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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O presente documento recolle a programación da materia de Educación Física do IES 

Ramón Caamaño de Muxía para o curso 2022/2023. 

Esta proposta didáctica toma en consideración o currículo actualizado LOMCE do ensino 

secundario, a contextualización do centro e as características dos alumnos aos que vai 

dirixida a programación. 

A actual situación sanitaria derivada da Pandemia Covid-19, marcará os contidos que se 

poidan impartir, a organización de espazos, a metodoloxía de traballo e tamén o 

establecemento de novos hábitos de hixiene, desinfección e seguridade. Así mesmo, será 

necesario prever un posible escenario de docencia non presencial. 

O centro no que se desenvolve a proposta é o I.E.S. Ramón Caamaño de Muxía (A 

Coruña), situado dentro do casco urbán da vila. É un centro pequeno que acolle 

unicamente os dous ciclos da ESO. O número total de alumnos é de 85, repartidos do 

seguinte xeito: 30 alumnos en dous grupos de 1º ESO, 22 alumnos en 2º ESO, 22 alumnos 

en 3º ESO e 12 alumnos en 4º ESO. 

A ratio por aula en todos os cursos non é moi elevada, o que favorece o desenvolvemento 

das clases de EF. Esta situación vai determinar en grande medida a previsión de unidades 

didácticas e actividades para o curso, así como as posibilidades reais de aplicación da 

programación. 

O Departamento de Educación Física do IES Ramón Caamaño é unipersoal. A profesora 

con destino definitivo no centro e Xefa de Departamento é Carmen Gesteiro Rodríguez, 

Licenciada en Ciencias da Actividade Física e o Deporte. 
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O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación 

Secundaria Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, especifica cales son os 

diferentes compoñentes curriculares: 

a) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o 

proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para tal fin. 

Segundo o Artigo 9 do Decreto 86/2015, a educación secundaria obrigatoria ten por 

finalidade lograr que o alumnado adquira os elementos básicos da cultura nos seus 

aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar nel 

hábitos de estudo e de traballo; preparalo para a súa incorporación a estudos posteriores e 

para a súa inserción laboral, e formalo para o exercicio dos seus dereitos e das súas 

obrigas na vida como cidadáns. 

E o Artigo 10 do mesmo decreto, establece que a educación secundaria obrigatoria 

contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan acadar unha 

serie de obxectivos xerais ao longo da etapa. 

b) Competencias: capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de 

cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e 

a resolución eficaz de problemas complexos. 

• Comunicación lingüística (CCL). 

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

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

• Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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c) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que 

contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición 

de competencias. Os contidos no ámbito da EF organízanse en catro grandes bloques: 

• Bloque 1. Contidos comúns. 

• Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas. 

• Bloque 3. Actividade física e saúde. 

• Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas. 

d) Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. 

Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en 

coñecementos como en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada 

disciplina. 

e) Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que 

permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe 

saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 

avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a 

facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

f) Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas 

e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar 

a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos propostos. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE. 

Segundo o decreto 86/2015, a materia de Educación Física ten como finalidade principal 

que o alumnado alcance a competencia motriz, entendida como un conxunto de 

coñecementos, procedementos, actitudes e emocións que interveñen nas múltiples 

interaccións que realiza unha persoa no seu medio e coas demais, que permite que o 

alumnado supere os problemas motores propostos tanto nas sesión de Educación Física 

como na súa vida cotiá; sempre actuando de forma coherente e en concordancia co nivel 

de desenvolvemento psicomotor, e outorgándolle especial sensibilidade á atención á 

diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e procurando a integración dos 

coñecementos, os procedementos, as actitudes e as emocións que se vinculan á conduta 

motora. 

Así mesmo, o decreto sinala que a competencia motriz, malia non estar recollida como 

unha das competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento destas, 

especialmente o das competencias sociais e cívicas, de aprender a aprender, de sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da competencia 

matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e, en menor medida, da de 

comunicación lingüística e da competencia dixital. O traballo por competencias integra un 

coñecemento de base conceptual, outro relativo ás destrezas e, por último, un con grande 

influencia social e cultural, que implica un conxunto de valores e actitudes. 

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

corpo funciona como vínculo de relación co contorno e coas persoas e serve de 

vehículo para afrontar e superar retos motores cotiás. Asemade, as prácticas físicas 

serven como medio de coñecemento dun ámbito sociocultural e dun medio natural 

determinados, contribuíndo ao mesmo tempo ao seu dominio e respecto. 

• Competencias sociais e cívicas. A práctica de xogos e deportes implica a 

necesaria interacción social e fomenta aspectos tales como o sentimento de 

pertenza a un grupo, a integración e respecto dos seus integrantes e das normas 

que nel se impoñen, o impulso das individualidades e signos de identidade 

propios… Tamén xera actitudes críticas, reflexivas, construtivas e activas do 
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alumnado con respecto ao deporte como manifestación social, económica e incluso 

política dos últimos anos. 

• Conciencia e expresións culturais. Esta competencia afecta a dous aspectos que 

se complementan e que teñen que ver coa adquisición dunha cultura deportiva 

clásica, tradicional e popular e coa asunción do corpo e as manifestacións artísticas 

como medio de expresión e de comunicación, contribuíndo ámbolos dous ao 

enriquecimento persoal e social. 

• Comunicación lingüística e competencia dixital. A Educación Física posúe un 

código lingüístico e terminolóxico propio que enriquece a capacidade comunicativa. 

Por outra banda, ofrece a posibilidade de establecer comunicación lingüística filtrada 

a través dos xestos, as posturas, os movementos…, que son a base da linguaxe 

corporal. O fomento da lectura relacionada coa actividade física e o manexo das TIC 

para a busca de novas propostas de prácticas físicas atopan nesta competencia 

básica o seu punto de conexión.  

• Aprender a aprender. As habilidades deportivas interaccionan entre sí e constrúen 

unha rede de aprendizaxes básicos que permiten chegar á resolución de problemas 

de diversos ámbitos, non limitados exclusivamente ao terreo académico. 

