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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
Na presentación da programación da materia de educación fisica para o
presente curso académico 2021-2022, é necesario facer unha breve introducción para
incidir nas características da comunidade educativa a que pertencemos así como á
inevitable referencia ás incertezas que a evolución da presente pandemia representa.
Para facer a presente programación baseámonos na lexislación que serve de
marco de referencia para a súa concreción:
o

Lei Orgánica, 8/2013, do 9 de Decembro, para a Mellora da Calidade Educativa
(LOMCE).
o Lei Orgánica, 2/2006, do 3 de Maio, de Educación. (LOE).
o Real Decreto 1105/2014, do 26 de Decembro, polo que se establece o
currículo básico da
o Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.
o Orde ECD/65/2015, do 21 de Xaneiro, pola que se describen as relacións entre
as
o competencias, os contidos e los criterios de avaliación.
o Decreto 86/2015, do 25 de Xuño, polo que se establece o currículo da ESO e
Bacharelato na
o Comunidade Autónoma de Galicia.
o Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á
diversidade.
o Dada a actual situación de emerxencia sanitaria, e que esta programación está
dirixida a una situación de normalidade, emprego como referencia as
instrucións do 30 de xullo de 2020, en relación ás medidas educativas que se
deben adoptar no curso académico 2020/2021.
o Protocolo de adaptaciónao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non
universitarios de Galicia para o curso 2021-2022. Versión 06/07/21
o ORDE do 25 de Xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o
curso 2020/21.
O IES A Xunqueira I de Pontevedra e un centro situado na perifería da cidade ,
con un número total de alumnado que sobrepasa lixeiramente a cifra de seiscentos, a
meirande parte de eles residentes en poboacións da contorna de Pontevedra, ( Xeve,
Campolameiro, Campañó, Barro...), e tamén algúns alumnos residentes no casco
urbano.
O centro está situado nunha excelente ubicación para poder aproveitar espazos
abertos cara o seu emprego como espacios de convivencia tanto no tempo de lecer
como, para o seu aproveitamento no desenvolvemento de activides docentes
enmarcadas na nosa materia de educación física ó ar libre.
Pola nosa banda, como departamento, non nos podemos queixar das
instalacións das que dispoñemos, que ainda que sempre poden mellorarse, cumplen
cos mínimos necesarios para un bo desenvolvemento da programación da nosa
materia. En este apartado é obrigado expresar o malestar do noso departamento pola
calada resposta da unidade técnica á nosa solicitude de mellora da pista polideportiva
exterior, inservible para o seu aproveitamento como espazo docente. (Solicitude feita en
dúas ocasións, xuño de 2020 e abril de 2021).
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Non é doado, nos tempos que corren, acertar no devir da nosa materia en
función dos datos epidemiolóxicos que irán condicionando gran parte do
desenvolvemento da mesma durante o presente curso.Si ben é certo que a actual
situación sanitaria incide de un xeito frontal no desenvolvemento do proceso educativo
en xeral, non o é menos que con moita probabilidade fose a nosa materia, a Educación
Física, unha das mais afectadas á hora de facer cambios significativos na súa
programación.
Das catro actitudes principais cara ó control da pandemia, nós vémonos
afectados por todas elas. Vexamos: O distanciamento social: si aplicamos a distancia
de seguridade non poderemos facer todas aquelas actividades con contacto físico ou
proximidade de menos de dous metros. A mascarilla: obrigatoria en espazos cerrados
ou cubertos impedirá realización de exercícios de certa intensidade nas que non se
poida satisfacer a demanda de oxíxeno. O control dos fómites e lavado frecuente das
