade de vida. 

Relaciona as actividades físicas na 
natureza coa saúde e a calidade de 
vida. 

X X 1% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CSC 
CMCCT 

EFB4.3.3. Demostra hábitos e 
actitudes de conservación e 
protección ambiental. 

Demostra hábitos e actitudes de 
conservación e protección 
ambiental. 

X  0,5% 
P: Probas específicas. 
I: Escalas, caderno da 
profesora, Rúbrica. 

CSC 
CMCCT 

Táboa 6. Relación e concrección dos elementos do currículo para 4º ESO
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3.5- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para 1º Bach 

3.5.1.- Obxectivos para 1º Bacharelato 

1. Coñecer e valorar os efectos positivos da práctica regular de actividade física no desenvolvemento 

persoal e social, facilitando a mellora da saúde e a calidade de vida.  

2. Organizar e participar en actividades físicas como recurso para ocupar o tempo libre e de lecer, 

valorando os aspectos sociais e culturais asociados. 

3. Adquirir un estilo de vida saudable, especialmente no que respecta á práctica continua e adaptada de 

actividade física.  

4. Aprender os procedementos básicos para a planificación de actividade física que permitan a xestión 

autónoma dun proxecto persoal de actividade física para a saúde. 

5. Aprender procedementos sinxelos de avaliación que proporcionen información que facilite a toma de 

decisións fundamentais na elaboración dun proxecto persoal de actividade física.  

6. Desenvolver as capacidades motoras de xeito diverso e global para favorecer a consecución e 

mantemento dunha boa saúde. 

7. Desenvolver as capacidades motoras para consolidar unha aptitude motora que permita a preparación 

axeitada de probas de acceso aos estudos vinculados á educación física ou probas de acceso de 

carácter profesional.  

8. Coñecer, organizar e practicar xogos motores e actividades deportivas, adaptadas aos intereses do 

alumnado, ás instalacións do centro e aos recursos materiais dispoñibles, dando prioridade á toma de 

decisións e aplicando recursos técnicos aprendidos nas etapas anteriores. 

9. Coñecer e practicar actividades físicas no medio natural, favorecendo e demostrando actitudes que 

contribúan á súa conservación.  

10. Adoptar unha actitude crítica fronte a prácticas sociais con efectos negativos para a saúde individual 

e colectiva. 

11. Coñecer e aplicar normas básicas de hixiene postural sobre a base de criterios ergonómicos. 

12. Deseñar e practicar composicións con ou sen base musical, como medio de expresión e comunicación.  

13. Utilizar de xeito autónomo a actividade física e as técnicas de relaxación para a redución de 

desequilibrios e tensións da vida diaria. 

14. Coñecer os estudos vinculados á educación física. 

15. Superar os estereotipos de xénero na práctica deportiva. 

16. Coñecer os elementos básicos da historia do deporte galego nas súas principais modalidades 

deportiva. 
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3.5.2.- Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para 1º Bacharelato. 

Contidos 1ºBACH 
Criterios de Avaliación 

1ºBACH 
Estándares de Aprendizaxe 

1ºBACH 

Grado mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de logro 

Criterios para a Cualificación 

CC 

P 
N
P 

% 
 

Procedementos 
(P) e Instrumentos 
(I) de Avaliación 

B1.1. Actividade física como 
recurso de lecer activo: 
efectos sobre a saúde e como 
fenómeno sociocultural. 
B1.2. Saídas profesionais.  

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. 

EFB1.1.1. 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.  

Deseña, organiza e 
participa en actividades 
físicas identificando 
aspectos organizativos e 
materiais necesarios. 

X  10% 

P: Observación 
Sistemática. 
Traballo grupal, 
autoavaliación e 
coavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado 
IDoceo, Rúbrica, 
traballo grupal. 

CSC 

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. 

Identifica as prácticas de 
actividade física e os 
fenómenos socioculturais 
relacionados coa 
corporeidade que teñen 
efectos negativos para a 
saúde 

X X 1% 

P: Traballo de 
investigación social, 
debates. 
I: Traballo grupal ou 
proba teórica 

CSC 

B1.3. Prevención dos 
elementos de risco asociados 
ás actividades físico- 
deportivas e artístico-
expresivas, ao contorno, á 
fatiga e aos materiais e os 
equipamentos. 

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. 

EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados 
ás actividades e os derivados da 
propia actuación e da do grupo.  

Evita prácticas de risco 
para si e/ou para os 
demais, afianzando hábitos 
de seguridade adquiridos e 
incluíndo outros novos en 
función do contido a 
desenvolver. 

X  3% 

P: observación 
sistemática, 
autoavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado 
IDoceo, 
anecdotario. 

CSIEE 

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

Trae o material axeitado e 
coida os materiais e os 
equipamentos facendo bo 
uso deles, desinfectándoos 
tras o seu uso. 

X  1% 

P: observación 
sistematica, 
autoavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado 
IDoceo. Rúbrica 

CSIEE 

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

Analiza o nivel de cansazo 
axudándose da escala de 
percepción do esforzo de 
Borg e adapta a súa 
práctica para que o 
exercicio sexa saudable. 

X  2% 

P: Traballo de 
adestramento 
I: Traballo grupal, 
Rúbrica 

CSIEE 
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B1.4. Actividades físico-
deportivas: regras sociais e 
contorno. 
B1.5. Integración social nas 
actividades físico-deportivas. 
B1.6. Desenvolvemento da 
capacidade de traballo en 
equipo e de cooperación. 
B1.7. Xogo limpo como 
actitude social responsable.  

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. 

Respecta as rutinas da 
clase. Asume as normas de 
funcionamento no traballo 
de grupo e a súa parte de 
traballo individual. 

X X 3% 

P: observación 
sistematica 
autoavaliación e 
coavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado 
IDoceo, escala de 
valoración e 
Rúbrica. 

CSC 

EFB1.3.2. Facilita a integración 
doutras persoas nas actividades de 
grupo, animando á súa participación 
e respectando as diferenzas. 
 

Respecta as diferencias 
das persoas e facilita a 
integración de todos 
animando á participar na 
actividade proposta. 

X  3% 

P: observación 
sistematica. 
Traballos grupais, 
autoavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado 
IDoceo, 
anecdotario. 

CSC 

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

B1.4. Utilizar as tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para mellorar 
o seu proceso de 
aprendizaxe, aplicando 
criterios de fiabilidade e efi- 
cacia na utilización de 
fontes de información e 
participando en ámbitos 
colaborativos con intereses 
comúns. 

EFB1.4.1. Aplica criterios de procura 
de información que garantan o 
acceso a fontes actualizadas e 
rigorosas na materia. 

Aplica criterios básicos de 
procura de información en 
fontes actualizadas e 
rigorosas. 

X X 1% 

P: Traballo 
monográfico 
I: Traballo e 
Rúbrica. 

CD 
CCL 

EFB1.4.2. Comunica e comparte a 
información coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, para a súa 
discusión ou a súa difusión. 

Comunica e comparte 
información coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada. 

X X 1% 

P: Traballo 
monográfico 
I: Traballo e 
Rúbrica. 

CD 
CCL 

B2.1. Composicións 
individuais e colectivas nas 
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.  
 

EFB2.1.1. Colabora no proceso de 
creación e desenvolvemento das 
composicións ou montaxes artísticas 
expresivas.  

Colabora co seu grupo na 
creación e 
desenvolvemento da 
coreografía. 

X  2% 

P: 
ObservaciónSistem
ática; traballo 
grupal, coavaliación 
I: Anecdotario, 
Caderno do 
profesorado 
IDoceo, Rúbrica 

CCEC 

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

Representa composicións 
ou montaxes grupais de 
expresión corporal cun 
carácter estético e 
expresivo. 

X  4% 
P: Producións 
motrices. 
I: Rúbrica e video  

CCEC 



 

37 

EFB2.1.3. Adapta as súas accións 
motoras ao sentido do proxecto 
artístico expresivo. 

Realiza os movementos 
coordinados de xeito 
rítmico, estético e 
expresivo. 

X X 4% 
P: Producións 
motrices. 
I: Rúbrica e vídeo 

CCEC 

B3.1. Beneficios da práctica 
regular de actividade física e 
valoración da súa incidencia 
sobre a saúde. 
B3.2. Hixiene postural na 
actividade física e en distintos 
campos profesionais. 
B3.3. Alimentación e 

actividade física.   
B3.4. Metodoloxías 

específicas de   
recuperación tras o exercicio 
físico. 

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.  
 

EFB3.1.1. Integra os coñecementos 
sobre nutrición e balance enerxético 
nos programas de actividade física 
para a mellora da condición física e 
saúde. 

Coñece aspectos básicos 
de nutrición e balance 
enerxético para integralos 
no seu programa de 
actividade física. 

X X 1% 
P: Traballo 
adestramento 
I: Traballo, Rúbrica 

CMCCT 

EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica 
os fundamentos posturais e 
funcionais que promoven a saúde.  

Identifica e aplica os 
fundamentos de hixiene 
postural na práctica dos 
exercicios mais habituais 
como medio de prevención 
de lesión. 

X X 6% 

P:ObservaciónSiste
mática. 
I: anecdotario, 
Caderno do 
profesorado 
IDoceo. 

CMCCT 

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

Realiza de xeito autónomo 
o quecemento, axeitado á 
práctica posterior, e a volta 
á calma. 

X  4% 

P:ObservaciónSiste
mática, 
autoavaliación, 
I: Caderno do 
profesorado 
IDoceo, Escala de 
valoración, Rúbrica  

CMCCT 

EFB3.1.4. Alcanza os seus 
obxectivos de nivel de condición 
física dentro das marxes saudables, 
asumindo a responsabilidade da 
posta en práctica do seu programa 
de actividades.  

Acada un nivel de C. F. 
dentro das marxes 
saudables tras poñer en 
práctica o plan de 
adestramento persoal. 

X  5% 
P: Proba práctica 
I: Test de C.F. 

CMCCT 

B3.5. Aceptación da 
responsabilidade no 
mantemento e na mellora da 
condición física. 
B3.6. Criterios fundamentais e 
métodos básicos para a 
planificación e o 
desenvolvemento da 
actividade física para a saúde.  
B3.7. Manexo e control dos 
compoñentes fundamentais 
da carga na práctica da 
actividade física: o volume, a 

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.  

EFB3.2.1. 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. 

Deseña e realiza prácticas 
de actividade física coas 
características axeitadas 
para ter un enfoque 
saudable, en función das 
súas características e dos 
seus intereses persoais. 

X X 6% 

P:ObservaciónSiste
mática, Traballo “As 
nosas propostas”, 
coavaliación. 
I: Traballo grupal, 
Rúbrica, 
Produccións 
motrices. 

CMCCT 

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.  

Realiza probas para a 
valoración da propia 
condición física e utiliza o 
resultado para panificar o 
seu adestramento. 

X X 1% 

P: Test C.F., 
traballo 
adestramento 
I: Test de C.F., 
traballo e rúbrica 

CMCCT 
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intensidade e a densidade do 
esforzo. 
B3.8. Probas de avaliación 
das capacidades físicas e 
coordinativas orientadas á 
saúde. 
B3.9. Plan persoal de 
acondicionamento físico 
orientado á saúde. 
B3.10. Análise da influencia 
dos hábitos sociais cara a un 
estilo de vida activo. 

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

Define o obxectivo persoal 
ao que quere chegar tras 
finalizar o seu plan de 
adestramento. 

X X 0’5% 
P: Traballo 
adestramento 
I: Traballo, rúbrica 

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.  

Identifica as variables de 
frecuencia, volume e 
intensidade no seu 
adestramento e fai 
modificacións a raíz da súa 
posta en práctica. 

X X 2% 
P: Traballo 
adestramento 
I: Traballo, rúbrica 

CMCCT 

EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro 
dos obxectivos do seu programa de 
actividade física, reorientando as 
actividades nos aspectos que non 
chegan ao esperado.  