• Sentido da iniciativa e espírito emprendedor. A resolución de problemas motores 

obriga a adquirir autonomía nas decisións e nas actuacións. Ademais faise 

absolutamente necesaria, nunha sociedade que experimentou tantos cambios e 

ampliou tanto os seus horizontes, a xestión responsable, reflexiva e crítica das 

actividades do tempo de lecer persoal.  
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3. OBXECTIVOS 

O Decreto 86/2015 recolle os grandes obxectivos da educación aos que deben dar 

resposta as diferentes áreas de coñecemento. A programación didáctica do 

departamento de Educación Física constrúense ao abeiro de tales obxectivos xerais da 

educación. 

Poderiamos establecer como finalidades básicas da etapa de secundaria as seguintes: 

• Transmitir os instrumentos básicos da cultura. 

• Formar aos alumnos para asumir os seus deberes e exercer os seus dereitos. 

• Preparar aos alumnos para incorporarse á vida activa ou acceder a niveis 

académicos superiores. 

 

Así mesmo, o Decreto establece cales son os OBXECTIVOS XERAIS da etapa: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 

da cidadanía democrática. 

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

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo 

ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 

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

manifestación de violencia contra a muller. 
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os 

conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

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

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega 

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura. 

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

apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
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relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico 

e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 

lusófona. 

 

A Educación Física na etapa de ESO terá como fin estratéxico introducir ao alumnado na 

práctica de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas nas que poida manter un 

papel de practicante activo ao longo da súa vida, tendo en conta as novas formas de 

prácticas motrices que xorden na sociedade actual, moitas delas vinculadas ao contorno 

próximo do alumnado pola motivación intrínseca que representan.  

Nesta etapa educativa, a Educación Física debe permitir incrementar e mellorar o seu 

compromiso motor, sempre adecuado ás súas posibilidades, e desenvolver as habilidades 

motrices específicas con complexidade crecente a medida que se progresa nos sucesivos 

cursos. 

As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise dos procesos de ensino e 

aprendizaxe, co fin de facilitar estratexias de transferencia dos coñecementos a outras 

situacións. 

Presentamos de seguido os OBXECTIVOS ESPECÍFICOS da materia de EF, organizados 

por cursos:  
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DE EF PARA 2º ESO 

• Valorar positivamente a práctica da actividade física como medio para desenvolver 

uns hábitos de vida saudable. 

• Analizar o estado das súas capacidades físicas e habilidades motrices, tanto básicas 

como específicas, e valorar o seu desenvolvemento como un maior 

autocoñecemento. 

• Progresar no desenvolvemento das súas capacidades físicas valorándoas como base 

dunha mellor condición de saúde. 

• Integrar e adaptar as habilidades motrices básicas ás habilidades específicas de 

distintas manifestacións físico-deportivas como un medio de desenvolvemento persoal 

e de relación social. 

• Planificar e organizar actividades cooperativas de exploración e aventura no medio 

natural valorando a súa correcta utilización, atendendo ás normas de seguridade 

intrínsecas e respectando o contorno. 

• Coñecer e poñer en práctica as técnicas básicas de primeiros auxilios como 

mecanismo de conservación da saúde e profilaxis na práctica deportiva. 

• Comportarse con tolerancia cos compañeiros e compañeiras que non teñen o mesmo 

nivel de destreza ou a mesma capacidade física durante a participación nas 

actividades físicas e deportivas que se organicen. 

• Perfeccionar as habilidades específicas realizando de forma reflexiva e cooperativa a 

táctica básica dos deportes colectivos realizados durante o ciclo desenvolvendo 

actitudes de cooperación. 

• Utilizar as posibilidades do espacio, do tempo e da intensidade da acción, para a 

comunicación, valorando o significado expresivo que ten o corpo para expresar os 

estados emotivos e ideas. 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DE EF PARA 4º ESO 

• Tomar conciencia do seu nivel de desenvolvemento físico-motriz para poder adaptar 

cada actividade física ás súas posibilidades. 

• Valorar o estado das súas capacidades físicas e habilidades motrices como punto 

de partida para programar actividades que lle permitan satisfacer as súas propias 

necesidades. 

• Desenvolver actitudes de autoesixencia e superación na busca dun maior 

rendemento motor. 

• Valorar e utilizar a actividade física no tempo libre como un medio de diversión, de 

relación, de autosatisfacción e tamén de competición. 

• Participar, independentemente do nivel individual, en actividades deportivas 

colectivas cunha actitude de respecto e cooperación. 

• Valorar e utilizar a riqueza expresiva do corpo e do movemento como un medio de 

comunicación e desenvolvemento da forma física. 

• Recoñecer coma valor cultural e social os deportes e xogos adaptados, afrontando 

con espírito crítico a función de integración social que desempeñan na sociedade. 

•  Respectar e coidar o medio natural incidindo en normas básicas que faciliten a súa 

conservación. 

• Aplicar e adaptar as aprendizaxes deportivas ás posibilidades que ofrece o contorno 

natural. 
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4. CONTIDOS 

O bloque de contidos comúns, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do 

curso de xeito integrado cos contidos do resto dos bloques, dado que trata aspectos como 

a construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas actividades 

físicas independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos mediante 

o diálogo e a aceptación das regras establecidas, as posibilidades que presentan as 

actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do 

contorno, o control de riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de 

esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos e a 

integración das tecnoloxías da información e da comunicación. 

O bloque de actividades físicas artístico-expresivas trata os contidos que teñen que ver 

coa interpretación e a execución de accións motrices, utilizando técnicas de expresión 

corporal, baile e outros recursos artísticos. 

O bloque de actividade física e saúde inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde 

que se poden abordar desde a práctica da actividade física, segundo as recomendacións 

de diversos organismos de ámbito internacional, estatal e autonómico. 

No bloque dos xogos e as actividades deportivas tamén están incluídos todos os tipos 

de actividades físico-deportivas desenvolvidas no medio natural. 

 

 

Presentamos a continuación os CONTIDOS ESPECÍFICOS da materia de EF organizados 

por cursos e bloques. 
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CONTIDOS 2º ESO 

I. CONTIDOS COMÚNS 

• O quecemento xeral e específico e a súa funcionalidade. 

• Selección e execución de xogos e exercicios apropiados para cada parte da sesión. 