mans, necesitará o traballo individualizado en un espazo determinado que haberá que
limpar despois e antes do exercicio. E finalmente a ventilación para a eliminación dos
aerosoles, necesitará tratar de desenvolver a meirande parte de actividades ó ar libre,
cos impedimentos que aporta unha climatoloxía como a nosa e asimesmonon disponer
de unha pista exterior en condicións mínimas de uso a pesar de haber pedido que fora
arranxada á unidade técnica con moito tempo de anticipación,qén asemade
esquenceuse de darnos resposta.
Unha vez expostas as dificultades de cumprir con unha programación adecuada
para cubrir todas os niveis de ensino secundario, verémonos obrigados, como se podrá
ver, a adaptar moitas actividades e propoñer outras mais novidosas cara a tratar de
cumprir cos obxectivos de etapa marcados seguindo sempre os criterios e estándares
de avaliación propostos no documento .
Por outra banda parece evidente que a nosa materia haberá de ser presencial,
pois a vivencia da actividade é un parámetro fundamental no aprendizaxe motor. Polo
tanto non somos partidarios de clases teóricas ou telemáticas, pero inda así, e moi
probable que de ter que botar man de elas poderemos aplicala experiencia do curso
pasado onde houbo que traballar con dispositivos telemáticos, videoconferencias e
plataformas dixitais para poder completala programación trala brusca interrupción das
clases presenciais.
No referente á carga horaria pódese apreciar con facilidade que o número de
horas totais da nosa materia sobrepasa con moito o horario máximo de dispoñibilidade
do pavillón, (e aquí botamos en falta novamente a pista exterior), obrigándonos a
compartir espazo de docencia en moitas xornadas, dificultando a comunicación cos
alumnos por razóns evidentes.
Tamén, como en anos anteriores, lembrar que estamos en tempos de cambios
na sociedade na que nos atopamos, isto incide de maneira notable no sistema
educativo que se ten que adaptar ós novos retos. A educación Física ó formar parte do
mesmo, tamén está obrigada a darlle resposta cara a consecución de a mellora dos
hábitos saudables dos mozos e mozas que pasen polas nosas aulas.
Nesta liña, un ano mais temos que denunciar a raquítica carga horaria da nosa
materia, xa que é evidente que adolece de un moi escaso horario tanto diario como
semanal o que dificulta a consecución dos obxectivos que aparecen en esta
programación.
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Esta problemática é especialmente notoria nos primeiros niveis de ESO onde os
alumnos están inmersos en pleno desenvolvemento puberal, con importantes picos de
crecemento e cando o traballo das habilidades físicas tanto básicas como específicas
parece fundamental cara ó desenvolvemento da súa riqueza motriz do futuro.
Pero sabemos onde estamos e hasta onde podemos chegar; e para suplir
parcialmente estas carencias andamos á procura de concretar un programa de fomento
da actividade física no ámbito escolar, sendo xa unha tradición no centro a utilización do
noso pavillón durante os recreos como aula aberta para a práctica de diferentes
actividades físicas e deportivas supervisadas por un profesor do noso departamento.
Tamén podemos afirmar que afortunadamente dispoñemos de unhas boas
instalacións deportivas no noso departamento cara a facilitar a consecución dos
obxectivos propostos na nosa materia, e tamén de un contorno natural moi aproveitable
que nos facilita levar adiante multitude de proxectos que redunden no beneficio do
desenvolvemento integral dos nosos alumnos.
Para finalizar Insistimos, inda que parezamos redundantes, en que é necesario
non lle perdela cara a loita contra a pandemia de obesidade, que tamén o é,
(Recentemente publicáronse as estatísticas a nivel do estado español, e Galicia está,
lamentablemente en cabeza nos índices porcentuais de obesidade infantil.) co seu corolario