Reorienta os seus 
obxectivos na metade do 
plan de adestramento se o 
considera necesario. 

X X 0’5% 
P: Traballo 
adestramento 
I: Traballo, rúbrica 

CMCCT 

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

Pon en práctica iniciativas 
para fomentar o estilo de 
vida activo aproveitando as 
posibilidades que lle ofrece 
o instituto, os clubs e 
asociacións e o entorno 
natural. 

X X 10% 

P: Traballo 
investigación social. 
Observación 
Sistemática  
I: Traballo. Caderno 
do profesorado 
IDoceo, Rúbrica 

CMCCT 

B4.1. Xogo, actividades 
deportivas individuais e de 
adversario, e actividades 
físicas no medio natural. 
B4.2. Perfeccionamento 
técnico e aplicación de 
normas tácticas fundamentais 
para a realización de xogos, 
actividades deportivas 
individuais e de adversario/a, 
e deporte alternativo 
practicadas nas etapas 
anteriores. 
B4.3. Planificación e 
realización de actividades 
físicas en contornos non 
estables.  
 

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.  
 

EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades 
específicas das actividades 
individuais que respondan aos seus 
intereses.  

Perfecciona as habilidades 
específicas imprescindibles 
para a realización das 
actividades individuais 
propostas. 

X X 2% 

P: observación 
sistemática. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo 
e Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

EFB4.1.2. Adapta a realización das 
habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, e 
polas persoas adversarias, nas 
situacións colectivas.  

Adapta minimamente a súa 
execución aos 
condicionantes xerados 
polos compañeiros e os 
adversarios nas situacións 
colectivas. 

X  3% 

P: observación 
sistemática. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo 
e Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

EFB4.1.3. Resolve con eficacia 
situacións motoras nun contexto 
competitivo.  

Resolve con eficacia 
situacións motoras nun 
contexto competitivo tendo 
en conta o seu nivel de 
habilidade. 

X  5% 

P: observación 
sistemática, 
autoavaliación. 
I: Caderno do 
profesorado 
IDoceo. 

CAA 
CSIEE 

EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas 
específicas das actividades en 
ámbitos non estables, analizando os 
aspectos organizativos necesarios. 

Pon en práctica técnicas 
necesarias para as 
actividades na natureza 
practicadas. 

X  2% 

P: observación 
sistemática. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo 

CAA 
CSIEE 
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e Rúbrica. 

B4.4. Aplicación do 
coñecemento dos 
fundamentos básicos 
técnicos, tácticos e 
regulamentarios dos xogos, 
das actividades deportivas e 
do deporte alternativo. 

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.  

Executa accións que 
conduzan a situacións de 
vantaxe con respecto á 
persoa adversaria, nas 
actividades de oposición. 

X  3% 

P: observación 
sistemática. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo 
e Rúbrica . 

CAA 
CSIEE 

EFB4.2.2. Colabora con participantes 
nas actividades físico-deportivas nas 
que se produce colaboración ou 
colaboración-oposición, e explica a 
achega de cadaquén.  

Colabora cos participantes 
nas actividades físico-
deportivas de colaboración 
ou colaboración-oposición. 

X  2% 

P: observación 
sistemática, 
autoavaliación e 
coavaliación 
I: Caderno do 
profesorado 
IDoceo, escala de 
valoración, Rúbrica 

CAA 
CSIEE 
CSC 

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

Esfórzase no desempeño 
das funcións que lle 
corresponden, nos 
procedementos ou nos 
sistemas postos en práctica 
para conseguir os 
obxectivos do equipo 

X  10% 

P: observación 
sistemática, 
autoavaliación 
I: Caderno do 
profesorado 
IDoceo, escala de 
valoración e rúbrica 

CAA 
CSIEE 
CSC 

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

Valora a oportunidade e o 
risco das súas accións nas 
actividades físico-
deportivas desenvolvidas 
tendo en conta o seu nivel 
de habilidade. 

X  0’9% 

P: observación 
sistemática. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo 
e Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

EFB4.2.5. Formula estratexias ante 
as situacións de oposición ou de 
colaboración-oposición, adaptándoas 
ás características das persoas 
participantes. 

Formula estratexias 
realistas ante algunha 
situación de oposición ou 
de colaboración-oposición. 

X  0’1% 

P: observación 
sistemática. 
I: Caderno do 
profesorado IDoceo 
e Rúbrica. 

CAA 
CSIEE 

Táboa 7. Relación e concrección dos elementos do currículo para a materia de educación física en  1º de bacharelato.
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3.5.3.- Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para a materia de libre 

configuración de 2º de bacharelato: Actividades físicas recreativas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

2ºBACH 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

2ºBACH 
CC Indicador mínimo de logro 

Criterios para a cualificación 

% P 
N
p 

Procedementos(P) 

Instrumentos (I) 

de avaliación 

 
1.1. Valorar a AF desde a 
perspectiva da saúde, 
satisfacción, a autosuperación e 
as posibilidades de interacción 
social e de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes 
de interese, respecto, esforzo e 
cooperación na práctica da AF. 

 
1.1.1. Deseña, organiza e participa en 
actividades físicas (AF), 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. 

CSC 

1.1.1.1. Dirixe a sesión de E.F. con 

autonomía e coñecemento das actividades 

vinculadas a cada parte da sesión. 

10% 
X 

 

P: Observación sistemática, 

autoavaliación e coavaliación 

I: Caderno do profesorado 

iDoceo, anecdotario e rúbrica 

CSC 

1.1.1.2. Fai de forma autónoma o 

quecemento e volta a calma durante as 

clases. 

5% 
X 

 

P: Observación sistemática, 

autoavaliación e coavaliación 

I: Caderno do profesorado 

iDoceo, anecdotario e rúbrica 

CSC 

 

1.1.1.3. Trae a vestimenta axeitada para a 

realización das clases e utiliza a máscara e a 

hixiene de mans con correción. 

3% 
X 

 

P: Observación sistemática, 

autoavaliación e coavaliación 

I: Caderno do profesorado 

iDoceo, anecdotario e rúbrica 

CSC 
1.1.1.4. .Participa de forma activa creadora, 

crítica e  construtiva nos traballos en grupo. 
5% 

X X P: Observación sistemática, 

autoavaliación e coavaliación 

I: Caderno do profesorado 

iDoceo, anecdotario e rúbrica 

1.2. Controlar os riscos que pode 
xerar a utilización dos 
equipamentos, o contorno e as 
propias actuacións na realización 
das AFD e artístico-expresivas, 
actuando de forma responsable 
no seu desenvolvemento, tanto 
individualmente como en grupo. 

1.2.1. Usar os materiais e os 
equipamentos atendendo ás súas 
especificacións técnicas. 

 

CSIEE 

1.2.1.1. Pon en práctica e asegurase de que 

as pautas de seguridade estean presentes na 

execución dos exercicios. 

1% X X P: Observación sistemática, 

autoavaliación e coavaliación 

I: Caderno do profesorado 

iDoceo, anecdotario e rúbrica 

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

CSIEE 

1.2.2.1. Coñece os signos da fatiga e é quen 

de regular a intensidade da actividade 

plantexada para evitar lesións ou mareos.  

3% X  
P: Observación sistemática, 

autoavaliación e coavaliación 
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 I: Caderno do profesorado 

iDoceo, anecdotario e rúbrica 

1.3. Amosar un comportamento 
persoal e social responsable 
respectándose a si mesmo/a, ás 
outras persoas e o contorno, no 
marco da AF. 

1.3.1. Respecta as regras sociais e o 
contorno en que se realizan as AFD.  
1.3.2. Facilita a integración doutras 
persoas nas actividades de grupo, 
animando á súa participación e 
respectando as diferenzas.  

CSC 

 

1.3.1.1. Coida o espazo natural onde se 

realizan as A.F. prestando especial atención 

a limpeza e desinfección do material utilizado 

e á conservación do mesmo. 

3% X  

P: Observación sistemática, 

autoavaliación e coavaliación 

I: Caderno do profesorado 

iDoceo, anecdotario e rúbrica 

1.3.1.2. Cumpre as regras establecidas no 

grupo para favorecer o tempo de práctica.  

2% X  

1.3.2.1. Coopera no traballo de grupo 

esforzándose na súa aportación persoal e 

respectando as achegas dos demais 

compañeiros/as. 

3% X X 

1.4. 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. 

1.4.1. Aplicar criterios de procura de 
información que garantan o aceso a 
fontes actualizadas e rigorosas na 
materia. 
1.4.2. Comunica e comparte a 
información coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, para a súa discusión ou a súa 
difusión. 

CD 

CCL 

1.4.1.1. Procura información sobre exercicios 

físicos saudables de fontes actualizadas e 

rigorosas na materia. 

1.4.2.1. Emprega os medios tecnolóxicos ao 

seu alcance de cara a mellorar a autonomía 

na práctica de actividade física. 

5% X X 

P: Traballo de investigación 

social. 

I: Traballo grupal e rúbrica. 

2.1. Crear e representar 

composicións corporais 

individuais ou colectivas con 

orixinalidade e expresividade, 

aplicando as técnicas máis 

apropiadas á intencionalidade da 

composición. 

2.1.1. Colabora no proceso de creación 
e desenvolvemento das composicións ou 
montaxes artísticas expresivas. 
2.1.2. Representa composicións ou 

montaxes de expresión corporal 

individuais ou colectivas, axustándose a 

unha intencionalidade estética ou 

expresiva. 

CCEC 

2.1.1.1. Deseña e crea actividades artístico-

expresivas e as comparte co resto dos 

compañeiros.  

2% 
X 

 
P: Produccións motrices. 

I: Caderno do profesorado 

Idoceo, rúbrica, video 
2.1.2.1. Participa activamente nas actividades 

expresivas propostas e deseñadas polo grupo 

tendo en conta as características persoais. 

10% 
X 

 

3.1. Mellorar ou manter os 
factores da CF e as habilidades 
motoras cun enfoque cara á 
saúde, considerando o propio 
nivel e orietándoos cara ás súas 

3.1.1. Incorpora na súa práctica os 
fundamentos posturais e funcionais que 
promoven a saúde. 
3.1.2 Utiliza de forma autónoma as 
técnicas de activación e de recuperación 
na AF. 

CMCCT 

 

3.1.1.1. Deseña e leva á práctica técnicas de 

activación e recuperación específicas da 

actividade física ou modalidade deportiva 

escollida.  

5% 
X 

X 

P: Observación sistemática. 

I: Caderno do profesorado 

iDoceo, anecdotario e rúbrica 
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motivacións e cara a posteriores 
estudos ou ocupacións. 

3.1.3. Alcanza os seus obxectido de 
nivel de condición física dentro das 
marxes saudables, asumindo a 
responsabilidade da posta en práctica do 
seu programa de actividades. 
 

CMCCT 

3.1.3.1. Mellora ou mantén o seu nivel de CF 

dentro de parámetros saudables coa posta en 

práctica do programa de actividades. 

0,5% 
X 

 
P: Proba práctica. 

I: Test de condición física. 

3.2. Planificar, elaborar e pór en 
práctica un programa persoal de 
AF 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. 

3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos 
sobre as características que deben 
cumprir as AF cun enfoque saudable á 
elaboración de deseños de prácticas en 
función das súas características e dos 
seus intereses persoais. 
3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas 
e coordinativas considerando as súas 
necesidades e motivacións, e como 
requisito previo para a planificación da 
súa mellora. 
3.2.3. Concreta as melloras que 
pretende alcanzar co seu programa de 
actividade. 
3.2.4. Comproba o nivel de logro dos 
obxectivos do seu programa de AF, 
conxugando as variables de frecuencia, 
volume, intensidade e tipo de actividade. 
3.2.5. Formula e pon en práctica 
iniciativas para fomentar o estilo de vida 
activo e para cubrir as súas expectativas 

 

CMCCT 

 

3.2.1.1. Deseña a intensidade, o volume, o 

tipo de actividade e a frecuencia do 

adestramento persoal dentro das marxes 

beneficiosas para a saúde e adáptaos ao seu 

nivel inicial de C.F. 