• Respecto e aceptación das regras. 

• Estereotipos nas actividades deportivas e artísticas como fenómeno sociocultural. 

• Aceptación do propio nivel de execución e do das demais persoas. 

• Posibilidades do contorno próximo como lugar de prácticas deportivas e recreativas. 

• Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. 

• Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable. 

• Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde. 

• Prevención de riscos nas actividades deportivas e artísticas. 

• Protocolos básicos de primeiros auxilios. 

• Utilización responsable do material e o equipamento. 

• Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e seleccionar 

información relacionada coa actividade física e a saúde. 

 

II. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

• Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas básicas de 

expresión corporal, combinando espazo, tempo e intensidade. 

• Creatividade e improvisación individual en actividades artístico-expresivas. 

• Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. 
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III. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

• Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas e coordinativas e a súa 

vinculación cos sistemas do organismo. 

• Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. 

• Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física e a práctica 

deportiva. 

• Control da intensidade do esforzo a través da frecuencia cardíaca. 

• Criterios de selección de actividades para a realización dun plan de mellora da 

saúde. 

• Métodos básicos de adestramento para a mellora das capacidades físicas básicas 

relacionadas coa saúde. 

• Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a súa 

mellora individualizada. 

• Ergonomía e hixiene postural e a súa aplicación na práctica de actividades físicas. 

• Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o seu efecto sobre a 

calidade de vida. 

 

IV. XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

• Execución de habilidades motrices vinculadas ás accións deportivas, respectando 

os regulamentos específicos. 

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

• Adquisición de técnicas básicas de progresión e orientación no medio natural, e a 

súa aplicación en diferentes contornos. 

• Execución de habilidades motrices técnico tácticas vinculadas a deportes colectivos, 

respectando os regulamentos específicos. 

• Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos. 



16 

 

CONTIDOS 4º ESO 

I. CONTIDOS COMÚNS 
• Deseño e realización das fases de activación e recuperación en función da 

actividades que se vai a realizar.  

• Fases de activación e recuperación como medio de prevención de lesións. 

• 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 función.  

• Valoración das actividades físicas, deportivas e tradicionais na sociedade actual, 

destacando os comportamentos axeitados a nivel de espectador e de participante. 

• Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns.  

• Protocolos básicos de primeiros auxilios. 

• Prevención sobre os riscos e as lesións na realización de actividades físico-

deportivas. 

• Utilización responsable do material e o equipamento. 

• Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en equipo. 

• Técnicas de traballo en equipo e colaborativo. 

• Xogo limpo como actitude social responsable. 

• Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar, seleccionar e valorar 

información relacionada coa actividade física e a saúde. 

 

II. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

• Creación de composicións artístico-expresivas individuais ou colectivas con apoio 

musical o usen el, utilizando técnicas básicas de expresión corporal, combinando 

espazo, tempo e intensidade. 
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III. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

• Efectos negativos sobre a condición física e a saúde de determinados hábitos de 

vida e consumo.  

• Realización de exercicios para a consecución dunha óptima hixiene postural.  

• Alimentación: repercusión na saúde e na actividade física. 

• Valoración e toma de conciencia da propia condición física e da predisposición para 

mellorala.  

• Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo que integre as capacidades 

físicas relacionadas coa saúde.  

• 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.  

• Métodos de avaliación da condición física en relación coa saúde.  

 

IV. XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

• Traballo dos fundamentos técnicos das actividades físico-deportivas propostas, 

tendo en conta os compañeiros, os adversarios e o contorno. 

• Traballo das situación motrices de oposición, colaboración ou colaboración-

oposición propostas tendo en conta aos participantes, o contorno e o regulamento. 

• Coñecemento e práctica de xogos e de deportes tradicionais de Galicia e da propia 

zona, así como do seu regulamento e de posibles variacións locais.  

• Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural.  

• Toma de conciencia do impacto que teñen algunas actividades físico-deportivas no 

medio natural.  

• Realización de actividades deportivas e recreativas desenvolvidas no medio natural. 
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5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2º ESO 

1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión en relación coas súas 

características.  

2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

como formas de inclusión social, e a participación doutras persoas 

independientemente das súas características, colaborando con elas e aceptando as 

súas achegas. 

3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas 

de lecer activo e de utilización responsable do contorno. 

4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades 

deportivas e expresivas, adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

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. 

6. Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal e outros recursos. 

7. Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción motora e os mecanismos de 

control da intensidade da actividade física, e aplicalos á propia práctica en relación 

coa saúde e a alimentación. 

8. Desenvolver as capacidades físicas máis salientables desde a perspectiva da súa 

saúde de acordo coas súas posibilidades e amosando unha actitude de autoesixencia 

no seu esforzo.  

9. Resolver situación motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e as 

habilidades específicas das actividades deportivas propostas en condicións 

adaptadas.  

10. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición 

facilitadas, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos máis 

relevantes. 
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• CRITERIOS DE AVALIACIÓN 4º ESO 

 

1. Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na práctica de actividade 

física considerando a intensidade dos esforzos.  

2. Colaborar na planificación e na organización de eventos e campionatos, prevendo 

os medios e as actuacións necesarias para a súa celebración, relacionando as súas 

función coas do resto de implicados.  

3. Analizar críticamente o fenómeno deportivo discriminando os aspectos culturais, 

educativos, integradores e saudables dos que fomentan a violencia, a discriminación 

ou a competitividade mal entendida.  

4. Asumir a responsabilidade da propia seguridade na práctica da actividade física, 

prevendo as consecuencias de actuacións pouco coidadosas entre os participantes. 

5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo en equipo, superando as 

inseguridades e apoiando a outros na resolución de situacións descoñecidas.  

6. Utilizar 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 no soporte máis adecuado. 

7. Compoñer e presentar montaxes artísticas individuais ou colectivas, seleccionando 

e axustando os elementos da motricidade expresiva. 

8. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos sobre a condición 

física, aplicando os coñecementos sobra actividade física e saúde. 

9. 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. 

10. Resolver situación motrices aplicando fundamentos técnicos nas actividades físico-

deportivas propostas, con eficacia e precisión. 

11. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición 

nas actividades propostas, tomando a decisión máis eficaz en función dos 

obxectivos.  