de enfermidades asociadas, e tamén contra o sedentarismo crecente consecuencia dos
cambios que o modo de vida actual ten. Aquí e onde parece que o papel da educación
física é fundamental. Orientada cara a mellora da saúde en tódolos seus aspectos,
reforzo do sistema inmunitarioincluido, ó evidenciar a necesidade da práctica de unha
actividade física regulada e regular cara procura de unha boa calidade de vida e de un
proxecto vital saudable.
A data de hoxe presentamola revisión da programación para adaptala á nova
normativa que fai referencia ó final do presente curso.
Finalmente tócanos facer referencia ós profesores
integrantes do noso
departamento de Educación Física.
Luis Rascado Iglesias: Cursos 1º e 2º de ESO.
Carlos Novo Comba, (xefe de estudios): Curso 3º ESO
Enrique ReyRodriguez, (Director): Curso 4º ESO Grupos A, B e C
Benito HermidaRivas, Xefe de departamento: 4º ESO grupo D, e 1º de
Bacharelato, Grupos A,B,C,D e E. 2º Bacharelato. E
Adscrita ó noso departamento tamén está a materia de Anatomía Aplicada da
que se encarga o profesor Benito Hermida

Pontevedra a 8 de abril de 2022
XEFE DE DEPARTAMENTO

Asdo.: Benito HermidaRivas
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2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS
CLAVE DESDE A ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.
Entendendo como competencias os requisitos psicosociais necesarios para un
bo funcionamento da sociedade, para os efectos de este decreto, as competencias
clavedo currículo serán as seguintes:
Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCCT).
Competencia dixital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
Conciencia e expresións culturais (CCEC).
Como ven recollido no documento base do currículo da materia, pódese afirmar,
citando literalmente ó mesmo, que “a competencia motriz, malia non estar recollida
como unha das competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento destas,
nomeadamente 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”.
Polo tanto podemos afirmar que o Decreto 86/2015 marca como principal
finalidade para a materia de Educación Física que os alumnos alcancen a competencia
motriz. Dita competencia non ven recollida como unha das competencias clave, se ben
esta será fundamental na adquisición das mesmas. Como comprobaremos máis adiante
non todas as competencias teñen a mesma presenza na nosa materia, se ben esta
participa de todas. A continuación pasamos a detallar o perfil competencial da área de
Educación Física.

Estándares:
CURSO

Nº ESTÁND.

1º ESO

29

2º ESO

37

3º ESO

37

4º ESO

40

1º BACH

31

ESO+BACH

250

CCL CMCCT CD
CAA
CSC CSIEE CCEC
2
5
2
11
10
10
3
4,6% 11,6% 4,6% 25,6% 23,2% 23,2% 7%
2
7
1
15
11
13
4
3,7% 13,2% 1,8% 28,3% 21% 24,5% 7,5%
2
7
1
15
11
13
4
3,7% 13,2% 1,8% 28,3% 21% 24,5% 7,5%
3
11
3
9
14
12
4
5,3% 19,6% 5,3% 16%
25% 21,4% 7,1%
2
10
2
9
7
12
3
4,44% 22,22% 4,44% 20% 15,55% 26,66% 6,66%
11
4,4%

