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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Estandares de aprendizaxe e competencias imprescindibles en 1ºESO 

Criterio de avaliación Estandar de aprendizaxe CC 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

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 

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

CMCC

T CSC 

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

CSC 

CAA 

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 
EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, 
respectando as achegas das demais persoas e as 
normas establecidas, e asumindo as súas 
responsabilidades para a consecución dos obxectivos 
EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do 
labor de equipo, con independencia do seu nivel de 
destreza. 

CSC 

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

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

CSC 

CSIEE 

Bloque 2: Actividades físicas artístico-expresivas 

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

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un ritmo 
EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e 
danzas. 

CCEC 

Bloque 3:  Actividade física e saúde 

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. 
EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable 
acordes ao seu momento de desenvolvemento 
motor e ás súas posibilidades 
EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural 
na práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 
 

CAA 

Bloque 4: Os xogos e as actividades deportivas 
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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. 
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. 

CAA 

CSIEE 

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

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos 
básicos para obter vantaxe na práctica das 
actividades físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas, respectando o 
regulamento. 
 

CAA 

CSIEE 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles en 2ºESO 

Criterio de avaliación Estandar de aprendizaxe CC 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

B1.1. Recoñecer e aplicar actividades 

propias de cada fase da sesión de actividade 

física, en relación coas súas características.  

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases 

finais da sesión, de xeito básico, tendo en conta os 

contidos que se vaian realizar. 

CSC 

CAA 

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. 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, 

respectando as achegas das demais persoas e as 

normas establecidas, e asumindo as súas 

responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos. 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do 

labor de equipo, con independencia do nivel de 

destreza. 

CSC 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos 

durante a súa participación en actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas, 

analizando as características destas e as 

interaccións motoras que levan consigo, e 

adoptando medidas preventivas e de 

seguridade no seu desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica as características das 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

propostas que poidan supor un elemento de risco 

para si mesmo/a ou para as demais persoas. 

EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de 

seguridade propias das actividades desenvolvidas 

durante o ciclo, tendo especial coidado con 

aquelas que se realizan nun contorno non estable. 

 

CSIEE 

CSC 

Bloque 2: Actividades físicas artístico-expresivas.  

B2.1. Interpretar e producir accións motoras 

con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal e 

outros recursos.  

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de 

movementos corporais axustados a un ritmo 

prefixado de baixa dificultade. 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de 

bailes e danzas sinxelas, adaptando a súa 

execución á dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

CCEC 

Bloque 3: Actividade física e saúde. 

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. 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 

saudable acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 

CAA 

CSIEE 
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postural na práctica das actividades físicas como 

medio de prevención de lesións. 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica 

habitual de actividade física para a mellora da 

propia condición física saudable, relacionando o 

efecto desta práctica coa mellora da calidade de 

vida. 

Bloque 4: Os xogos e as actividades deportivas. 

B4.1. Resolver situacións motoras 

individuais aplicando os fundamentos 

técnicos e as habilidades específicas, das 

actividades físico-deportivas propostas, en 

condicións adaptadas.  

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e 

habilidades específicas adaptadas, respectando as 

regras e as normas establecidas. 

 

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. 

CAA 

CSIEE 

 

B4.2. Resolver situacións motoras de 

oposición, colaboración ou 

colaboración-oposición facilitadas, 

utilizando as estratexias máis axeitadas en 

función dos estímulos máis relevantes.  

 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e 

tácticos para obter vantaxe na práctica das 

actividades físico-deportivas de oposición ou de 

colaboración-oposición facilitadas. 

 

CAA 

CSIEE 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles en 3ºESO 

Criterio de avaliación Estandar de aprendizaxe CC 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

B1.1. Desenvolver actividades propias de 

cada fase da sesión de actividade física, en 

relación coas súas características.  

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. 

CSC 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das 

actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando a eliminación de 

obstáculos á participación doutras persoas 

independentemente das súas 

características, colaborando elas e 

aceptando as súas achegas.  

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto 

no papel de participante como no de espectador/a. 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, 

respectando as achegas das demais persoas e as 

normas establecidas, e asumindo as súas 

responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos.  

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do 

labor de equipo, con independencia do nivel de 

destreza. 

CSC 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos 

durante a súa participación en actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas, 

analizando as características destas e as 

interaccións motoras que levan consigo, e 

adoptando medidas preventivas e de 

seguridade no seu desenvolvemento.  

EFB1.4.1. Identifica as características das 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

propostas que poidan supor un elemento de risco 

para si mesmo/a ou para as demais persoas. 

EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de 

seguridade propias das actividades desenvolvidas 

durante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas 

que se realizan nun contorno non estable. 

CSIEE 
CSC 

Bloque 2: Actividades físicas artístico-expresivas. 

B2.1. Interpretar e producir accións motoras 

con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal e 

outros recursos.  

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de 

movementos corporais axustados a un ritmo 

prefixado. 

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. 

CCEC 

Bloque 3: Actividade física e saúde. 

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen 

na acción motora e os mecanismos de 

control da intensidade da actividade física, 

aplicándoos á propia práctica, en relación 

coa saúde e a alimentación. 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter 

as actividades físicas para ser consideradas 

saudables, adoptando unha actitude crítica fronte 

ás prácticas que teñen efectos negativos para a 

saúde. 

CMCCT 

CSC 

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 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 

desenvolvemento. 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física 

CAA 
CSIEE 
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no seu esforzo. saudable acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 

postural na práctica das actividades físicas como 

medio de prevención de lesións. 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual 

de actividade física para a mellora da propia 

condición física saudable, relacionando o efecto 

desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

Bloque 4: Os xogos e as actividades deportivas. 

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.  

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e 

aplicación das accións técnicas respecto ao seu 

nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, 

autoexixencia e superación.  

CAA 

CSIEE 

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.  

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter 

en conta na toma de decisións nas situacións de 

colaboración, oposición e colaboración-oposición, 

para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da 

acción.  

EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas 

valorando a oportunidade das solucións achegadas 

e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

CAA 

CSIEE 
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Estandares de aprendizaxe e competencias imprescindibles en 4ºESO 

Criterio de avaliación Estandar de aprendizaxe CC 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

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. 

CSC 

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

EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións 
das persoas participantes nas actividades, 
recoñecendo os méritos e respectando os niveis de 
competencia motriz, e outras diferenzas. 

CSC 

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

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

CSIEE 

Bloque 2: Actividades físicas artístico-expresivas. 

B2.1. Compor e presentar montaxes 
individuais ou colectivas, seleccionando e 
axustando os elementos da motricidade 
expresiva 

EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade 
das montaxes artístico-expresivas, combinando os 
compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, 
de interacción coas demais persoas 
EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das 
montaxes artístico-expresivas, achegando e 
aceptando propostas. 

CCEC 

Bloque 3: Actividade física e saúde. 

B3.1. Argumentar a relación entre os 
hábitos de vida e os seus efectos sobre a 
condición física, aplicando os 
coñecementos sobre actividade física e 
saúde 

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

CMCCT 

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. 

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e 
autónoma actividades físicas co fin de mellorar as 
condicións de saúde e calidade de vida. 
EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar 
nos programas de actividade física a mellora das 
capacidades físicas básicas, cunha orientación 
saudable e nun nivel adecuado ás súas 

CMCCT 
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posibilidades 

Bloque 4: Os xogos e as actividades deportivas. 

B4.1. Resolver situacións motrices 
aplicando fundamentos técnicos nas 
actividades físico-deportivas propostas, 
con eficacia e precisión. 

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades 
específicas aos requisitos técnicos nas situacións 
motrices individuais, preservando a súa seguridade 
e tendo en conta as súas propias características. 
EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades 
específicas aos condicionantes xerados polos 
compañeiros e as compañeiras, e as persoas 
adversarias, nas situacións colectivas. 

CAA 

CSIEE 

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

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as 
estratexias específicas das actividades de oposición, 
contrarrestando ou anticipándose ás accións da 
persoa adversaria. 
EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno e eficaz as 
estratexias específicas das actividades de 
cooperación, axustando as accións motrices aos 
factores presentes e ás intervencións. 
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. 

CAA 

CSIEE 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles en 1º BACHARELATO 

Criterio de avaliación Estandar de aprendizaxe CC 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

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.  

CSC 

B1.2. Controlar os riscos que pode xerar a 
utilización dos equipamentos, o contorno e as 
propias actuacións na realización das actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas, actuando 
de forma responsable no seu desenvolvemento, 
tanto individualmente como en grupo  

EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás 
actividades e os derivados da propia actuación 
e da do grupo.  
EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como 
un elemento de risco na realización de 
actividades que requiren atención ou esforzo. 

CSIEE 

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 
EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas 

nas actividades de grupo, animando á súa 

participación e respectando as diferenzas. 

CSC 

Bloque 2: Actividades físicas artístico-expresivas. 