12. Recoñecer o impacto medioambiental, económico e social das actividades físicas e 

deportivas, reflexionando sobre a súa repercusión na forma de vida no contorno.  
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6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Presentamos a continuación os ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE da materia de EF, 

organizados por cursos e bloques de contidos.  

 

2º ESO 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

• Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos 

esforzos realizados. 

• Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de acordo cos contidos que 

se vaian realizar, seguindo as orientacións dadas 

• Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en 

función das propias dificultades baixo supervisión.  

• Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de 

espectador 

• Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das demais persoas e as 

normas establecidas, e asumindo as súas responsabilidades para a consecución 

dos obxectivos 

• Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do seu 

nivel de destreza 

• Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de actividades 

físicas e deportivas axeitadas á súa idade. 

• Respecta o contorno e valórao como un lugar común para a realización de 

actividades físico-deportivas.  

• Analiza críticamente 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 as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

propostas que poidan supor un elemento de risco relevante para si mesmo e para 

as demais persoas 



21 

 

• Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e 

de protección do contorno. 

• 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.  

• Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos 

dixitais propios adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son) 

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

salientable. 

• Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, 

relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

• Utiliza técnicas corporais básicas, de forma creativa, combinando espazo, tempo e 

intensidade 

• Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un 

ritmo prefixado de baixa dificultade. 

• Colabora na realización de bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos 

compañeiros. 

• Realiza improvisacións de xeito individual como medio de comunicación 

espontánea. 

BLOQUE 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

• Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e coordinativas nas 

actividades deportivas e artísticas traballadas no ciclo. 

• Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación co seu impacto na 

saúde.  

• Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade física sistemática, coa 

saúde e cos riscos e contraindicacións da práctica deportiva. 
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• Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente 

ás marxes de mellora da condición física 

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

• 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.  

• Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

• Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de 

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades 

• Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica de actividades físicas como 

medio de prevención de lesións. 

• Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da 

propia saúde e, en consecuencia, da calidade de vida. 

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

• Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas, 

respectando as regras e normas establecidas 

• Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico 

formulado. 

• Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos 

adaptados 

• Mellora o seu nivel na execución e aplicación das acción técnicas respecto ao seu 

nivel de partida, amosando actitudes de esforzó e superación 

• Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión en contornos non estables 

e técnicas básicas de orientación, regulando o esforzo en función das súas 

posibilidades.  

• 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 
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• 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 

• Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisión nas situacións 

de colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir 

o obxectivo da acción 

• Reflexiona sobre as situacións facilitadas resoltas valorando a adecuación das 

solución propostas e a súa aplicabilidade a situacións similares. 

 

 
4º ESO 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

• Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que 

deben ter as fases de activación e de volta á calma 

• Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e volta á calma atendendo á 

intensidade ou á dificultade das tarefas da parte principal. 

• Realiza exercicios de activación de xeito autónomo, acorde co seu nivel de 

competencia motriz.  

• Asume as función encomendadas na organización de actividades grupais. 

• Verifica que a súa colaboración na planificación e práctica de actividades grupais é 

coordinada co resto de persoas implicadas. 

• Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación para 

utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. 

• Valora as actuacións dos participantes recoñecendo méritos e respectando niveis de 

competencia motriz e outras diferenzas. 

• Valora as actividades físicas distinguindo as diferentes achegas culturais e a súa 

contribución ao enriquecemento persoal e social. 

• Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, a nivel de 

espectador e de participante. 
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• Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o equipamento 

persoal, o material e o espazo. 

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

• Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, os accidentes e as 

situacións de emerxencia máis frecuentes procucidas durante a práctica.  

• Fundamenta os seus puntos de vista ou achegas en traballos de grupo, e admite 

outros argumentos válidos.  

• Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros nos traballos en 

grupo. 

• Procura, procesa e analiza críticamente informacións actuáis sobre temáticas 

vinculadas á actividade física, utilizando recursos tecnolóxicos. 

• Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos 

do curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións.  

• Comunica e comparte información e ideas nos soportes e contornos apropiados.  

BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

• Elabora composicións de carácter artístico, seleccionando os elementos de 

execución e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo 

especialmente na creatividade e na desinhibición. 

• Axusta as súas acción á intencionalidade das montaxes artísticas, combinando os 

componentes espaciais, temporais e de interacción. 

• Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, achegando e aceptando 

propostas.  

BLOQUE 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

• Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades 

físicas saudables e os beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva. 

• Relaciona exercicios de tonificación e flexibilidade coa compensación dos efectos 

provocados polas actitudes corporais inadecuadas máis frecuentes.  

• Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e alcohol cos seus 

efectos na condición física e a saúde.  
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• Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de diferentes 

tipos de actividade física.  

• Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos tipos de 

actividade física. 

• Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de 

mellorar as condicións de saúde e calidade de vida.  

• Integra nos programas de actividade física a mellora das capacidades físicas 

básicas cun enfoque saudable e nun nivel adecuado ás súas posibilidades.  

• Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, 

relacionándoas coa saúde.  

BLOQUE 4. OS XOGOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

• Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas 

situacións motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as 

propias características.  

• Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos 

compañeiros e adversarios nas situacións colectivas. 

• Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio, 

priorizando a súa seguridade persoal e colectiva.  

• Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias das actividades de oposición, 

contrarrestando e anticipándose ás actuacións dos adversarios. 

• Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias das actividades de cooperación, 

axustando as acción aos factores presentes e aos participantes.  

• Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de 

colaboración-oposición, intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo 

un obxectivo colectivo sobre o adversario. 

• Aplica solución variadas ante as situacións formuladas e valora as súas 

posibilidades de éxito.  

• Xustifica as decisións tomadas na práctica e recoñece os procesos implicados 

nelas. 
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• Argumenta estratexias e solución para resolver problemas motores, valorando as 

características persoais e o contorno. 

• Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no contorno en relación coa 

forma de vida nel. 

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

• Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. 
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7. AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

A avaliación representa o conxunto de prácticas que lle serven ao profesorado para a 

obtención de informacións útiles co fin de determinar o grao de progreso acadado polo 

alumnado respecto das intencións educativas. 