40
16%

9
59
53
3,6% 23,6% 21,2%

60
24%

18
7,2%
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Gráficas:
1º ESO

Peso das competencias clave.
1º ESO
CSC
23%

CAA
25%
CD
5%

CSIEE
23%

CCL
CCEC 5%
7%

CMCT
12%

2º ESO

Peso das competencias clave.
2º ESO
CSC
21%

CAA
28%
CD
2%

CSIEE
24%
CCEC
8%

CMCT
13%

CCL
4%

3º ESO

Peso das competencias clave.
3º ESO
CSC
21%

CAA
25%
CD
4%

CSIEE
25%
CMCT
13%

CCL
4%
CCEC
8%
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4º ESO

Peso das competencias clave.
4º ESO
CSC
25%

CAA
16%

CD
5%
CCL
5%

CSIEE
22%

CMCT
20%

CCEC
7%

1º BACHARELATO

Peso das competencias clave.
1º Bacharelato
CSC
16%

CAA
20%

CD
4%
CCL
4%

CSIEE
27%
CMCT
22%

CCEC
7%

Como podemos observar na táboa as CAA, CSIEE e CSC son as que teñen unha maior
presenza e vinculación coa nosa materia se ben, nos cursos superiores, tamén comeza
a aparecer de xeito destacado a CMCCT. Con todo isto nos contribuiremos coa nosa
acción docente ao desenvolvemento das competencias do seguinte xeito:
1. A competencia en comunicación lingüística
A pesares de non ter un grande peso dentro da nosa materia debemos entender
a CCL coma un dos elementos fundamentais, xa que nos vai permitir entre outras
cousas acceder ao coñecemento, como ferramenta de socialización e de resolución de
conflitos e de desenvolvemento das capacidades afectivas en todos os eidos.
Para avaliar esta competencia centrarémonos no vocabulario e as estruturas
lingüísticas empregadas nos distintos traballos que teñan que elaborar e expoñer ao
longo dos distintos cursos como poden ser nas unidades didácticas de sendeirismo,
condición física...
2. A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
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Esta competencia implica, na nosa materia, a capacidade de aplicar o
razoamento matemático e máis o achegamento ao mundo físico e máis a interacción
responsable con el dende a acción. Esta competencia coma observamos no cadro
anterior empeza a gañar en importancia no segundo ciclo da ESO e máis no
Bacharelato onde o coñecemento e interpretación da fisioloxía humana se fan
imprescindibles. Será nas unidades didácticas relacionadas coa condición física onde
esta competencia teña maior presenza.
3. A Competencia dixital
Esta competencia vaise a manifestar no uso crítico e seguro das tecnoloxías da
información e da comunicación. Dende a nosa materia fomentaremos o a busca de
información e a elaboración de traballos para a súa posterior exposición na aula por
medio destas ferramentas.
4. Aprender a aprender
A competencia de aprender a aprender será fundamental na aprendizaxe
permanente. Sabemos que as aprendizaxes acadadas a través do movemento son máis
duradeiras que as que se acadan de xeito memorístico. Nos aproveitarémonos desta
característica para que os nosos alumnos vaian incrementando os seus coñecementos
a partires de outros xa adquiridos, contribuíndo deste xeito á súa autonomía na
aprendizaxe.
O desenvolvemento desta competencia estará presente en todo plantexamento
da nosa acción docente sendo máis marcada esta no primeiro ciclo. As unidades
didácticas centradas na condición física e nos xogos e as actividades deportivas serán
fundamentais para o seu desenvolvemento.
5. As competencias sociais e cívicas.
O desenvolvemento desta competencia implica a habilidade e a capacidade de
empregar os coñecementos sobre a sociedade para elaborar respostas, tomas de
decisión, interaccionar con outras persoas ou grupos conforme as normas establecidas.
As competencias sociais e cívicas están moi presentes no desenvolvemento da nosa
materia xa que o cumprimento das regras e as normas, o traballo en equipo e o
recoñecemento dos valores intrínsecos ao deporte serán contidos fundamentais a
desenvolver polos nosos alumnos.
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Dende a nosa materia colaboramos á adquisición desta competencia na medida
na que emprazamos ao alumno á toma de decisión con progresiva autonomía en
situacións nas que se debe superar, perseverar e ter actitude positiva.
Será esta progresiva autonomía nas distintas propostas (xogos e deportes, actividades
no medio natural, desenvolvemento da condición física...) as que farán desenvolver a
iniciativa do nosos alumnado.
O fomento da creatividade, da autosuperación e a interacción entre todos as
persoas da aula serán aspectos a traballar e obxectivos a acadar na nosa acción
docente.
7. Conciencia e expresións culturais
Apesares que no cadro non aparece reflectida a CCEC con unha grande carga,
podemos afirmar que existen numerosas interaccións entre a Educación Física e esta
competencia. O emprego dos recursos do corpo e os seus movementos permítenos
comunicar ideas e sentimentos de xeito estético e creativo. O achegamento a distintas
manifestacións deportivas, a súa transcendencia social, a valorización dos xogos e os
deportes tradicionais serán tamén parte fundamental na adquisición desta competencia.
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3.- PRINCIPIOS E OBXECTIVOS XERAIS: LOMCE
(Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)

Educación Secundaria Obrigatoria
Principios xerais
1. A educación secundaria obrigatoria ten carácter obrigatorio e gratuíto, e
constitúe, xunto coa educación primaria, a educación básica.
2. Na educación secundaria obrigatoria prestarase especial atención á
Orientación educativa e profesional do alumnado.
3. A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de
educación común e de atención á diversidade do alumnado. As medidas de atención á
diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder ás necesidades educativas
concretas do alumnado, ao logro dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e
á adquisición das competencias correspondentes, e non poderán, en ningún caso,
supor unha discriminación que lle impida alcanzar os devanditos obxectivos e
competencias, e a titulación correspondente
Obxectivos da educación secundaria obrigatoria
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas
alumnas as capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus
dereitos no respecto 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.
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.
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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 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.