B2.1. Crear e representar composicións corporais 

individuais ou colectivas con orixinalidade e 

expresividade, aplicando as técnicas máis 

apropiadas á intencionalidade da composición. 

 

EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e 

desenvolvemento das composicións ou 

montaxes artísticas expresivas.  

EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras ao 

sentido do proxecto artístico expresivo. 

CCEC 

Bloque 3: Actividade física e saúde. 

B3.1. Mellorar ou manter os factores da condición 
física e as habilidades motoras cun enfoque cara á 
saúde, considerando o propio nivel e 
orientándoos cara ás súas motivacións e cara a 
posteriores estudos ou ocupacións. 

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

CMCCT 

B3.2. Planificar, elaborar e pór en práctica un 
programa persoal de actividade física que incida 
na mellora e no mantemento da saúde, aplicando 
os sistemas de desenvolvemento das capacidades 
físicas implicadas, tendo en conta as súas 
características e nivel inicial, e avaliando as 
melloras obtidas. 

EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos sobre 
as características que deben cumprir as 
actividades físicas cun enfoque saudable á 
elaboración de deseños de prácticas en función 
das súas características e dos seus intereses 
persoais. 
EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu 
programa persoal de actividade física, 
conxugando as variables de frecuencia, volume, 
intensidade e tipo de actividade.  

CMCCT 
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Bloque 4: Os xogos e as actividades deportivas. 

B4.1. Resolver situacións motoras en diferentes 

contextos de práctica aplicando habilidades 

motoras específicas individuais ou de adversario/a 

con fluidez, precisión e control, perfeccionando a 

adaptación e a execución dos elementos técnicos 

desenvolvidos no curso anterior. 

EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades 

específicas aos condicionantes xerados polos 

compañeiros e as compañeiras, e polas persoas 

adversarias, nas situacións colectivas.  

 

CAA 
CSIEE 

B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións de 

oposición, colaboración ou 

colaboración-oposición en contextos deportivos 

ou recreativos, adaptando as estratexias ás 

condicións cambiantes que se producen na 

práctica. 

EFB4.2.2. Colabora con participantes nas 
actividades físico-deportivas nas que se 
produce colaboración ou 
colaboración-oposición, e explica a achega de 
cadaquén.  
EFB4.2.3. Desempeña as funcións que lle 
corresponden, nos procedementos ou nos 
sistemas postos en práctica para conseguir os 
obxectivos do equipo.  

CAA 
CSIEE 
CSC 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles en 2º BACHARELATO 
Materia optativa de libre configuración “Actividades físicas recreativas” 

Criterio de avaliación Estandar de aprendizaxe CC 

1.1. Valora a actividade física dende a 
perspectiva da saúde, satisfacción, 
autosuperación e as posibiblidades de 
interacción social e de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes de 
interese, respecto, esforzo e cooperación 
na práctica de 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 

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 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 

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. 

 

4.2.3.  Valora o goce da actividade por encima da 

propia execución técnica e táctica.  

CAA 

CSIEE 
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2.- Avaliación e cualificación. 
 

En coherencia co exposto na Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el                 

marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio                

del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19; e tras as               

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e               

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico           

2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia; o centro consensuou            

na CCP do 30 de abril os criterios a ter en conta na avaliación e cualificación das diferentes                  

materias. 

 

No departamento de E.F., ademáis de seguir as directrices anteriormente citadas, quixemos            

cumplir cos seguintes criterios neste periodo lectivo non presencial: 

- Adaptarnos á realidade do noso alumnado nesta situación de confinamento. 

Non podemos adaptarnos a unha realidade que non coñecemos, por iso fixemos            

unha diagnose inicial a través dun formulario de Google enviado a todo o alumnado.  

- Mellorar a saúde do do noso alumnado. 

Entendemos que a nosa materia é de gran axuda nesta situación onde o             

sedentarismo aumentou a nivéis altamente preocupantes para a saúde do noso           

alumnado. As propostas de traballo dende o departamento sempre foron          

encamiñadas a aumentar a práctica de exercicio físico, polo que o traballo teórico             

quedou totalmente descartado dende os inicios. 

- Manter a coherencia da nosa programación.  

Antes do estado de alarma traballáronse máis do 80% dos estándares de            

aprendizaxe e case o 90% dos imprencindibles. Certo que se necesitaba máis tempo             

para afianzar mellor algúns deles pero o suficiente para, facendo media entre a nota              

do 1ª e 2ª trimestre, ter unha información real do grado de adquisición dos mesmos. 