A avaliación centrarase en dous aspectos: 

• Avaliación da aprendizaxe: ten por obxecto valorar o grao de adquisición e 

desenvolvemento das capacidades tomando como referencia os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe. 

• Avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe: fai referencia aos elementos 

metodolóxicos e organizativos utilizados para a consecución dos obxectivos. 

Tipos de avaliación segundo o momento: 

• Avaliación inicial: permite identificar o punto de partida dos alumnos coa finalidade 

de adecuar o proceso á realidade do grupo. 

• Avaliación formativa: permite obter información sobre cómo se desenvolve o 

proceso de ensinanza-aprendizaxe, orientando posibles tomas de decisión sobre a 

necesidade ou non de realizar cambios na programación. 

• Avaliación sumativa: permite valorar o grao de consecución dos obxectivos e 

competencias clave. 

Tipos de avaliación segundo a natureza da valoración: 

• A avaliación cuantitativa, que consiste en cuantificar obxectivamente o nivel de 

capacitación das cualidades físicas e das habilidades motrices. Utilizaremos 

diferentes procedementos: probas de execución, tests, escalas, exames de 

aplicación teórico-práctica e análise de traballos, que avaliarán aspectos de carácter 

fundamentalmente conceptual e procedimental. 

• A avaliación cualitativa, que consiste nun xuízo de valor sobre a calidade das 

aptitudes físicas e motrices e sobre os comportamentos de tipo afectivo e social. 

Para levala a cabo utilizaremos procedementos de carácter subxectivo: lista de 

control e rexistro de acontecementos diarios, que permitirán valorar sobre todo 

actitudes. 
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As probas que pasarán os alumnos estarán fundamentadas tanto en métodos de 

asignación de tarefas como de descubrimento guiado e resolución de problemas, 

potenciando así as aprendizaxes significativas.  

En calquera caso, durante o curso será posible a inclusión dalgún outro procedemento de 

avaliación se as circunstancias así o recomendan ou esixen. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

O departamento de EF vixiará o cumprimento dunha serie de normas básicas: 

1. Obedecer as indicacións do profesor. 

2. Realizar as actividades e tarefas propostas. 

3. Respectar aos compañeiros. 

4. Permitir o normal desenvolvemento das clases ou das actividades. 

5. Traer a equipación básica (chándal e calzado deportivo). 

6. Traer o neceser cos obxectos necesarios para o aseo. 

7. Facer un uso axeitado do material (non patear balóns, non colgarse das porterías, 

non golpear coas raquetas no chan, non pisar o tatami con calzado de rúa…).  

 

O incumprimento das mesmas determinará a imposibilidade de práctica e a consecuente 

sanción verbal e/ou escrita, e terá unha relación directa coa cualificación:  

• Incumprir unha norma básica restará 0’20 puntos sobre 10 

• Ser expulsado da actividade que se está a realizar restará 1 punto sobre 10 

• Ser expulsado da actividade que se está a realizar catro ou máis veces durante o 

trimestre suporá a non superación da materia na avaliación correspondente. 

 

 

Para superar con éxito a materia, os alumnos deberán acadar un nivel mínimo en cada un 

dos ámbitos avaliables (conceptual, procedimental e actitudinal), tendo en conta os criterios 

de avaliación e os estándares de aprendizaxe que se contemplan para cada curso, así 

como a consecución das competencias clave. 
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ÁMBITO  

 

COMPETENCIAS 

 

PORCENTAXE  

 

MÍNIMO 

 

 

PROCEDIMENTAL 

Traballo diario nas 
sesións 

 

 

Iniciativa e Espírito Emprendedor 

Aprender a Aprender 

Conciencia e Expresións Culturais 

 

50% 

 

25% 

 

ACTITUDINAL 

Esforzo, respecto, 

superación, 

colaboración… 

 

 

Competencia Social e Cívica 
Inicativa e Espírito Emprendedor 
Aprender a Aprender 
 

 

40% 

 

20% 

 

CONCEPTUAL 

Asimilación de 

contidos de carácter 

teórico práctico 

 

 

Competencia Científica 

Competencia Dixital 

Competencia Comunicación 
Lingüística 

Conciencia e Expresións Culturais 

 

 

10% 

 

5% 

 

O curso dividirase en 4 avaliacións: 1ª Avaliación, 2ª Avaliación, 3ª Avaliación e Avaliación 

Ordinaria. Entre a 3ª Avaliación e a Avaliación Final (5 de xuño – 22 de xuño), todo o 

alumnado traballará con normalidade desenvolvendo sesións prácticas.  A cualificación 

final obterase calculando a media de todas as avaliacións.  

O alumnado exento da práctica por imposibilidade física terá que presentar o respectivo 

certificado médico, no que se indicará se a exención será permanente ou temporal, e 

tamén se será total ou só limitada a determinados exercicios e actividades, especificando 

cales. Estes alumnos/as deberán realizar traballos de investigación ou de recollida de 

datos sobre temas que proporá o profesor, sempre relacionados coa materia e a unidade 

didáctica que se estea a desenvolver. Tamén poderán participar no desenvolvemento e 

organización das sesións de Educación Física. 
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8. METODOLOXÍA 

A metodoloxía define os instrumentos que se empregarán na organización da materia e na 

práctica docente para a consecución dos obxectivos da materia. 

Durante o desenvolvemento das clases de EF empregaremos os seguintes métodos: 

• Métodos centrados no profesor. As actividades desenvólvense en gran grupo a 

través do mando directo, e o profesor será o encargado de dirixir as accións e 

organizar os recursos.  

• Métodos centrados no alumno. Normalmente, a clase organízase en grupos máis 

reducidos e utilízanse técnicas como a resolución de problemas, o descubrimento 

guiado e a creatividade, e o alumno que pode elixir entre varias opcións a que 

mellor se adapte ás súas posibilidades.  

Así mesmo, durante as clases teremos en conta os seguintes aspectos metodolóxicos: 

• As secuencias de actividades: Describirémolas en cada unidade didáctica. 