Bacharelato
Finalidade
O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación,
madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan
desenvolver función sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e
competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior.
Obxectivos
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle
permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir
unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e
do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a
sustentabilidade.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.
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c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes
e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social,
con atención especial ás persoas con discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de
desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a
lingua castelá.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da
comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os
seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de
xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar
as habilidades básicas propias da modalidade elixida.
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación
e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e
da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial
referencia ao territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético,
como fontes de formación e enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento
persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e
contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
2.1- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO
OBXECTIVO DE CURSO – 1º ESO

COMPETENCIA
CLAVE

OBXECTIVOS
DE ETAPA

1.-Identificar as partes básicas dunha sesión de educacións física
realizando tarefas fundamentais das mesmas.

CSC
CMCCT
CAA
CAA
CSIEE

b, g, m

2.- Desenvolver a condición física de acordo co as posibilidades
persoais, dentro das marxes saudables, mostrando actitudes de
autoexixencia no esforzo.
3.- Coñecer e valorar as posibilidades que brinda o medio natural
como lugar par realizar actividades recreativas e deportivas
(orientación, escalada) valorándoo, protexéndoo e sensibilizando
sobre os riscos inherentes a súa práctica.

CAA
CSIEE

b, f, g, m.

a, b, g, m.
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4.- Resolver situacións motoras individuais (habilidades
ximnásticas, patinaxe e bádminton) aplicando os fundamentos
técnicos e as habilidades específicas fundamentais necesarias
para o seu desfrute.
5.- Resolver situacións motoras de colaboración-oposición
(baloncesto) aplicando os fundamentos técnico e as habilidades
específicas fundamentais necesarias para o seu desfrute.
6.- Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades
artístico-expresivas empregando técnicas e tarefas sinxelas
baseadas na expresión corporal.
7.-Identificar situacións de perdida de consciencia activando aos
servicios de socorro grazas ao coñecemento dos números de
emerxencia.
8.- Previr posibles accidentes mediante a toma de conciencia dos
riscos que podan xurdir durante a práctica de actividades físicodeportivas e artístico-expresivas.
9.- Coñecer e empregar as tecnoloxías da información e a
comunicación de forma crítica na busca de información, na
elaboración e na presentación de traballos.
10.- Coñecer e afianzar hábitos de vida saudables atendendo a
hixiene e o coidado corporal durante e despois da práctica de
actividade física.
11.- Participar activamente nas distintas actividades propostas,
empregando a vestimenta axeitada e respectando o material
empregado.
12.- Amosar actitudes de respecto e tolerancia, de traballo en
equipo e de deportividade na participación das actividade
plantexadas con independencia das diferencias de habilidade,
xénero, culturais e sociais.

OBXECTIVOS DE CURSO – 2º ESO
OBXECTIVO DE CURSO – 2º ESO
1.-Recoñece a importancia e prender a dirixir actividade de
quecemento xeral en beneficio propio e dos seus compañeiros.
2.- Valor a importancia do almorzo como base dunha
alimentación equilibrada e o efecto que esta ten sobre o noso
estado de saúde.
3.- Desenvolver a condición física de acordo co as posibilidades
persoais, dentro das marxes saudables, mostrando actitudes de
autoexixencia no esforzo.
4.- Coñecer e experimentar métodos de traballo dirixidos á
mellora e ao incremento das posibilidades de rendemento motor,
dominio, control e axuste corporal así como da condición física.
5.- Recoñecer os efectos da actividade física sobre a frecuencia
respiratoria e utilizar esta para o control da intensidade.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

CCEC

b, d, g, l,
m, n, ñ.