1% X X 

P: Traballo individual, 

autoavaliación. 

I: Rúbricas. 

P: Observación sistemática. 

  3.2.2.1. Realiza a enquisa que avalía a súas 

capacidades físicas e hábitos saudables. 

0´5% X X 

  3.2.3.1. Establece obxectivos concretos para 

acadar ao final do programa de actividades. 

0´5% X X 

  3.2.4.1. Analiza o nivel alcanzado tras o 

programa de actividade física tendo en conta 

as características do programa. 

0´5% X X 

  3.2.5.1. Pon en práctica o programa de 

actividade amosando interese por mellorar o 

seu nivel inicial de C.F. 

20% X X 
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4.1. Resolver situacións motoras 
en diferentes contextos de 
práctica e adaptándose a 
diferentes materiais, aplicando 
habilidades motoras específicas 
individuais ou de adversario/a 
con fluidez, precisión e control, 
perfeccionando a adaptación e a 
execución dos elementos 
técnicos respecto ao seu nivel 
inicial. 

4.1.1. Perfecciona as habilidades 
específicas das actividades individuais 
que respondan aos seus intereses. 
4.1.2. Adapta a realización das 
habilidades específicas aos 
condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, e polas 
persoas adversarias, nas situacións 
colectivas. 
4.1.3. Resolve situacións motoras nun 
contexto competitivo e recreativo. 
4.1.4. Pon en práctica técnicas 
específicas das actividades en ámbitos 
non estables, analizando os aspectos 
organizativos necesarios. 

CAA 

CSIEE 

4.1.1.1. Deseña e propón aos seus 

compañeiros e compañeiras actividades nas 

que se perfeccionen habilidades específicas 

dunha actividade física ou modalidade 

deportiva escollida en función dos seus 

intereses. 

2% X  

P: Observación sistemática, 

autoavaliación e coavaliación 

I: Caderno do profesorado 

iDoceo, anecdotario e rúbrica 4.1.2.1. Leva á práctica, en situación de xogo 

real, as habilidades específicas aprendidas a 

través de actividades facilitadoras da 

aprendizaxe. 

5% X  

4.2. 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. 

4.2.1. Desenvolve accións que conduzan 
a situacións de vantaxe con respecto á 
persoa adversaria, nas actividades de 
oposición. 
4.2.2. Desempeña as funcións que lle 
corresponden, nos procedementos ou  
nos sistemas postos en práctica para 
conseguir os obxectivos do equipo. 
4.2.3.  Valora o goce da actividade por 
encima da propia execución técnica e 
táctica.  

CAA 

CSIEE 

4.2.2.1. Desempeña as funcións que lle 

corresponden, axeitadas ao seu nivel de 

habilidade, nos sistemas de xogo postos en 

práctica para conseguir os obxectivos do 

equipo. 

2% X  

P: Observación sistemática, 

autoavaliación e coavaliación 

I: Caderno do profesorado 

iDoceo, anecdotario e rúbrica 4.2.3.1.  Participa activamente nas actividades 

propostas independentemente do seu nivel de 

destreza. 

30% X  

4.2.4. Elabora modificacións nas regras 
dos deportes convencionais para a súa 
transformación en deportes adaptados e 
recreativos. 

CAA 

CSIEE 

4.2.4.1. Modifica os regulamentos a situacións 

concretas condicionadas polo espazo, 

material e especialmente polo cumprimento 

do protocolo COVID-19. 

10% X  

P: Traballo grupal. 

I: Rúbrica. 

Táboa 8: Elementos do currículo da materia de libre configuración de 2º de bacharelato: Actividades Fïsicas e Recreativas. 
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4.- Temporalización dos contidos da materia de educación física. 

Segundo a Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2021/2022 en Galicia e tendo en conta que na materia de Educación Física haberá 

este curso 3 periodos lectivos de 50 minutos de duración para 1º e 2ºESO, e 2 períodos 

lectivos para 3º, 4º e 1º bach, quedarán agrupadas nunha única sesión semanal en 3º, 4° 

e 1º bach. A continuación detallarase a organización temporal dos contidos da materia 

para este curso. 

 

Dada a situación actual da COVID-19 haberá maior flexibilidade na temporalización xa que 

débense ter en conta variables coma:  

 A climatoloxía: xa que priorizaremos a práctica ó aire libre para minimizar riscos 

de contaxio. 

 A dispoñibilidade de instalacións de interior: Neste curso a maioría dos grupos-

clase non poderán acceder ao ximnasio do instituto por ter unhas dimensións 

reducidas e sobrepasar o aforo permitido. A única instalación de interior dispoñible 

para todos os grupos é o pavillón municipal e este compártese con tres institutos 

que tamén contan cun ximnasio de dimensións reducidas. 

 Os distintos escenarios: O traballo de forma presencial, semipresencial ou a 

distancia fará que modifiquemos a temporalización duns estándares ou outros. 

 

Considerando que no primeiro trimestre debemos priorizar o reforzo dos contidos que non 

foron traballados o pasado curso. Secuenciaremos os contidos seguindo os criterios 

expostos a continuación:  

 Comezaremos cos estándares do bloque de condición física e saúde en todos os 

cursos para poder compensar o deterioro da forma física e o aumento do peso 

detectado no alumnado tras a avaliación inicial. 

 Potenciaremos a autonomía do alumnado na práctica de actividades físicas e 

deportivas e no uso de Apps para fomentalas. Esto permitirá a realización dunha 

práctica individual na casa tanto no caso de querer aumentar o nivel de actividade 

física fóra do horario lectivo coma  de atoparse na situación dun ensino non 

presencial. 

 Os estándares do bloque común de contidos que corresponden aos categorizados 

na programación como: de esforzo e autonomía, de respecto e cooperación e de 

seguridade e hixiene, trabállanse de xeito transversal polo que estarán presentes 

nos tres trimestres. 

 Este curso, para respectar o protocolo da COVID-19 mantendo un tempo de 

calidade de práctica, nos cursos onde as dúas sesións de E.F. xúntanse nunha de 

1h 40 min. variaranse os contidos na mesma sesión para aumentar a motivación 

cara a práctica. Polo tanto tenderase a traballar paralelamente estándares de 
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diferentes bloques de contidos. 

 Os estándares máis teóricos traballaranse especialmente a través da aula virtual, 

dando sempre prioridade á práctica da actividade física e deportiva no alumnado 

tanto no ensino presencial coma non presencial, polo que se reducirá ao 

imprescindible o contido teórico. 

 

No seguinte cadro establécese a temporalización dos estándares da ESO estruturándoos 

por bloques de contidos: 

1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 
Contidos comúns 

Esforzo e autonomía, respecto e cooperación, seguridade e hixiene (1º, 2º e 3º trimestre)  

Quecemento e volta á calma (1º, 2º e 3º trimestre) Quecemento específico (1º, 2º e 3º trimestre) 

Análise das posibilidades para realizar 
actividade física na contorna (1º trimestre) 

Lesións deportivas e Primeiros auxilios (2º 
trimestre) 

Condición Física e Saúde 

Pautas para unha actividade física saudable (1º, 2º e 3º trimestre) 

Frecuencia cardíaca e respiratoria (1º trimestre) 

Cambios no organismo asociados ao 

adestramento  

(1º trimestre) 

Resistencia, forza-resistencia e flexibilidade 

(1º, 2º e 3º trimestre) 

Forza e flexibilidade 

(1º e 2º trimestre) 

Alimentación e saúde (2º-3º trimestre) Relaxación (3º trimestre) 

Actividades físicas artístico-expresivas 

Baile galego (1º trimestre) 

Baile  (2º trimestre) 

Comba (2º trimestre) 

Comba (2º trimestre) 

Comba (2º trimestre) 

Malabares 
(3º trimestre) 

 

Malabares (3º 
trimestre) 

Malabares (3º trimestre) 

Xogos e actividades deportivas 

Xogos populares (1º, 2º e 3º trimestre) 
Baloncesto (1º 

trimestre) 
Fútbol (1º trimestre) 

Baloncesto 

 (1º trimestre) 
Voleibol (1º trimestre) 

Baloncesto (1º 
trimestre) 

Fútbol (1º trimestre) 

Voleibol  

(2º trimestre) 
Balonmán (2º trimestre) Voleibol (2º trimestre) 

Deportes alternativos 

(2º trimestre) 

Rugby (3º trimestre) 
Deportes de raqueta e 

alternativos (3º trimestre) 
Rugby (3º trimestre) 

Táboa 9: Temporalización dos contidos da materia de EF na ESO 
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A temporalización de contidos no bacharelato, condicionada pola organización horaria da 

materia coas dúas sesións agrupadas, o alumnado de cada grupo e os protocolos no uso 

das instalacións,  distribuirase ao longo de todo o curso en dous grandes bloques: 1º parte 

da sesión contidos de acondicionamento físico, cun programa de adestramento 

personalizado e a 2º pare da sesión temporalizando as propostas dos bloques de contidos 

de ritmo, expresión, xogos e deportes, concentradas no denominado como “ as nosas 

propostas”. Tentarase incorporar propostas de actividades no medio natural atendendo 

aos intereses e propostas xurdidos en cada un dos grupos. 

Neste nivel post-obrigatorio parécenos esencial adaptar a selección e organización de 

contidos ás motivacións e intereses do alumnado, tentando priorizar o gusto pola práctica 

e as opcións de darlle continuidade a un estilo de vida activa na etapa adulta. 
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5.- Procedementos de avaliación. 

Os obxectivos da avaliación educativa son múltiples e non deben reducirse á avaliación 

dos resultados obtidos polo alumnado; pola contra, a principal función da avaliación debe 

ser a de orientar o proceso de ensino-aprendizaxe proporcionando información sobre o 

axuste do mesmo aos obxectivos previstos co fin de poder formular un xuízo ao respecto 

e introducir as modificacións que foran oportunas. 

A avaliación, ademais de constituír un proceso continuo, debe ser utilizada para introducir 

en calquera momento modificacións na intervención educativa; para elo debe realizarse 

unha avaliación inicial (permitiranos coñecer o nivel de partida do alumnado), unha 

avaliación continua (avaliación formativa que permitirá seguir o proceso de aprendizaxe 

dos alumnos ó longo do curso nas diferentes unidades didácticas, deberá aportar 

información sobre a adquisición e a asimilación das aprendizaxes) e unha avaliación final 

(avaliación sumativa que dá lugar a unha toma de decisións relativas á consecución ou 

non dunha valoración positiva). O proceso debe contemplarse globalmente para 

establecer como transcorre este en relación ao previsto e como se pode mellorar, podendo 

así reorientar a acción docente no futuro. 

Os estándares vanse clasificar en en catro grandes grupos que se relacionan entres si 

pero cuxas características vannos a determinar a forma de avaliar. Nas táboas dos 

elementos currriculares do apartado 3 da programación utilízanse as mesmas cores para 

facilitar a análise dos elementos traballados e avaliados en cada un destes grupos, nos 

que tamén se sinala aqueles estándares descartados nun ensino non presencial pola 

imposibilidade de avalialos. 

 

 

Saúde e C.F.

Ritmo e Expresión

Xogos e Deportes

Autonomía 

e 

Esforzo

Respecto 

e 
Cooperación

Hixiene 

e

Seguridade



 

48 

 Hixiene e seguridade: agrúpanse nesta categoría os estándares relacionados co 

coidado da hixiene personal, do material deportivo e da contorna, a prevención de 

lesións e a correcta corrección postural nos exercicios traballados. 

 Autonomía e esforzo: refírese aos estándares relacionados coa adquisición de 

rutinas de quecemento e volta a calma, a utilización de Apps que axudan a guiar e 

rexistrar a práctica motriz e o esforzo e superación na realización das actividades 

físicas plantexadas. 