Determinadas actividades poderán formar parte dunha secuencia puntual nun 

momento dado do curso ou ben estar definidas nunha unidade didáctica que se 

desenvolve durante todo o curso. Por outra banda, estarán moitas veces 

condicionadas pola lóxica interna dos propios contidos como ocorre por exemplo 

coas habilidades, que evolucionarán dende a experimentación á automatización e 

de aí ao perfeccionamento. Sen embargo, tamén se dará o caso de actividades que 

sigan unha secuencia expositiva ou por descubrimento. 

• O papel do profesorado: Debemos propoñer as actividades dende a motivación 

positiva. Valoraremos as posibilidades de éxito e reforzaremos a confianza do 

alumnado de xeito que o obxectivo último non estea tanto no resultado final como en 

superar as propias limitacións. 

• A dinámica grupal: O grupo-clase será a forma básica de agrupamento para a 

realización das actividades máis xenéricas (quecemento, explicacións ou 
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demostracións,...). A organización da clase en grupos de nivel, fixos ou variables, 

establecerémola sempre que precisemos ofrecer actividades que representen un 

reto persoal e nas que se lle poida prestar a cada alumno a axuda que necesita. 

• A utilización dos espazos e do tempo: O espazo onde se realizarán as actividades 

deberá ser sempre o máis axeitado posible e incidir positivamente sobre a 

motivación, o interese e/ou o estado de ánimo. Se propoñemos actividades diversas 

para obxectivos diferenciados, o espazo onde se desenvolvan deberá ser 

necesariamente distinto. Así mesmo, utilizaremos os espazos naturais do Concello e 

arredores para o desenvolvemento do bloque de Xogos e Actividades Deportivas. 

Con respecto ao tempo, a disponibilidade de só dúas horas semanais (repartidas en 

dúas sesións de 50 minutos escasos) condicionará o desenvolvemento das 

actividades, pero intentaremos flexibilizar a distribución horaria para a realización de 

saídas e outras actividades de carácter interdisciplinar. 

No que se refire ás restriccións de espazo provocadas pola Covid-19, traballaremos 

de xeito responsable para cumprilas e garantir a seguridade da profesora e do 

alumnado, facendo uso da instalación cuberta pero tamén das pistas exteriores. 

Así mesmo, permanecerán abertos durante as sesión de EF os dous accesos ao 

Pavillón Municipal, sempre que as condición metereolóxicas o permitan, para 

manter o espazo onde se desenvolve a actividade o máis ventilado posible. 

 

• A organización dos contidos: A nosa área intentará ter un enfoque globalizador entre 

os contidos dos diversos bloques. Así mesmo, daremos entrada a un tratamento 

interdisciplinar entre dúas ou máis áreas, tanto no referente á programación 

didáctica anual como á programación de actividades de carácter complementario e 

extraescolar. No que atinxe á organización da sesión mesma, constará de tres 

fases: a fase preparatoria, a parte principal e a volta á calma. 

Debido á Covid-19, reorganizaremos os contidos que se imparten ao longo do 

curso, de xeito que poidamos comezar con actividades de perfil máis individual e 

con manipulación mínima de material, e valoraremos a incorporación de novas 

actividades de acondicionamento físico se a situación sanitaria non mellora, 

introducindo o apoio de medios técnicos e materiais a cargo do Departamento. 
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9. MATERIAIS CURRICULARES. 

O IES Ramón Caamaño e o Concello asinaron hai 20 anos un acordo de cesión do uso 

das instalacións deportivas municipais para a realización das clases de EF en horario de 

mañán. O Pavillón Municipal mide 20x40 metros e ten gradas e oficina. É apto para a 

práctica do baloncesto, balonmán, fútbol sala, bádminton e voleibol, dispón dun pequeno 

tatami de iudo e conta ademais con dous almacéns, un deles con dotación de material 

deportivo do Concello, e outro habilitado como Departamento de Educación Física, onde 

se garda todo o material de EF.  

As instalacións propias do centro constan dun patio exterior con tres pistas descubertas 

de formigón pulido e pintado de 40x20, 20x15 e 20x15 metros respectivamente, aptas para 

a práctica de fútbol sala, baloncesto e voleibol. 

O departamento de E.F. comezou o curso pasado a renovación do seu material 

didáctico, incluíndo colchonetas de alta densidade, un altavoz portátil con dous micrófonos 

inalámbricos, balóns oficiais de colpbol, etc, e tamén solicitou do centro o uso dunha 

pantalla portátil e un proxector, cunha clara intención de incorporar os recursos TIC á 

materia. Neste sentido, tamén puxo a funcionar a Aula Virtual da materia como canle de 

información e comunicación co alumnado.  

Con esa mesma intención solicitaremos ao Concello a instalación no Pavillón dunha 

pantalla pregable sobre a que proxectar vídeos, imaxes, ou calquera outro contido 

relacionado coa materia de EF, e da que poderá facer uso o Concello para as súas 

actividades e eventos. Por outra banda, invertiremos parte da dotación económica do 

departamento na merca dun proxector de calidade e un I-Pad para a xestión da materia. 

Deste xeito poderemos optimizar as sesións de condición física, recurrindo mediante as 

proxeccións a distintos profesionais do ámbito e exercendo a profesora o labor de 

corrección, motivación e/ou implementación. Son pequenos cambios que van contribuir 

notablemente á actualización e tamén á diversificación dos contidos e a metodoloxía da 

materia. 
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En canto ao material xa inventariado, presentamos a continuación un cadro actualizado 

cos recursos do Departamento de Educación Física.   