CSIEE
CSC

g, m, n.

CSC
CSIEE

g, m, n.

CD
CCL
CAA
CSC

b, e, g, h, i,
m, ñ, o.

CSIEE
CSC

a, b, g, i, m.

CSC

a, b, c, d, g.

COMPETENCIA
CLAVE

OBXECTIVOS
DE ETAPA

CSC
CMCCT
CAA
CMCCT
CSC

b, g, m

a, b, g, m.

b, f, g, m.

CAA
CSIEE

b, f, g, m.

CAA
CSIEE

b, f, g, m.

CMCCT
CSC

b, f, g, m.
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6.- Resolver situacións motoras de colaboración-oposición
(floorbal) aplicando os fundamentos técnico-tácticos atendendo
aos estímulos máis relevantes.
7.- Resolver situacións motoras individuais (habilidades
ximnásticas e bádminton) aplicando os fundamentos técnicos e
as habilidades específicas das prácticas propostas.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

8.- Recoñecer as posibilidades que ofrece o entorno natural para
a práctica do sendeirismo, fomentando o emprego responsable
do mesmo.
9.- Coñecer e empregar as tecnoloxías da información e a
comunicación na busca de información, na elaboración e na
presentación de traballos.
10.- Identificar situacións de perdida de consciencia e de fallo da
mecánica respiratoria emitindo respostas eficaces para enfrontar
o problema seguindo protocolos estandarizados.
11.- Compoñer coreografías sinxelas seguindo unha base rítmica
con un soporte musical
12.- Participar activamente nas distintas actividades propostas,
empregando a vestimenta axeitada e respectando o material
empregado.
13.- Amosar actitudes de respecto e tolerancia, de traballo en
equipo e de deportividade na participación das actividade
plantexadas con independencia das diferencias de habilidade,
xénero, culturais e sociais.
14.- Respectar as normas de hixiene e coidado corporal durante
e despois da práctica físico-deportiva.

CSC

a, c, d, g, l,
m, n.

CD
CCL
CAA
CSIEE
CSC

b, e, g, h, i,
m, ñ,o.

CCEC

b, d, g, l,
m, n, ñ.
a, b, g, i, m.

OBXECTIVOS DE CURSO – 3º ESO
OBXECTIVO DE CURSO – 3º ESO
1.- Deseñar actividades axeitadas para o quecemento
relacionadas cos contidos da sesión.
2.- Ser quen de valorar a propia condición física empregando
distintos test e táboas estandarizadas.
3.- Desenvolver a condición física de acordo co as posibilidades
persoais, dentro das marxes saudables, mostrando actitudes de
autoexixencia no esforzo.
4.- Coñecer e experimentar métodos de traballo dirixidos á
mellora e ao incremento das posibilidades de rendemento motor,
dominio, control e axuste corporal así como da condición física.
5.- Recoñecer os efectos da actividade física sobre a frecuencia
cardíaca e utilizar esta para o control da intensidade.
6.- Controlar as dificultades e os riscos que podan xurdir durante
a práctica de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas.
7.- Resolver situacións motoras de colaboración-oposición
(baloncesto e rugby) aplicando os fundamentos técnico-tácticos
atendendo aos estímulos máis relevantes.

CSIEE
CSC

g, m, n.

CSC

a, b, c, d, g.

CSC

a, b, g, m.

COMPETENCIA
CLAVE

OBXECTIVOS
DE ETAPA

CSC
CMCCT
CAA
CMCCT
CAA
CSIEE

b, g, m.
b, f, g, m.
b, f, g, m.

CAA
CSIEE

b, f, g, m.

CSC

b, f, g, m.