Coa intención de potenciar os hábitos de vida saudables, dentro de este apartado 

entraría o  que denominamos reto activo MGB, onde se valoran todas as actividades 

físicas e deportivas realizadas polo alumnado fóra do horario lectivo da materia, que 

se rexistran e entregan semanalmente nunha tarefa da aula virtual da materia. 

 Respecto e cooperación: son os estándares relacionados co respecto ás persoas e 

as regras que rixen a dinámica da clase, do xogo ou deporte practicado, e tamén 

aqueles máis específicos do traballo en equipo e a cooperación, intervindo 

positivamente na aprendizaxe dos demáis. 

 Específicos de condición física e saúde, ritmo e expresión e xogos e deportes: 

agrúpanse neste bloque todos os demáis estándares máis relacionados con estes 

bloques de contidos. 

 

Nun esforzo por facer comprensible os estándares ao alumnado na aula virtual terán un 

documento simplificado, agrupándoos nas categoría anteriores. (Ver Anexo I) 

Estes grandes grupos divídense a súa vez noutros dous en función de se están 

relacionados cun “proceso” ou cun “resultado”, característica que vai a determinar a forma 

de avaliar:  

Unha mención especial merece a cualificación do reto activo MGB, o pasado curso o 

alumnado non coñecía moi ben o funcionamento, polo que este curso pretendemos facer 

unha descrición moi detallada de como sumar puntos neste apartado para motivalos a 

sumar puntos, e saúde,  co seu movemento. 

 

No seguinte esquema resúmese o xeito de sumar na cualificación, ata un máximo de 2 

puntos sobre 10, coas actividades físicas e deportivas que se rexistran semanalmente. Ao 

finalizar o trimestre faise a media dos rexistros de todas as semanas para obter o valor 

deste apartado, cun máximo do 20% na cualificación do alumnado. 
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Os estándares relacionados cun “proceso”: son aqueles que se traballan en máis de 

un bloque de contidos. Fan referencia á cooperación necesaria para aprender de xeito 

grupal, ao esforzo por superarse e á participación, á adquisición de hábitos de hixiene 

e seguridade, ao mantemento de rutinas de clase (quecemento e volta á calma entre 

outras), ao respecto polas normas do grupo, polas persoas, pola contorna e o material. 

Estes estándares non se poden avaliar nun momento puntual se non que precisan un 

rexistro máis lonxitudinal, este farase mediante: 

 Observación sistemática. 

 Autoavaliación. 

 Coavaliación. 

 Traballo grupal. 

Os estándares relacionados cun “resultado”: son aqueles que só se traballan nun 

bloque de contidos. Fan referencia a estándares que se adquiren ao finalizar a unidade 

didáctica, polo que poden ser avaliados nun momento puntual mediante: 

 Probas prácticas e teóricas. 

 Traballo grupal e individual. 

 Producións do alumnado. 

 

No caso do ensino non presencial traballaranse os estándares que polas súas 

características permiten ser avaliados a distancia a través da aula virtual. Estes estándares 

están identificados nas táboas do apartado de “Obxectivos, contidos, criterios e estándares 

de aprendizaxe” de cada curso co indicativo “NP”- 
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6.- Instrumentos de avaliación. 

Para avaliar con obxectividade, fiabilidade e eficacia compre empregar variedade de 

instrumentos, tanto cuantitativos coma cualitativo: 

a) Cuantitativos: responden a un paradigma racional-positivista. Cuantifican os 

resultados, recorren a procesos estatísticos e aportan información numérica. 

Técnicas: probas de execución, probas teóricas, test de condición física, 

traballos grupais ou individuais... 

b) Cualitativos: responden a un paradigma crítico-interpretativo. Considera o 

proceso e non só o mero resultado final. Técnicas de observación: rexistro 

anecdótico, listas de control, escalas de valoración, rúbricas... 

Os instrumentos de avaliación serán adaptados ao carácter dos diferentes estándares da 

seguinte maneira: 

a) Os estándares “proceso” avaliaranse mediante os seguintes instrumentos: 

 Caderno do profesorado, utilizando a aplicación iDoceo. 

 Anecdotario, utilizando a aplicación iDoceo. 

 Escalas de valoración. 

 Listas de control. 

 Rúbricas. 

 

b) Os estándares “resultado” serán avaliados mediante as seguintes probas e 

instrumentos: 

 Probas prácticas e teóricas. 

 Test de condición física. 

 Traballos individuais e grupais. 

 Producións do alumnado. 

 Rúbricas. 

 Vídeos. 

 Elaboración/exposición de traballos monográficos propostos polo profesor. 

 

Os instrumentos de avaliación propostos están adaptados para valorar o nivel 

competencia acadado polo alumnado tanto na modalidade presencial como non 

presencial. No escenario non presencial a aula virtual, coas ferramentas propias da 

mesma, entregas de tarefas, cuestionarios, test... permitirá adaptar a avaliación ao 

recollido nas táboas do apartado 3, no que se concretan os estándares e instrumentos de 

avaliación para cada un dos escenarios.  
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7.- Procedemento para a realización da avaliación inicial. 

 

As instrucións do 30 de xullo de 2020, no punto Segundo, apartado 2, referido á Avaliación 

inicial, indica a necesidade de realizar esta tarefa na primeira semana do curso. Para 

cumprir con este fin e detectar as necesidades do alumnado, ao inicio,  sen a penas 

coñecelos nas sesións prácticas de educación física, enviarase por correo un formulario 

para identificar o punto de partida en canto aos niveis de práctica de actividade física do 

alumnado e os medios e recursos dispoñibles para practicar actividade física e deportiva, 

dun xeito autónomo, no tempo de ocio e ante unha posible situación de confinamento. 

 

A avaliación inicial é necesaria para coñecer a situación de partida do alumnado e así 

poder adaptar a ensinanza as súas características e particularidades. Atendendo ao 

momento da súa aplicación podemos diferenciar as seguintes: 

7.1.- Ao inicio de curso: Este curso non poderemos utilizar algúns recursos moi útiles 

como a unidade didáctica de retos cooperativos que utilizabamos nas sesión iniciais do 

curso como avaliación inicial nas materias deste departamento. Teremos que adicar máis 

sesións para chegar a obter información do funcionamento dos grupos, que resulta moi 

valiosa de cara a plantexar a nosa proposta de aprendizaxe cooperativo na materia. 

A pesar das limitacións que nos impón a situación sanitaria tentaremos introducir nas 

primeiras sesións do curso xogos de presentación e dinámicas de grupo que permita obter 

a información recollida na seguinte táboa: 
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A QUEN AVALIAR QUE AVALIAR COMO AVALIAR 

 
 

GRUPO CLASE 

Dinámica xeral do grupo. 
Grado de cohesión social. 
Liderazgos e tipo de liderazgos. 
Rechazos, discriminacións… 
Conflictos previos entre alumnado 

Rexistro no caderno da profesora 
“IDoceo”. 

Escala de valoración. 
Anecdotario. 

 
 
 

ESTUDANTE 

Grado de participación na resolución dos 
retos. 
Grado de tolerancia á frustración 
Nivel de integración de alumnado con 
necesidades educativas. 
Capacidade de escoita. 
Capacidade creativa. 

Táboa 10. Avaliación inicial en Educación Física. 

Na avaliación inicial deste curso consideramos necesario coñecer indicadores 

relacionados coa súa condición física e cos niveis de práctica de actividade física nos 

últimos meses. 

Durante estas primeiras sesións, os xogos de presentación e actividades nas que a 

profesora adopta o papel de observadora permitirán avaliar o nivel xeral de capacidades 

e habilidades do alumnado de cara as propostas nas unidades de educación física do 

curso. Centraremos principalmente a observación nos aspectos que van a condicionar o 

noso traballo para acadar varios estándares relacionados co “PROCESO”. 

 

7.2.- Ao inicio de cada unidade didáctica: Cada unidade didáctica implica capacidades 

e habilidades moi diferentes que poden verse condicionadas polas experiencias previas 

do alumnado, as súas características… por este motivo en cada unidade utilizaremos unha 

primeira sesión para facer unha valoración do nivel de partida. Neste caso a avaliación 

céntrase en coñecer o punto de partida dos estándares relacionados co RESULTADO que 

se pretende acadar.  

Esta avaliación inicial vainos permitir axustar as nosas tarefas e sesións e ao mesmo 

tempo axudará a que o alumnado se sinta máis motivado no traballo diario por resultarlle 

axeitado ao seu nivel de partida. 
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8.- Criterios de Cualificación en Educación Física. 

Para superar a materia é preciso superar o mínimo que se establece nas diferentes táboas 

por cursos para os estándares de aprendizaxe. A ponderación, porcentaxe asignado a 

cada un deles, pretende asegurar que o alumnado supera a materia se cumpre coas 

normas, rutinas e hábitos establecidos para as sesións e coa participación, esforzo e 

cooperación diaria nas actividades propostas na materia. 

Deste xeito axustamos a avaliación á finalidade coa que se plantexa a materia de 

educación física, buscando educar no gusto, disfrute, participación e adquisición dun estilo 

de vida activo e saudable no noso alumnado. 

A adquisición de nivel na execución de habilidades ou a mellora da condición física terá 

un valor determinado de xeito diferenciado en cada unidade, pero un mal resultado nas 

probas teóricas ou físicas nunca xustificarán en si mesmo o suspenso na materia. 

O alumnado que por lesión non pode realizar as sesións prácticas pero mantense no 

ensino presencial, terá que presentar o xustificante médico no primeiro mes do curso ou 

no momento que precisan deixar de facer práctica, así como tamén os que por calquera 

circunstancia, non poidan facer a práctica nun momento determinado teñen que acudir a 

clase para tomar nota dos contidos traballados mediante unha ficha que terán que entregar 

ao profesor ao finalizar a clase. Este alumnado pode colaborar nos momentos en que se 

precisen axudas para arbitraxe, anotacións, encargarse da música… A cualificación deste 

alumnado virá dada pola súa colaboración e participación, na medida das súa 

posibilidades nas sesións, que a profesora rexistrará no seu caderno de aula utilizando 

escalas de valoración. E o apartado de probas específicas da unidade terá que suplir as 

súas cualificacións prácticas polo traballo e/ou proba teórica que lle indique a profesora. 

Para a recuperación da materia suspensa durante o curso (primeiro, segundo ou 

terceiro trimestre de xeito individual):  

 Os estándares de “Proceso” non superados pódense recuperar seguindo o 

desenvolvemento normal das clases do seguinte trimestre pois a avaliación deles é 

continua.  

 Os estándares de “Resultado” non superados poderanse recuperar mediante un 

exame ou traballo teórico e/ou unha proba práctica da materia tratada ese trimestre, 

sempre que a proba práctica poda realizarse de xeito individual.  

Co alumnado afectado nestes casos procurarase aplicar un “seguimento personalizado” e 

un “asesoramento continuado” na procura do seu éxito na materia. 



 

54 

Aínda así, aquel alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación 

ordinaria de xuño, terá dúas opcións para a avaliación extraordinaria de setembro, 

sendo as profesoras as que valoren a mellor opción para cada caso: 

a) Presentar un traballo teórico na convocatoria de setembro sobre as partes non 

superadas e/ou realizar aquelas probas prácticas nas que tampouco acadara 

os mínimos, sempre que se podan realizar de xeito individual.  

b) Facer un exame teórico sobre os contidos conceptuais non superados e/ou 

outro exame práctico individual sobre os contidos prácticos non superados que 

se poda realizar de xeito individual. 

En ámbolos dous casos o departamento entregará por escrito as pautas para facer a 

proba, indicando tamén as actividades prácticas a realizar. 

A cualificación de setembro, ao non recuperar todas as partes da materia, especialmente 

aquelas relacionadas con estándares do proceso, obterase de facer a media das probas 

solicitadas coas cualificacións das partes superadas polo alumnado ao longo do curso. 