 

 

HABILIDADES 

DESTREZAS 

Conos cerrados 10 

Picas madeira 5 

Torre de conos-seta   

Balóns espuma 23 

Balóns de goma 6 

Cordas grandes 3 - pequenas 30 

 

DEPORTES 

SOCIOMOTRICES 

Balóns fútbol 2 

      Balóns baloncesto 13 

Balóns balonmán 20 

Balóns voleibol 10 

Balón de rugby sintético 2 

Soporte de goma 1 

Redes portabalóns 5 

Inflador Eléctrico 1 

Agullas Inflador 5 

 

Rede de Voleibol 1 

Redes Multideportivas 4 

Petos Lisos  17 

• Laranxas 3 

• Azulóns 2 

• Azuis 10 

• Verdes 2 

Petos Numerados  36 

• Amarelos 12 

• Vermellos 12 

• Azul escuro 12 

DEPORTES RAQUETA Raquetas licra 8 

Palas de madeira 20 

Pelota tenis reglamentaria 30 

Pelotas goma pequenas 2 

Rede portátil badminton 1 

Raquetas badminton 38 

Volantes badminton 4 caixas 
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XOGOS 

ALTERNATIVOS 

 

 

Sticks floorball 38 

• Negros 12 

• Amarelos 26 

Pelotas floorball 2 

Pastillas floorball 2 

Balóns oficiais colpbol 4 

Bates de béisbol madeira 1 

Pelotas béisbol 3 

Discos voadores plástico 12 

Indiacas 9 

Set Malabares 2 

Xogos cucurucho 4 

 

POPULARES    

TRADICIONAIS 

 

Bolsa de canicas 1 

Sacos 6 

Xogo da rá 2 

Estornela 1 

Xogo dos aros 1 

Xogo de bolos 2 

Xogo de petanca 5 

Pezas da rá 18 

Xogo da chave 1 

Zancos madeira 2 

ACTIVIDADES 

XIMNÁSTICAS 

Balóns medicinais 16 

 

Esteriñas de espuma 26 

Esteriñas de fitness 25 

 

ATLETISMO 

Testemuños madeira 15 

Peso goma 2 

Disco goma 1 

Goma listón 1 

Cronómetros 2 

Cinta métrica 50 mts 

ORIENTACIÓN Búxolas 8 Tendas acampada iglú 2 
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VARIOS Proxector e pantalla móvil 

Altavoz portátil e 2 micros 

Temporizador electrónico 

Alargador 25 mts 

Compresas frío-calor 5 

Botiquín totalmente equipado 

Manual de EF Bilingüe 
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10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Dende as actuais tendencias educativas cómpre levar a cabo unha diversificación dos 

niveis de ensino acorde coas características individuais do alumnado, en base á 

adecuación de obxectivos, programas, tarefas, esforzo, ritmo, etc., levando a cabo un 

ensino o máis individualizado posible e respectuoso coa diversidade que calquera grupo 

presenta. E isto esixe unha grande variedade de niveis en cada un dos aspectos sinalados 

que a miúdo non resulta doado acadar. 

As decisións que tomemos a nivel metodolóxico permitirannos multiplicar o nivel nalgúns 

dos elementos comentados: diferentes ritmos de execución, variacións na cantidade de 

esforzos, tarefas de diferentes características..., establecendo un tipo de actividade 

adecuada ás necesidades de cada alumno que supoña un verdadeiro reto, 

proporcionándolle a axuda necesaria para superalo e facendo unha valoración conducente 

a manter o interese por seguir traballando. 

Segundo isto, o obxectivo fundamental do departamento de Educación Física con respecto 

á materia é que tódolos alumnos acaden as mesmas destrezas e coñecementos 

programados. Se as dificultades así o aconsellan ou esixen, introduciranse unha serie de 

modificacións no currículo, seguindo unha orde lóxica de intervención: 

1º.- A primeira medida de reforzo educativo será a introdución de adaptacións nas 

actividades a realizar nas clases. 

2º.- O seguinte paso consistirá na previsión dunha avaliación axeitada ás necesidades dos 

alumnos que o precisen. 

3º.- Se as necesidades son moi específicas, será posible realizar algunha modificación de 

contidos. 

4º.- Cando se vexa comprometida a consecución das competencias básicas e dos 

estándares de aprendizaxe, será preciso modificar obxectivos e elaborar unha Adaptación 

Curricular Individualizada. 
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12.  ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

A área de Educación Física contribuirá ao desenvolvemento da transversalidade desde a 

súa propia especificidade, e afectará a tódolos cursos da etapa e tamén a tódolos contidos 

que se impartan ao longo do curso.  

1. Comunicación audiovisual: Podemos traballar estes contidos a través da 

presentación crítica de certos hábitos da sociedade de consumo no mundo das 

actividades físico-deportivas: marcas, dimensión comercial..., aproveitando a 

importancia que a sociedade actual concede a determinadas manifestacións 

deportivas. É importante que tamén se teñan en conta as maniobras dalgunhas 

multinacionais que explotan aos seus traballadores (en moitos casos nenos) e que 

se ubican en países de extrema pobreza co fin de abaratar todo o posible a man de 

obra. 

2. Tecnoloxías da información e da comunicación: A Educación Física no ensino 

secundario non pode dar as costas ás novas tecnoloxías. Dispoñer de información e 

ferramentas de traballo doadamente dispoñibles e de uso sinxelo pode contribuír a 

que o noso alumnado coñeza distintos deportes ou actividades físicas, pero tamén a 

que entendan e pensen sobre o que están a facer e sobre os beneficios que a 

práctica ten na mellora da súa calidade de vida. A información disponible é infinita 

no ámbito da actividade física, polo que deberemos marcar os roteiros a seguir polo 

noso alumnado, intentando promover a súa autonomía e espírito crítico. 

3. Emprendemento: A Educación Física está a ser unha materia pioneira na introdución 

de métodos de ensino e aprendizaxe activos. A motivación do alumnado, a súa 

participación activa nas clases, o traballo en grupo, as actividades no contorno 

natural máis próximo ou máis afastado, tanto dentro como fóra do horario lectivo, a 

posibilidade de elixir contidos nun curriculum aberto, as clases realizadas fóra do 

ximnasio á vista do resto da comunidade educativa, o protagonismo das actividades 

deportivas no tempo de lecer do alumnado, a organización de competicións 

deportivas e festas..., son características dunha escola aberta ao seu contorno e a 

valores dunha sociedade que necesita persoas preparadas para o traballo en 
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equipo, solidarias, participativas, con iniciativas e con capacidade para levalas 

adiante, onde o traballo persoal é imprescindible para que o resultado final colectivo 

sexa un éxito. Debemos fuxir da aprendizaxe que teñen como único obxectivo obter 

mellore cualificacións que os outros. A materia de EF é o mecanismo ideal para 

aprender cos outros e dos outros. 