 

Finalmente, tras a información recibida polo alumnado, e tendo en conta as instruccións da              

Consellería e feito unha análise da nosa programación, plantexámoslle ao alumnado a            

posibilidade de manter a nota media entre a 1ª e a 2ª avaliación ou intentar mellorala co                 

traballo do 3º trimestre. Neste último caso, a cualificación da avaliación ordinarian resultaría             

da media dos tres trimestres, sempre e cando o resultado beneficie ao alumnado. 

Para mellorar nota poden escoller entre: 

● Asistir a clases online 1h á semana pola plataforma Webex Cisco*. 

● Facer unha reportaxe gráfica semanal que deixe constancia do adestramento          

realizado, a través de vídeos, fotos ou presentacións. O adestramento pode ser o             

que están a facer guiados pola monitora ou monitor da súa actividade extraescolar             

ou os adestramentos propostos na aula virtual, incluído o vídeo feito polo            

departamento.  

 
* As clases online tan só serán avaliables en 4ºESO e bacharelato, xa que nos cursos inferiores as dificultades                   

de conectividade son maiores.  
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3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre para a materia de educación 

física. 
 
A materia de educación física ten un caracter eminentemente práctico e nesta situación de ensino non                

presencial, parécenos fundamental dar recursos ao alumnado para favorecer que manteñan           

un estilo de vida activo, adaptándonos as súas circuntancias e ás normas establecidas. 

Considerando que os estándares de aprendizaxes foron traballados máis dun 80% antes de             

finalizar o periodo de docencia presencial, non se propoñen actividades de ampliación. Tan             

só reforzaremos aqueles contidos e estándares que consideramos imprescindibles nesta          

situación, relacionados coa práctica saudable de exercicio físico. 

 
Actividades 

Práctica de exercicio guiada polos videos  seleccionados na 
rede, organizados por contidos, segundo os intereses 
manifestados polo alumnado nun cuestionario de avaliación no 
que se diagnosticaban as necesidades do alumnado referidas á 
practica de actividades física saudable. 
 
Visionado de videos elaborados polo profesorado do 
departamento para dirixir as actividades do alumnado na casa. 
Xogos, exercicios de condición física, …, adaptados aos intereses 
e o nivel do alumnado de cada curso. 
 
Elaboración de propostas de actividades físicas saudables 
indiviualizadas, adaptadas as posibilidades do alumnado e as 
súas circunstancias particulares derivadas da situación de 
confinamento, adaptando as propostas dos videos do 
departamento. 
 
Sesións online de educación física na plataforma Cisco Webex. 
 
Cuestionarios, para repasar os contidos teóricos que estaban a 
ser traballados no momento da suspensión das clases. 

 
Metodoloxía 

Comunicación coas familias mediante Abalar. 
Comunicación co alumnado mediante o correo do centro, para 
facer cuestionarios de avaliación e diagnóstico que nos permitan 
adaptarnos as súas circunstancias e intereses. 
A aula virtual do centro será utilizada en todos os cursos para 
facilitar o acceso unificado aos contidos seleccionados polo 
departamento para cada curso. 
Nesta aula virtual créanse tarefas de entrega semanal. 
Para finalizar os contidos traballados no segundo trimestre, os 
cursos de 2º e 3º, tiveron cuestionarios de repaso dos contidos 
teóricos non avaliados pola suspensión das clases. 
 
O alumnado que ten interese e a posibilidade de acceder ao 
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ensino mediante clases online, a partir da última semana de abril 
terán unha sesión semanal coas dúas profesoras do 
departamento. Para poder dirixir, demostrar e facer as 
correccións oportunas sobre a execución do alumnado 
participante. 
 

Materiais e Recursos Videos de creación propia do departamento: xogos, 
adestramentos, mobilidade... 
 
Videos de canles de Youtube seleccionados pola súa calidade, a 
cualificación dos profesionais e a adaptación ao alumnado, para 
que lles permita adestrar na casa. 
 
Materiais do COLEF: recomendacións específicas sobre 
actividade física e  saúde durante o confinamento, nas saída, 
recursos didácticos para facer na casa, etc. 
 
Materias recollidas na web Aulas Galegas: recursos didácticos 
para facer exercicio físico na casa. 
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4.- Información e publicidade. 

 

A adaptación da programación do Departamento de Educación Física será colgada na web             

do centro.  

As familias serán avisadas a través das titorías polas canles habituais e polo equipo directivo               

a través de Abalar Móbil. 

Os criterios de avaliación serán enviados dende o departamento a cada alumno polo mail do               

centro e mensaxería da aula virtual do centro para o alumnado de 1º e 2º ESO. 
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