 

8.1. Criterios de Cualificación en Educación Física na ESO.  

Para facilitar a comprensión da cualificación ao alumnado dividíronse os estándares en 4 

grandes grupos, tal e como se describen no apartado de “Procedementos de avaliación”: 

Outórgaselle unha determinada porcentaxe na cualificación a cada grupo, seguindo os 

valores asignados aos estándares no apartado “Obxectivos, contidos, criterios de 

avaliación e estándares de aprendizaxe” repartidos nos diferentes grupos tal e como 

amosan as seguintes gráficas: 

  

Autonomía e 
Esforzo, 40%

Respecto e 
Cooperación, 20%

Hixiene e 
Seguridade, 10%

Saúde-C.F., Ritmo-
Expresión, Xogos-

deportes, 30%

E.F. - ESO
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8.2. Criterios de Cualificación en Educación Física en 1º de Bacharelato. 

Seguindo a mesma estrutura de valoración dos contidos na materia de educación física 

na etapa de secundaria obrigatoria, en 1º de bacharelato consideramos que as actitudes 

de respecto e cooperación están máis asimiladas da etapa anterior polo que se reduce 

nun 10% o seu peso na nota e se aumenta un 10% aos contidos máis específicos da 

materia, tal e como amosa a seguinte gráfica:  

 

 

  

Autonomía e Esforzo, 
40%

Respecto e 
Cooperación, 10%

Hixiene e Seguridade, 
10%

Saúde-C.F., Ritmo-
Expresión, Xogos-

deportes, 40%

E.F. - 1º Bacharelato
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8.3. Criterios de Cualificación na materia de libre de configuración de Actividades 

Físicas Recreativas en 2º de Bacharelato. 

Nesta materia priorizarase o esforzo, a autonomía e a práctica recreativa centrada no 

desfrute das actividades físicas e deportivas como unha alternativa de ocio saudable 

necesaria nesta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliación será continua e formativa polo que para acadar o mínimo esixible debe manter 

uns mínimos en todos os trimestres. O alumnado non poderá superar a materia se non 

chega aos mínimos na última avaliación. 

 

8.4. Criterios de Cualificación adaptados á situación de ensino non presencial. 

A porcentaxe atribuída aos estándares e recollida no apartado “Obxectivos, contidos, 

criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe” verase modificada en función do 

tempo que dure o ensino a distancia e dos estándares xa superados durante o ensino 

presencial. Deste xeito, cada trimestre, o valor dos estándares traballados 

presencialmente ou a distancia serán directamente proporcionais as sesións empregadas 

en cada un dos escenarios.  

O alumnado terá que entregar en tempo e prazo os traballos presentados na aula virtual 

que non realizara durante o ensino presencial. Priorizarase por aqueles que aumenten o 

seu tempo de actividade física, sempre que a prescrición médica non o impida.  

Os traballos da aula virtual serán exclusivamente teóricos só cando se presente unha 

xustificación médica que impida realizar exercicio físico. 

Autonomía e Esforzo, 
70%

Respecto e 
Cooperación, 10%

Hixiene e 
Seguridade, 10%

Saúde-C.F., Ritmo-
Expresión, Xogos-

deportes, 10%
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9.- Plans de traballo para a superación de materias pendentes. 

O departamento de Educación Física segue o actual marco curricular da ESO que 

posibilita ao estudante coa materia pendente de anos anteriores recuperala sempre e 

cando obteña cualificacións positivas durante os dous primeiros trimestre do presente 

curso académico. Este criterio baséase no seguinte procedemento lóxico: 

 Que a Educación Física ten a consideración de materia con contidos progresivos 

 Que a cualificación positiva nunha materia implicará a superación das materias 

pendentes con contidos progresivos 

 Que os criterios de avaliación para o alumnado pendente son os mesmos que para 

o alumnado que está a cursar a materia no curso no que se atopa actualmente, 

variando a dificultade e o tipo de actividades que se propoñen para acadar ditos 

criterios. 

Por todo isto, o departamento de Educación Física considera que o alumnado que teña a 

materia pendente do curso anterior superará dita materia se supera as dúas primeiras 

avaliacións da mesma materia no curso no que está matriculado. En calquera caso, 

trimestralmente, asignarase a cualificación obtida no trimestre correspondente ao curso 

actual. 

Naqueles casos que non se cumpra o criterio anterior terán a posibilidade de presentarse 

as probas físicas e teóricas nas dúas convocatorias oficiais a determinar pola Xefatura de 

Estudos tanto en maio coma en setembro.  

 

O departamento considera como actividades de reforzo a participación e implicación do 

alumnado  na materia no curso no que se atopa actualmente. En coherencia coa proposta 

do departamento para a materia en canto á importancia da participación, cooperación e 

hábitos de vida saudables como eixos condutores da materia este parécenos o reforzo 

máis axeitado para o alumnado con Educación Física pendente doutros cursos. 
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10.- Procedemento para a cualificación das materias pendentes ou da nota 

final do curso se hai alumnado que asiste a programas de reforzo con 

atribución horaria. 

O alumnado coa Educación Física pendente tamén deberá realizar e entregar un traballo 

monográfico de actividades sobre os contidos do curso a recuperar, así coma superar un 

circuíto de probas prácticas relacionadas cos contidos a recuperar. O profesor informará 

durante o primeiro trimestre ao alumno do traballo a realizar. En todo caso os criterios de 

cualificación das materias pendentes será de 50% a parte teórica e 50% a parte práctica. 

O alumnado que asiste a programas de reforzo poderá ver adaptadas as probas de 

avaliación se así o recomenda o Departamento de Orientación. 

 

11.- Programas específicos para o alumnado repetidor. 

O Departamento proporá a realización das seguintes actividades de reforzo ao alumnado 

repetidor con carácter voluntario: 

 Práctica autónoma dos contidos con maior carga motriz en horario extraescolar 

seguindo as directrices facilitadas polo departamento. 

 Realizar traballos teórico-prácticos sobre os contidos conceptuais. 

 

12.- Metodoloxía didáctica. 

Este apartado propón as orientacións metodolóxicas para poñer en práctica esta 

programación, seguindo as orientacións recollidas no anexo II da Orde ECD/65/2015, do 

21 de xaneiro, realizáronse algunhas adaptacións que teñan en conta as características 

concretas da materia de educación física e a búsqueda da motivación do alumnado coma 

un factor fundamental para acadar obxectivos e competencias dende a nosa materia. 

Por “método” enténdese a filosofía e o prantexamento xeral do proceso de ensinanza-

aprendizaxe en función da natureza do obxectivo. Existen dous paradigmas: reprodución 

(carácter positivista/condutista) e descubrimento (carácter crítico/dialéctico/cognitivista) 

Por “estratexia” enténdese a forma de presentar a habilidade ao alumno e é 

esencial na construción da progresión da aprendizaxe motriz. Temos os seguintes tipos: 

– Analítica (pura, secuencial ou progresiva): a habilidade preséntase en 

partes. 

– Global (pura, secuencial ou progresiva): a habilidade preséntase en 

partes. 

– Mixta: combina as anteriores seguindo a secuencia analítica-global-

analítica. 
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Por ”estilo de ensinanza” enténdese a forma particular de interaccionar o profesorado co 

alumnado que se manifesta nos agrupamentos, canles de comunicación e decisións pre-

impacto, impacto e post-impacto. 

O Departamento de Educación Física avoga polo eclecticismo metodolóxico, pois os 

diferentes métodos, estratexias e estilos de ensinanza compleméntanse mutuamente. En 

consecuencia nas nosas propostas basearémonos nas teorías da aprendizaxe motor no 

procesamento da información, así coma no concepto de variabilidade na práctica. 

 Estilos de ensinanza 

M. A. Delgado Noguera Muska Mosston 

Tradicionais 

Instrución directa A Mando Directo 

Asinación de tarefas B Ensinanza baseada na tarefa 

Participativos 

Ensinanza recíproca C Ensinanza recíproca 

Ensinanza en pequenos grupos  

Microensinanza 

Individualización 

Programa individual D Autoavaliación 

Traballo en grupos 

E Inclusión 

Ensinanza modular 

Socialización   

Barreira Cognitiva 

Cognitivos 

Descubrimento guiado F Descubrimento guiado 

Resolución de problemas G Resolución de problemas 

Creatividade 

 H Programa individualizado 

I Estilo para alumnos iniciados 

J Autoensinanza 

Táboa 12. Estilos de ensinanza. 

12.1.- As sesións de educación física na COVID-19. 

Durante o curso 2021/22 as sesións de educación física de case todos os grupos 

manteranse agrupadas nunha única sesión semanal de 100 minutos como o curso pasado. 

Tras a experiencia do curso pasado as profesoras de EF constataron que o tempo de 

práctica era maior ao aforrar os desprazamentos, a preparación inicial e a hixiene final. 

Deste xeito puidéronse impartir mellor certos contidos que con sesións de 50 minutos 



 

60 

quedaban peor traballados. A posibilidade de utilizar as instalacións dispoñibles na 

contorna do centro ao ter tempo de desprazarse a elas tamén se valorou positivamente. 

Unha ampla maioría do alumnado valorouno positivamente tras analizar a enquisa que lles 

fixo o departamento ao final do curso pasado. 

Pero tamén é certo que vai en contra dos estudos sobre actividade física e saúde onde 

está demostrado que varios estímulos de actividade física á semana son mellores para a 

saúde que un longo nun só día. Esto último suscitou as nosas dúbidas e decidimos probar 

coa estruturación tradicional no curso de 2°ESO. Tras a experiencia deste curso 

estructuraremos o seguinte. 

 

A organización da sesión modificarase lixeiramente para cumprir coas medidas de 

seguridade impostas pola COVID-19, pero tentaremos manter a estrutura de traballo que 

viñamos realizando, coa sesións divida en tres partes: círculo inicial, parte práctica e 

círculo final.  

 

- Círculo inicial: primeiro momento da clase duns 5 minutos de duración onde se 

explicarán os obxectivos da sesión e aqueles contidos conceptuais necesarios para a 

parte práctica.  

 

- Parte práctica: é o momento de compromiso motor, a parte máis importante da clase. 

Esta parte dividirase de maneira convencional (quecemento, parte principal e volta á 

calma), pero grazas ao aumento do tempo de sesión tentaremos facer pausas para 

beber con frecuencia e combinar diferentes contidos na parte principal. 

 

- Círculo final: último momento, normalmente moi breve, onde se reúne a todo o grupo 

para reflexionar sobre algún aspecto importante da clase e despedirse. 

 

Búscase que as sesións potencien o espírito crítico a través de reflexións individuais e 

colectivas. Para isto é necesario que o alumno saiba que está a facer, como e con que 

obxectivo, na búsqueda dunha implicación maior nas actividades.  

 

No documento de programa de acollida do centro, seguindo as instruccións do 30 de xuño 

no que se refire ás liñas xerais para o curso 2020/21,  recólleranse todas as consideracións 

previas, normas e medidas de protección e hixiene específicas para adaptar as sesións 

de educación física a COVID-19, ver anexo II da programación.  

 

12.2.- Organización. 

Durante este curso a formación de agrupamentos estará limitada e condicionado 

polas normas de seguridade relacionadas coa COVID-19 (ver anexo II). Iniciaremos o 

curso establecendo rutinas de traballo individual, establecendo espazos de traballo 
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individual nas instalacións interiores. No caso do campo de fútbol, instalación de referencia 

para o traballo de maior intensidade no exterior, estableceranse carreiros, cunha distancia 

superior aos 2 metros entre o alumnado, no que se poderá retirar a máscara nas 

actividades que as profesoras o consideren oportuno. 

 

Os agrupamentos serán, sempre que a actividade o permita, en pequenos grupos, 

buscando os valores do traballo cooperativo. Buscarase a diversidade nos grupos, sempre 

coa premisa que para atender á diversidade hai que vivila polo que serán o máis 

heteroxéneos posibles (xénero, nivel de habilidade, características físicas...).  