4. Educación cívica e constitucional: O desenvolvemento de actividades físico-

deportivas que implican a participación dende premisas de cooperación e respecto 

fomentan no alumnado actitudes favorables á convivencia sen distinción de idade, 

raza, sexo ou relixión. Igualmente, a práctica de actividades artísticas e físicas ou 

xogos tradicionais de diferentes culturas pódennos servir como ferramenta para 

comprender e integrar alumnos de diferentes colectivos ou culturas.  A actividade 

física vai facilitar o coñecemento entre os sexos e a non discriminación en función 

das diferencias biolóxicas existentes. É preciso utilizar a actividade física como base 

para o respecto das características de cada sexo e como superación dos 

estereotipos sexistas no deporte e na vida cotiá. Así mesmo, a través da materia de 

Educación Física foméntanse actitudes de coidado, protección e respecto do medio 

natural a través de actividades realizadas nel, e os contidos relacionados coa 

orientación espacio-temporal activan esquemas motores que terán unha 

transferencia positiva a situacións normais de comportamento no medio vial. 

5. Educación para a saúde: a situación sanitaria desencadeou por parte da Consellería 

todo un movemento de promoción de hábitos de vida saudables centrados nunha 

correcta alimentación e na práctica de actividade física diaria. Por ese motivo 

decidiu incorporala como contido transversal imprescindible en todas as áreas e 

materias. A Educación Física, pola súa propia esencia, é promotora de condutas 

saudables, e aporta os coñecementos e estratexias para desenvolvelas na vida 

diaria, polo que a transversalidade poderá asociarse á colaboración con outras 

materias na promoción deses hábitos.  
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

O departamento de Educación Física decidiu propoñer moi poucas actividades 

extraescolares para o curso 2022/2023, polas limitacións de participación e o risco sanitario 

que poden levar asociado. 

 

 

ACTIVIDADE 

 

LUGAR DATA NIVEL 

Fagamos deporte para todos Pavillón Municipal 

 

Maio  Todos 

Visita Pista Xeo 

 

Coruña/Santiago Decembro/Xaneiro Todos 

Semana Branca 

 

León Febreiro/Marzo Todos 

Semana Verde 

 

Asturias Abril Todos 

Rafting 

 

Porto de Mouros Confirmar Todos 

Bautismo Surf 

 

Muxía Confirmar Todos 

Sendeirismo 

 

Costa da Morte Confirmar Todos 

Vela-Kayak 

 

Muxía Xuño 2º e 3º ESO 

Asociación Integro 

 

Centro 2º Trimestre Todos 

Charlas/Obradoiros 

 

Centro Curso Todos 

Ligas deportivas 

 

Centro Maio-Xuño Todos 

Torneos deportivos 

 

Centro Festivais Todos 

Charla Primeiros Auxilios 

 

Centro 2º Trimestre Todos 
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14. RECUPERACIÓN DE PENDENTES. 

A Educación Física é unha materia de aprendizaxe progresiva. Por este motivo, se un 

alumno coa materia suspensa supera a materia do curso en vigor, aprobará a pendente. 

Polo contrario, se tamén suspende a do curso actual, deberá recuperar as dúas. 

A proba de pendentes terá lugar en maio, e os contidos da mesma serán de carácter 

procedimental e conceptual e desenvolveranse, salvo excepcións, a través dunha serie de 

probas de aplicación teórico-práctica que farán referencia directa aos contidos que se 

estableceron para cada curso e nivel na Programación Didáctica do departamento de 

Educación Física. 

Non se examinará ao alumnado que non se presente correctamente equipado (chándal e 

zapatillas deportivas) para a realización da proba.  

Os criterios de avaliación e cualificación axustaranse ao previsto na programación para 

cada un dos niveis da etapa.  

 

15. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

A programación didáctica avaliarase ao longo do curso académico no Libro de Actas do 

Departamento. Unha vez ao mes, as actas do Departamento de Educación Física 

reflectirán o seguimento do desenvolvemento da programación didáctica e a revisión da 

temporalización dos contidos. Ao final de cada período de avaliación haberá unha revisión 

máis exhaustiva das modificacións feitas na programación, así como unha análise e 

valoración dos resultados académicos obtidos nos distintos cursos e niveis. A memoria 

final de curso tamén recollerá as posibles modificacións feitas na programación didáctica, 

os obxectivos da programación non acadados e as novas propostas para a programación 

do seguinte curso.  

A final de curso pasarase un cuestionario anónimo ao alumnado a través da Aula Virtual, 

para que poidan valorar os diferentes contidos impartidos e o labor da profesora. Nese 

mesmo cuestionario poderán aportar suxestións e ideas para mellorar a materia ou 

acomodala aos seus gustos e preferencias. 
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16. ANEXOS 

PROPOSTA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

BLOQUES 
CONTIDOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

2º ESO 4º ESO 

CONTIDOS COMÚNS 
 

• Tipos de quecemento 

• Habilidades específicas 

 

 

• Deseño quecemento 

 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

 

• Dramatizacións  

• Acrosport II 

 

 

• Dramatizacións grupais 
• Aerobic e/ou step 

 

 

ACTIVIDADE FÍSICA E 

SAÚDE 

 

 

• Capacidades Aplicadas 

• Primeiros Auxilios 

• Charla Nutrición 

• Ioga básico 

• Cardio Fitness 

 

• Programa exercicio-saúde 

• Masaxe deportivo básico 

• Rutinas de flexibilidade 

• Circuitos combinados 

• Ioga dinámico 

• Cardio Fitness 

 

XOGOS E ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

 

• Habilidades Atléticas II 

• Xogos Alternativos 

• Actividades de Loita  

• Xogos Populares 

• Baloncesto II 

• Balonmán II 

• Badminton II 

• Base-ball II 

• Voleibol II 

• Rubgy II 

• Floorball II 

• Sendeirismo 

 

• Baloncesto IV 

• Balonmán IV 

• Badminton IV 

• Base-ball IV 

• Voleibol IV 

• Rubgy IV 

• Floorball IV 

• Actividades na praia 

• Deportes alternativos 

• Deportes Inclusivos 

• Sendeirismo 
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Muxía, 16 de setembro de 2022 

 

Asdo: Carmen Gesteiro Rodríguez, Xefa do Departamento de E.F. 