 

No proceso de formación de grupos seguiremos os pasos de Pere Pujolás e José Ramón 

Lago (Programa CA/AC formación "Cooperar para aprender, aprender a cooperar" para 

enseñar a aprender en equipo.): 

 

1. Dividir a clase en tres subgrupos: 

 Aqueles máis capaces de dar axuda (círculo). 

• Aqueles máis necesitados de axuda (triángulo). 

• resto da clase (cadrado). 

2. Seleccionar para cada clase un círculo, un triángulo e dous cadrados: 

 

3. Os membros dos grupos manteranse estables no tempo (1 ou 2 trimestres). Con esta 

medida preténdese potenciar o coñecemento entre eles e a aprendizaxe cooperativa. 

4. Esta distribución, ademais de ser axeitada para xerar aprendizaxe cooperativa, optimiza 

o tempo de clase empregado na formación de grupos e facilita establecer grupos de nivel, 

homoxeneizando aos grupos se a situación de aprendizaxe o require. 

 

No primeiro trimestre, na unidade de Condición Física Saudable, faremos un traballo máis 

individual ou en parellas, axustado ás características dos contidos, que nos permitirá 

organizar posteriormente os grupos para o traballo cooperativo para o segundo e terceiro 

trimestre. 

Quérese acadar o desenvolvemento integral do individuo, e que este sexa capaz de 

desenvolverse na sociedade dunha maneira autónoma, utilizarase para isto unha 
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metodoloxía predominantemente global, en todo momento buscamos metodoloxías 

activas, baseadas en estilos non directivos (resolución de problemas, ensinanza recíproca, 

descubrimento guiado) e buscando que pouco a pouco o alumno vaia adquirindo maiores 

responsabilidades.  

 

12.3.- Tarefas. 

Tentarase seleccionar tarefas motivantes para o alumnado, pero este curso estamos 

condicionados polas recomendacións sanitarias, polo que as tarefas individuais serán as 

prioritarias. As tarefas que se propoñan serán abertas ou semiabertas naqueles contidos 

máis axeitados para fomentar a creatividade como é o bloque de expresión corporal e de 

xogos cooperativos. Na de xogos e deportes as tarefas serán semiabertas. As tarefas 

pechadas utilizaranse nos momentos onde se queira iniciar un aprendizaxe específico ou 

exista risco na seguridade do alumnado. 
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13.- Medidas de atención á diversidade. 

Para elaborar este apartado terase en consideración a lexislación vixente: o Artigo 7: 

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo do Decreto 86/2015 del 25 

xuño (LOMCE) e o 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 .  

 

Ao longo do curso e en todas as unidades didácticas empréganse diferentes estratexias 

de atención á diversidade. A diversidade enténdese como todas aquelas cualidades que 

fai de cada alumno un ser único e, polo tanto, diferente aos demáis; tanto sexa por 

capacidades intelectuais e físicas como por habilidades, xénero, orixe cultural, aspecto 

físico, etc.  

 

Tendo en conta este concepto de diversidade utilizamos as seguintes medidas para 

atender as diferencias:  

 

Os agrupamentos maioritariamente serán heteroxéneos e variaranse unha ou dúas 

veces durante o curso. Preténdese fomentar o traballo cooperativo e comprender e valorar 

a diversidade. Conseguiremos este obxectivo se son capaces de vivir a diversidade dunha 

forma continuada, dando tempo a que o alumnado se coñeza e sexan capaces de 

aproveitar as cualidades de cada un en beneficio do grupo. 

  

Unha das finalidades das clases de Educación Física, reflexado en estándares do 

PROCESO, é traballar para que o grupo clase coñeza e respecte as características 

individuais de cada un dos compoñentes. Para isto proporanse diferentes estratexias onde 

o alumnado ten que colaborar no proceso de ensinanza aprendizaxe dos seus 

compañeiros de grupo "Estratexias cooperativas sinxelas e complexas" do programa 

CA/AC. 

 

En diferentes unidades didácticas promóvense experiencias nas que para conseguir un 

obxectivo se necesite a participación e colaboración de todos os membros do grupo.  

 

Ao final das sesións reflexionarase e analizarase a experiencia vivida na aula, 

aproveitando calquera situación onde a diferencia enriqueceu ao grupo para facelo 

explícito.  

 

A programación ten en conta a diversidade de xéneros e afinidade pois intenta alternar 

unidades didácticas de habilidades e capacidades moi diferentes (condición física con 
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expresión corporal ou ritmo, deportes colectivos con deportes individuais). Búscase que o 

alumnado máis hábil nuns contidos síntase noutros necesitado de axuda. Desta maneira 

non sempre é o mesmo alumnado o necesitado da axuda dos seus compañeiros e a 

riqueza da diferencia faise máis evidente.  

As tarefas de todas as unidades didácticas organízanse buscando a integración de todo 

o alumnado, independentemente do seu nivel de habilidade. Fanse adaptacións 

individualizadas das regras ou normas dos xogos ou exercicios en función das 

necesidades de cada alumno ou alumna, para facilitar ou dificultar a tarefa segundo 

conveña.  

Existen outras diferencias máis salientables como o descoñecemento da lingua, os 

trastornos do comportamento, TDAH, síndrome de Asperger, etc. que se abordan 

utilizando as directrices que veñen na web (incluidos na programación de orientación) e 

os documento e información proporcionados polo equipo de orientación para cada caso 

en particular.  

 

Concretando casos neste curso temos alumnado que por diferentes motivos require 

dunha atención especial pola nosa parte: 

• Alumnado diagnosticado con TEA. Neste caso a súa hipotonía e 

dificultades no control motor suporá a necesidade de medidas de reforzo 

na materia de educación física. Contarase co apoio da profesora de 

Pedagoxía Terapeutica, especialmente para a avaliación inicial e nas 

orientacións de medidas a implementar para a súa inclusión dentro das 

sesións de educación física e un maior aproveitamento do alumno das 

mesmas.  

Este é o terceiro ano dun dos alumnos no centro, polo que xa 

coñece as rutinas propias das clases de EF, o que facilita a súa 

incorporación as actividades da materia. 

Durante este curso incorporase en 1° ESO un novo alumno que teremos 

que valorar para a adaptación das propostas da materia ou o reforzo na 

mesma, se é preciso. 

 

• Alumnado con TDAH diagnosticado, neste caso non supón ningunha 

necesidade de adaptación nas sesións de educación física, máis alá de 

seguir as indicacións do departamento de orientación no que se refire as 

explicacións e algunha modificación no tempo dispoñible para a 

realización das probas escritas da materia. Considerase a flexibilización  

das entregas semanais de reto activo ou outras tarefas cando as 

dificultades na organización, planificación e outras funcións executivas 

limiten ao alumnado. 
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• Alumnado TOC ou con diferentes problemas que afectan ás funcións 

executivas, neste caso flexibilizaremos o traballo a desenvolver pola aula 

virtual e guiarémolos nestas tarefas dun xeito máis individual. 

 

• Alumnado con problemas respiratorios e cardíacos, requerirán unha 

adaptación na intensidade do esforzo, atenderase a cada casuística con 

especial atención. 

 

• Alumnado diabético dependente o cal non require ningunha medida 

especial nas clases de E.F. mentres o alumno se atope nos valores 

normais de glicosa en sangue. Se isto non é así actuarase acorde as 

indicacións médicas. Contamos con dous casos no centro na actualidade 

que manifesta moi bo autocontrol na súa patoloxía. 

 

• Alumnado con problemas traumatolóxicos, respectaranse as indicacións 

médicas pertinentes e adáptanse os exercicios e actividades para que non 

teña que privarse da experiencia práctica, cando sexa posible. 

 

• No caso do alumnado lesionado temporalmente a opción será a 

realización de traballos teórico-prácticos de búsqueda de información, 

lectura de libros e exposición á clase e realización de fichas de traballo e 

de sesión. Durante este curso os traballos propostos na aula virtual para 

o ensino non presencial servirán para a avaliación destes casos. 

 

• O alumnado con DEA (dificultade específica de aprendizaxe) ou con 

dificultades de aprendizaxe nalgunhas partes da materia orientaráselle 

cara unha práctica sistemática titorizada. Se o caso o requerira 

deseñaranse plans individualizados  de  traballo en colaboración co 

equipo de orientación do centro. 

 

• Co alumnado con hipoacusia terase especial atención durante as 

explicacións, procurando situarse cerca del e no lado onde a súa audición 

teña menos carencias, se é o caso. 

 

En tódolos casos o alumnado terá que traer o seu material e calzado deportivo para estar 

na instalación salvo casos moi concretos e xustificados que traerán, no seu lugar, libreta 

e bolígrafo. 
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14.- Concreción e distribución por cursos dos temas transversais e 

educación en valores. 

Os temas transversais forman parte da educación en valores e convén  facelos explícitos 

para teñan unha incidencia directa sobre a vida cotiá. Estes elementos transversais vanse 

traballar explícita ou implicitamente en todas materias.  

A achega da nosa área referida aos temas transversais concrétase na seguinte táboa. 

 ESO Bach 

Temas transversais e propostas concretas 1

º 
2º 3º 4º 1º 

Educación para a paz 

Práctica de xogos cooperativos. X X X X X 

Práctica de xogos competitivos. X X X X X 

Practicar deportes colectivos e de 
adversario. 

 X X X X 

Elaboración e aplicación de 
normas por parte do alumnado. 

  X X X 

Tratamento crítico da violencia 

deportiva. 
  X X X 

Minimizar o valor das victorias e 

derrotas. 
X X X X X 

Vivenciar os diferentes roles 
deportivos: xogador, espectador, 
árbitro... 

   X X 

Educación para a 

saúde 

Elaboración e práctica de 

quecementos. 
X X X X X 

Elaboración e práctica de voltas á 
calma. 

X X X X X 

Realizar axudas nos exercicios de 
risco. 

 X X X X 

Utilizar a indumentaria e calzado 

axeitado para a práctica de 
actividade física e deportiva. 

X X X X X 

Comprobar o estado de forma 
mediante tests de condición física. 

X X X X X 

Traballo de contidos de actitude 

postural. 
X X X X X 

Predominio da técnica sobre o 

rendemento. 
X X X X X 

Tratamento crítico da dopaxe e 
alimentación. 

  X X X 
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Educación para a 

igualdade de sexos 

Organización en grupos mixtos. X X X X X 

Uso dunha linguaxe non sexista. X X X X X 

Emprego de modelos femininos. X X X X X 

Análise crítica da muller no 

deporte. 
  X X X 

Educación ambiental 

Autoconstrucción e reciclaxe de 

materiais. 
  X X  

Respeto e coidado dos materiais. X X X X X 

Emprego racional dos recursos: 

non deixar villas abertas nin luces 
prendidas. 

X X X X X 

Educación para o 
consumidor 

Análise crítica da propia 
indumentaria e a súa relación 
calidade/precio. 

X X X   

Autoconstrucción e reciclaxe de 
materiais. 

  X X  

Coñecer os materiais deportivos e 
o seu uso. 

X X X X X 

Educación vial 

Respetar as normas de 

circulación. 
X X X X X 

Coñecer os usos deportivos das 

vías públicas (carreiras pedestres, 
ciclismo…). 

  X X X 

Educación moral e 

cívica 

Colaborar no uso e recogida de 

materiais. 
X X X X X 

Respetar e valorar o traballo dos 

demáis. 
X X X X X 

Respetar as normas establecidas. X X X X X 

Autoevaluación e 

heteroevaluación. 
   X X 

Emprendemento 

Traballo en equipo X X X X X 

Confianza nun mesmo X X X X X 

Sentido crítico   X X X 

Táboa 13: Temas transversais en Educación Física. 
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15.- Accións de contribución ao proxecto lector. 

A Educación Física contribuirá ao fomento da lectura, de xeito orientativo e non limitativo, 

mediante o emprego dos seguintes recursos e actividades: 

 Artigos de interese sobre os contidos traballados na práctica. 

 Periódicos e revistas deportivas. 

 Búsqueda de información tanto na biblioteca escolar como nos diferentes 

materiais currriculares enviados polas distintas editoriais e na rede. 

 Libros recomendados como “Ejercicios desaconsejados en Educación Física” de 

Pedro Ángel López Miñarro, o “Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva” 

para a ESO. E para 1º de bacharelato “Kilian Jornet. Correr o morir” ou “André 

Agassi Open. Memorias” 

Neste curso incrementarase o uso das TIC para dar soporte á actividade lectora, mediante 

a procura de información, redacción e lectura de artigos en blogues e/ou páxinas web, etc., 

todo esta información canalizarase  nas aulas virtuais da materia de educación física. 

En canto ao momento para dedicar á lectura seguirase o disposto no plan lector elaborado 

polo equipo de Biblioteca. A organización das sesións de xeito agrupado, permitirá que 

nos 100 minutos de sesión semanal, a lectura poida integrarse dentro da sesión de 

educación física dun xeito máis equilibrado. Sempre que as condicións meteorolóxicas o 

permitan, esta actividade será ao aire libre e si é posible na carballeira próxima ao centro 

ou nalgún espazo natural soleado próximo, por considerar que a actividade pode resultar 

máis motivante e segura para o alumnado organizada deste xeito. 

16.- Accións de contribución ao plan TIC. 

A utilización dos recursos dixitais durante este curso será fundamental. A aula virtual da 

materia de educación física, para cada un dos cursos, ofrecerá os recursos necesarios 

para un posible escenario de ensino non presencial, para os casos de  

semipresencialidade (alumnado que non poida asistir as clases durante algunhas sesións) 

e como elemento complementario para aqueles aspectos máis teóricos da materia no 

ensino presencial. 

O departamento de educación física tamén utilizará a canle de youtube das profesoras 

para incorporar contidos que permitan a práctica de actividades físicas e deportivas a 

distancia. 

Dentro dos contidos e actividades da materia incluirase o uso de dispositivos como 

reloxios ou móbiles cunha finalidade educativa de promocionar e control os parámetros 

dunha práctica de actividade física saudable. O uso de aplicacións móbiles como 

Wikilok, por exemplo, permitirá compartir a práctica de actividade física durante o periodo 

non presencial, facer propostas ao alumnado de posibilidades de roteiros na súa contorno 
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e controlar a evolución dos parámetros rexistrados para mellorar os niveis de condición 

física relacionados coa saúde. 

Incluiremos todas as posibles para o profesorado e alumnado. Algúns destes recursos son 

propiedade doutros departamentos ou propiedade xeral do centro, requiríndose a 

colaboración e coordinación pertinente no seu uso. 

Durante este curso o soporte musical e uso de micrófono e amplificadores de voz 

axudará a facer as sesión máis dinámicas ao tempo que se respectan as recomendacións 

de actividade ao aire libre e respectando a distancia interpersonal. Contamos cunha nova 

instalación de equipo musical e amplificador no pavillón municipal que facilitará a nosa 

labor e mellorará a calidade das sesións de educación física, nesta situación na que a 

distancia co alumnado e as máscaras supoñen unha gran  limitación. 

 

17.- Accións de contribución ao plan de convivencia 

 
O departamento de Educación Física contribuirá ao plan de convivencia fomentando en 

todo momento que o alumnado: 

 Asuma diferentes roles dentro do grupo e traballando en función dun obxectivo 

común, valorando a importancia de todos os membros do grupo na consecución 

das metas ou obxectivos propostos. 

 Respecte aos demais, nos agrupamentos, e comprendendo a importancia que ten 

gardar silencio cando unha persoa (profesora ou compañeiro) está a falar. 

 A necesidade de asumir as consecuencias ante condutas contrarias ás normas. 

Entendendo as sancións cun tempo de exclusión na actividade práctica realizada 

a aqueles alumnos que realicen condutas ou accións de carácter irrespetuoso ou 

agresivo. En caso de que ditas condutas ou accións resulten vexatorias ou 

violentas excluirase ao alumno da clase e imporáselle unha sanción consensuada 

polas partes afectadas e o profesor. 

 Entender o grupo como unha oportunidade de traballo, colaboración  e respecto 

das opinións, seguindo estratexias cooperativas simples e complexas. 

 Participe de debates en clase onde se acepten os argumentos, especialmente 

aqueles que son diferentes aos propios. 

 Aproveite as actividades físicas saudables no medio natural coma un momento de 

relación positiva cos membros da comunidade educativa. 

 Respecten as normas propostas dende o centro, facéndolles comprender a súa 

importancia para a boa convivencia, incidindo neste curso nas referidas á 

prevención na transmisión da COVID-19 
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18.- Materiais curriculares e recursos didácticos. 

Os espazos que dispón o departamento son escasos e en malas condicións para impartir 

docencia. Este aspecto obriga a depender das instalacións municipais, e perder moito 

tempo de sesión real da materia. Dentro do recinto escolar contamos coas pistas exteriores 

do centro que teñen o firme en moi mal estado e o equipamento está completamente 

deteriorado. Como instalación cuberta, un pequeno ximnasio do centro que non permite a 

práctica da maioría das actividades propostas na programación, unha instalación que non 

cumpre cos requisitos mínimos de seguridade para a práctica de exercicio físico. O 

departamento ten a súa disposición as instalacións municipais situadas na contorna do 

centro, compartíndoas coas actividades programadas polo Concello e os outros centros 

escolares colindantes. Considerando o descrito anteriormente, situación que se ven 

repetindo durante anos e agravada este curso polas maiores necesidade de espazos a 

causa da COVID-19, vemos necesaria unha reforma do ximnasio do instituto e das pistas 

exteriores, instalacións que levan máis de 40 anos de antigüidade, para adecualas ás 

necesidades da materia de educación física e do alumnado matriculado neste centro. 

O ximnasio conta cunha sala de 2x1,3m que fai de almacén e departamento á vez. Sala 

na que as dúas profesoras non poden traballar á vez por falta de espazo e que nos meses 

máis fríos non chega a superar os 10º, condicións incompatibles co traballo digno. Nesta 

instalación durante o curso 2020/21 tan só poderán acceder grupos de menos de 20 

alumnos e polas súas reducidas dimensións tentaremos evitalo para tentar evitar os 

contactos do alumnado nas clases de educación física e facer propostas de maior 

calidade. 

As sesións de educación física deste curso realizaranse ao aire libre sempre que as 

condicións climatolóxicas o permitan. Utilizaranse as instalación municipais próximas ao 

centro, tanto exteriores como interiores. No caso destas seguiremos o protocolo de uso do 

Concello, respectando todas as normas de seguridade previstas para a prevención da 

COVID-19. 

 

Buscarase aproveitar ao máximo todos os recursos que nos ofrece o centro e os seus 

arredores, xa non só no que se refire as instalacións, senón tamén as posibilidades de 

utilización dos diferentes espazos. O departamento de educación física solicita este curso 

a incorporación do IES a un proxecto de innovación educativa, un contrato programa para 

o incremento da actividade física no horario lectivo,  unha das iniciativas deste proxecto é 

a de integrar os espazos da zona deportiva como espazos educativos. Fíxose a solicitude 

ao Concello do corte ao tráfico da vía pública no contorno do centro coa finalidade de 

mellorar as condicións de seguridade e facilitar a práctica de actividades físicas e 

deportivas en todos os espazos exteriores, incorporando iniciativas interdisciplinares con 
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outros departamentos que a  actividade física forme parte do horario lectivo máis alá das 

sesións de educación física. 

 

Durante este curso a aula virtual recollerá todos os materiais curriculares da materia, a 

gran maioría de elaboración propia do departamento, tentando seleccionar tamén 

propostas de calidade de colectivos de recoñecido prestixio como o Consello Xeral de la 

Educación Física e Deportiva. Estes recursos serán tanto teóricos como prácticos e 

permitirían a adaptación da materia ante unha posible situación de ensino non presencial. 

Os recursos didácticos, aparte do material deportivo do centro, serán obxectos de refugallo 

que deberán traer para utilizalos en lugar do material convencional, para facer obradoiros 

de xogos con material de refugallo e as propias ideas do alumnado e do profesorado, para 

enriquecer máis as aprendizaxes e que estas sexan significativas. Ainda que o centro non 

está dotado de material específico da materia en soporte informático ou audiovisual, 

intentarase facer unha selección dos máis axeitados para aumentar os recursos nese 

ámbito. 

Minimizarase o uso de materiais de uso común. De ser necesarios priorizarase o uso de 

materiais que faciliten a desinfección. 

Antes de finalizar a clase o alumnado limpará o material utilizado con desinfectante 

proporcionado pola profesora. Cada grupo de traballo será responsable da limpeza do seu 

material e estableceranse quendas para axilizar este proceso. 

Cando un mesmo material vaia ser empregado polo alumnado doutra clase deixarase un 

tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva. 

As profesoras de E.F. serán as únicas que durante este curso poden ter acceso aos 

espazos onde se almacena o material. 

  



 

72 

19.- Actividades complementarias e extraescolares. 

A situación excepcional que estamos a vivir durante este curso fai imposible realizar 

actividades extraescolares con desprazamentos en bus, pernoctar fóra... Priorizando a 

seguridade e o respecto polas normas establecidas polas autoridades sanitarias 

buscaranse actividades na contorna, que non precisen desprazamentos en autobús, 

especialmente organizadas durante o horario lectivo e tentando implicar a outros 

departamentos. 

 A proposta inicial resúmese na seguinte táboa: 

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO 

Recreos activos 

Inicio 1º trimestre 

Valoración continuidade 
todo o curso. 

Contorna do IES 

Pavillón deportivo 
municipal 

PARA TODO O 
ALUMNADO DO IES 

Gardas activas 

Inicio 1º trimestre 

Valoración continuidade 
todo o curso. 

Contorna natural do IES 

Aula 

PARA TODO O 
ALUMNADO DO IES 

Camiñatas interdisciplinares 
Condicionadas polas 
condicións 
meteorolóxicas. 

A Estrada 1º bacharelato 

Día da EF na Rúa  Abril 2021 

Contorna do IES 

A Estrada 

PARA TODO O 
ALUMNADO DO IES 

Charlas informativas de 
entidades e clubes deportivos 
do Concello 

Primeiro trimestre 

Usos múltiples 

Pavillón 

1°-2° ESO 

Bailes tradicional na escola Primeiro trimestre Instalacións EF 1°-2° ESO 

Campo a través (XOGADE) 
Data fixada por Deporte 
Escolar 

Praia Fluvial  
(A estrada) 1°-2° ESO 

Visita ao INEF da Coruña Marzo 2022 Bastiagueiro (Oleiros) Bacharelato 
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Rafting nos ríos da contorna Terceiro trimestre Río Ulla 3°ESO 

Saída a rocódromo (escalada)* 
Data fixada polo 
departamento de 
economía 

Santiago 
Alumnado da materia 

de economía 

Saída para actividades no 
medio natural: Parque 
multiaventura. 

Terceiro trimestre Padrón 1°ESO 

Saída para actividades no 
medio natural: Sendeirismo 
e actividades acuáticas. 

Terceiro trimestre O Grove 2°ESO 

San Silvestre Estradense 31 de decembro A Estrada Bacharelato 

Táboa 14: Actividades extraescolares e complementarias de EF para o curso 2020/21. 

 

Ao longo do curso preténdese implicar ao alumando na realización de actividade física no 

horario lectivo facer unha análise das necesidades do noso patio a través dun traballo de 

investigación social para que resulte un lugar atractivo para a participación en actividades 

físico-deportivas saudables nos tempos de recreo. A idea sería deseñar unha proposta, 

para vindeiros cursos, do noso patio máis activo e máis inclusivo, coa participación de 

todos e todas en actividades físicas saudables. 
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20.- Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a 

práctica docente. 

 

A avaliación do proceso de ensino e práctica docente realizarase basicamente a través da 

observación, análise e reflexión que realiza o profesorado, tendo en conta: 

● As aprendizaxes acadadas polo alumnado. 

● A formación adecuada de grupos e propostas de traballo colaborativo. 

● Se o proceso de información e comunicación entre o profesorado e o alumnado 

facilita a aprendizaxe. 

● Comprobación de se a estrutura da sesión, organización do espazo, material e 

distribución do tempo é correcta. 

● Vendo se o número, duración e nivel de dificultade das actividades son axeitados 

e resultan interesantes para o alumnado, así coma a súa significatividade para o 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

● Comprobar se se realiza unha correcta adaptación á diversidade. 

● Análise do uso das TIC dentro da materia. 

 

Os instrumentos de recollida de datos e información para facer esta avaliación serán, a 

título orientativo e non limitante, os seguintes: 

● Folla de seguimento da programación. 

● Caderno do profesor. 

● Opinión do alumnado recabada mediante cuestionarios e/ou comentarios en 

grupo. 

● Análise dos resultados no proceso de aprendizaxe do alumnado. 

● Contraste de experiencias para reflexionar sobre a práctica e mellorala. 

  

Considerando que a avaliación debe de ser un instrumento de mellora da nosa labor 

docente levarase a cabo nos seguintes momentos do curso: 

● Ao remate de cada trimestre, momento especialmente interesante para analizar 

os resultados acadados polo alumnado en función da metodoloxía e actividades 

empregadas. 

● Ao finalizar o curso, coma ferramenta de mellora para o curso seguinte. 
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21.- Propostas de mellora con respecto á memoria do curso pasado. 

Os eixos prioritarios de mellora detectados o curso pasado e que se están a abordar con 

preferencia neste curso son: 

Información ás familias:  

• Mellorar a comunicación coas familias no inicio de curso utilizando a vía de Abalar 

Móbil para concienciar da importancia do uso de calzado axeitado para a práctica 

deportiva.  

• Establecer máis e mellores canles de comunicación ás familias, tentando que 

apoien o obxectivo do departamento de incrementar os niveis de actividades física 

e deportiva fóra do horario lectivo.  

 

Instalacións deportivas:  

- Continuar aproveitando todas as posibilidades que ofrecen as instalacións 

municipais e os espazos exteriores colindantes co centro. Ampliar o uso da 

contorna colaborando co Concello na promoción dos roteiros marcados nas 

proximidades no centro escolar. 

- Valorar coa dirección do centro as posibilidades de mellora das instalacións do 

centro adicadas para a práctica de actividade física e deportiva, xa que o firme da 

pista exterior está nun estado lamentable que condiciona a seguridade na práctica 

deportiva. 

 

Proxectos de innovación educativa:  

 Continuar co plan proxecta do Proxecto Deportivo de Centro. Tentar implicar a 

toda a comunidade educativa nas iniciativas de promoción da actividade física 

saudable dentro e fóra do centro escolar. 

 Solicitude do programa EDUsaúde, no marco dos proxectos de innovación 

educativa CPInnova, que tentará implicar o traballo interdisciplinar cos 

departamentos de bioloxía e matemáticas. 

 

Coordinación coas entidades locales para a promoción da actividade física saudable 

no alumnado e toda a comunidade educativo: 

 Establecer estratexías colectivas, apoio ao reto activo, propostas de actividades 

segundo os intereses do alumnado, sesións de divulgación das actividades 

extraescolares organizadas na contorna… 

 

Programa XOGADE e actividades intercentros: 

 Retomar a participación no programa de deporte en idade escolar, XOGADE, en 

canto a normativa o permita. 

 Manter a relación do departamento con outros departamentos de EF dos centros 

da comarca para realizar encontros deportivos dentro do programa XOGADE, a 
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proposta é comezar no primeiro trimestre coa participación no campo a través e 

darlle continuidade con encontros de voleibol, bádminton... 

 

Actividades extraescolares:  

 Retomar as saídas, en canto os protocolos o permitan, especialmente para a 

realización de actividades no medio natural. 

 

Dar a coñecer e mellorar a oferta educativa:  

• Poñer en marcha unha terceira hora de educación física, como reforzo da materia, 

en 1º e 2º da ESO. 

 

Priorización de contidos:  

• próximo curso priorizarase por contidos que incidan no seu aumento de nivel de 

práctica de actividade física fóra do horario lectivo.  

• Daráselle máis valor porcentual aos estándares relacionados co punto anterior, 

como por exemplo o de 1ºESO “EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades 

que ofrece o seu contorno próximo para a realización de actividades físico- 

deportivas” pois aumentaría as posibilidades de incrementar a práctica de 

actividade física fora do horario lectivo. 

 

Utilización das TICs:  

• Potenciar o uso da aula virtual en todos os cursos como ferramenta para compartir 

contidos teórico-prácticos, rúbricas de avaliación, a temporalización,… Establecer 

esta canle como vía prioritaria para a entrega de tarefas e comunicación entre o 

alumnado e o profesorado do departamento. 

• Dar a coñecer e utilizar na clase aplicacións que faciliten a práctica de actividade 

física fóra do horario lectivo e incidan na motivación do alumnado para o 

incremento da súa actividade física diaria. 
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22.- Procedementos para avaliar a propia programación. 

Pártese da base de que a programación non é un documento pechado onde non caben as 

modificacións ou anotacións que se consideren pertinentes para mellorala cada vez máis, 

senón que é a base onde se observa se se acada ou non o proposto con cada grupo ao 

longo do curso.  

Propoñemos o uso da seguinte ferramenta: 

Aspectos a Avaliar A Destacar A Mellorar Propostas de 
Mellora Persoal 

Temporalización das Unidades Didácticas    

Desenvolvemento dos obxectivos    

Manexo dos contidos    

Descritores e desempeño das 
Competencias 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios de avaliación    

Uso das diversas ferramentas de 
avaliación 

   

Aplicación dos estándares de aprendizaxe    

Atención á diversidade    

Táboa 15: Procedementos para avaliar a programación de educación física. 

A Estrada, 8 de outubro do 2021 

 

 

Pérez Caaveiro, Alejandra María  Pillado Ordóñez, Norma Susana 
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ANEXO I.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA MATERIA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. 

COMO CONSEGUIR UN 10 EN E.F.? 

RESPECTO E COOPERACIÓN

O respecto é un valor para min e demóstroo practicándoo coas 
persoas, materiais, co entorno e tamén respectando as regras.

Sei traballar en equipo pois cumpro coa miña parte do traballo 
e intento axudar aos demais no que precisen.

ESFORZO E AUTONOMÍA

Fago actividade física máis alá das clases de E.F.

Utilizo algunha APP que me axuda na actividade física.

Esfórzome para intentar mellorar

Sei facer quecementos e voltas á clama sen que me dirixan

SEGURIDADE E HIXIENE

Acórdome de traer o material necesario

Coido de non lastimarme nin lastimar aos demáis

Intento realizar os exercicios colocando o corpo correctamente 
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Autonomía e Esforzo, 
40%

Respecto e 
Cooperación, 20%

Hixiene e Seguridade, 
10%

Saúde-C.F., Ritmo-
Expresión, Xogos-

deportes, 30%

Como se avalía a Educación Física?

Saúde e C.F.

Ritmo e Expresión

Xogos e Deportes

Autonomía 

e 

Esforzo

Respecto 

e 
Cooperación

Hixiene 

e

Seguridade
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ANEXO II. PROTOCOLO ESPECÍFICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA PARA A PREVENCIÓN DA COVID-19. CURSO 2021-2022. 

PROTOCOLO ESPECÍFICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA PARA A PREVENCIÓN DA COVID-19 

Curso 2021-2022 

 
Traslado ás instalacións de EF. 

O alumnado sairá da clase anterior 5 minutos antes de que toque o timbre, respectanto a 
distancia de seguridade.  

Esperará no punto de encontro de EF, previamente acordado coa profesora e fixo 
durante todo o curso, deixando sempre libre a zona de paso e a porta de entrada. Nestes 
puntos deberase manter a distancia interpersoal tal e como se fai durante nos recreos. 

• Punto de encontro 1: patio cuberto 

• Punto de encontro 2: zona semicuberta entre o ximnasio e a cafetería. 

 

 

A profesora de EF recollerá ao alumnado no punto de encontro e acompañarao ata a 
instalación correspondente. 

Se a profesora non pode acudir á clase e o alumnado xa baixou ao punto de encontro o 
profesorado de garda poderá ir a este lugar a buscar ao alumnado. Ao departamento de 
E.F. gustaríalle, se a climatoloxía, a organización do centro e o profesorado de garda o 

CURSO 2021-2022 
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permite, poder facer algún tipo de actividade física ao aire libre co alumnado que tiña clase 
de EF. O departamento comprométese a practicar co alumnado unha batería de xogos ou 
actividades para poder facer nesa hora de garda que garanta o mantemento da distancia 
de seguridade á vez que promova o movemento no alumnado, tentando potenciar a 
proposta das gardas activas do programa EDUsaúde. 

A saída da instalación deportiva farase 5 minutos antes de que toque o timbre. A profesora 
acompañará ao alumnado ata a porta de acceso ao edificio do IES e velará porque o 
traslado sexa ordeado e respectando a distancia de seguridade. 

USO DAS INSTALACIÓNS. 

Priorizarase a utilización das instalacións exteriores, como os campos de fútbol, pistas 

de tenis e a contorna natural do centro. 

Nas instalacións interiores:  

O aforo do ximnasio é moi limitado polo que só se pode utilizar cos grupos de 
clase inferiores a 22 alumnos/as en actividades que requiran desprazamento. Naquelas 
nas que non se requira desprazamento o aforo aumenta a 28 persoas máis a profesora.  

Realizaranse tarefas de ventilación periódica, como mínimo, de forma diaria e durante o 
tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible, manteranse as 
portas abertas. 

A entrada e saída do pavillón municipal Coto Ferreiro será a porta máis cercana ao 

instituto.  

Realizarase a hixiene de mans na entrada e saída das mesmas. 

Unha vez dentro o alumnado dirixirase en orde e mantendo a distancia de seguiridade ao 
lugar indicado para deixar a mochila durante a clase. Este lugar será individual e manterá 
a distancia de seguridade recomendable. 

O uso dos vestiarios está prohibido polo que o aseo mínimo recomendable realizarase no 
lugar onde se deixan as mochilas. 

O aforo máximo dos baños é o indicado no protocolo de uso das instalacións municipais. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS NAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA A 
PREVENCIÓN DA COVID-19. 
 

Seguindo o recollido no punto 16.5. do protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 
nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-22 (versión 
06/07/2021) pode prescindirse do uso da máscara cando a actividade se realiza no 
exterior e hai unha separación de 2m entre as persoas. Nas actividades en instalacións 
pechadas teremos en consideración o emprego dun espazo para o descanso da máscara 
gardando as medidas de prevención necesaria e aproveitando para hidratarnos durante a 
práctica de actividade física e deportiva.  

Compartirase material deportivo cando se necesite desinfectándose sempre as mans 
antes e despois do seu uso.   
Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar no centro educativo realizarase 
sempre que se poida ao aire libre e de acordo ás mesmas condicións que os seus 
homólogos no ámbito comunitario, segundo se recolle no protocolo de adaptación ao 
contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 
2021-22 (versión 06/07/2021). 
 

 
 
CPInnova, programa EDUsaúde. 
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Atendendo ao recollido no protocolo citado anteriormente, o departamento de EF 
coordinará a proposta do programa EDUsaúde como iniciativa innovadora, que xunto co 
Plan Proxecta+, pretende promover hábitos de vida activa e saudable. 
Estase a estudar co Concello a posibilidade de establecer un marco de colaboración 
estable dentro do plan de saúde municipal que permita desenvolver iniciativas ao centro 
escolar coa colaboración das entidades locales.  

 

 


	4.- Temporalización dos contidos da materia de educación física.