CSC
CSIEE
CAA
CSIEE

g, m, n.
a, b, g, m.
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8.- Identificar a presenza ou a ausencia de signos vitais básicos
actuando, segundo corresponda, aplicando protocolos de
actuación axeitados.
9.- Coñecer e practicar actividades de orientación no contorno
próximo, adquirindo as nocións e os fundamentos teóricos
básicos necesarios para desfrutalas.
10.- Resolver situacións motoras individuais (bádminton)
aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades específicas
das prácticas propostas.
11.- Deseñar e practicar actividades expresivas con ou sen base
musical (Acrosport), empregando o corpo como medio de
comunicación e expresión creativa.
12.- Amosar actitudes de respecto e tolerancia, de traballo en
equipo e de deportividade na participación das actividade
plantexadas con independencia das diferencias de habilidade,
xénero, culturais e sociais.
13.- Participar activamente nas distintas actividades propostas,
empregando a vestimenta axeitada e respectando o material
empregado.
14.- Respectar as normas de hixiene e coidado corporal durante
e despois da práctica físico-deportiva.
OBXECTIVOS DE CURSO-4º ESO
OBXECTIVO DE CURSO – 4º ESO
1.- Deseñar as fases de activación e recuperación de cada
sesión tendo en conta a especifidade e intensidade do esforzo
2.- Adquirir pautas básicas de prevención e actuación ante
accidentes na práctica deportiva.
3.- Elaborar un plan persoal para a mellora das capacidades
físicas básicas relacionadas coa saúde.
4.- Coñecer e practicar diversos xogos tradicionais valorándoos
como parte do noso patrimonio cultural e histórico.
5.- Participar activamente nas distintas actividades propostas,
empregando a vestimenta axeitada e respectando o material
empregado de forma autónoma..
6.- Compoñer e representar actividades artístico-expresivas
individuais ou colectivas a un nivel básico
7.- Valorar o estado da condición física propia en relación a si
mesmo, (da súa saúde), e a dos demais; mediante táboas
estandarizadas.
9.- Ser quen de planificar e organizar campionatos e eventos
físico deportivos recreativos.
10.- Amosar actitudes de respecto e tolerancia, de traballo en
equipo e de deportividade na participación das actividade
plantexadas con independencia das diferencias de habilidade,
xénero, culturais e sociais.
11.- Respectar as normas de hixiene e coidado corporal durante
e despois da práctica físico-deportiva.

CSIEE
CSC

g, m, n.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

CAA
CSIEE

a, b, g, m.

CCEC
CSC

b, d, g, l,
m, n, ñ.

CSC

a, b, c, d, g.

CSIEE
CSC

a, b, g, i, m.

CSC

a, b, g, m.

COMPETENCIA
CLAVE

OBXECTIVOS
DE ETAPA

CSC

b,g,m

CSC
CSIEE
CSC
CSIEE
CSC
CMCCT
CSC

a, b, g, m.

CCEC

b, g, m.
a, b, c, d, g,
m.
a,b,c,d,g,m

CMCCT

b,d,g,l,m,n,
ñ
b,f,g,h,m

CSIEE

b, g, m.

CSC

a, b, c, d, g.

CSC

a, b, g, m.
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12.- Analizar críticamente o aporte dos diferentes deportes no
noso contorno social.
13.- Ser quen de resolver situacións motrices aplicando
fundamentos técnicos eficaces.
14.- Ser quen de resolver situacións motrices de colaboraciónoposición tomando decisións coherentes cara a consecución dos
obxectivos.
!5.- Recoñecer o impacto das actividades físicas no entorno
natural e ser quen de evitalo e/ou no seu caso minimizalo

CSC
CCEC
CAA
CSIEE
CAA
CSIEE

a,b,c,d,e,g,
m,ñ
a,b,g,m

CSC
CMCCT

f,g,m

a,b,g,m

OBXECTIVOS DE CURSO-1º BACHARELATO
OBXECTIVO DE CURSO – 1º BACHARELATO

1.- Valorar desde una perspectiva integrada do concepto de saúde
os beneficios que aporta a educación física e a práctica de
actividades físicas á mesma.
2.- Adoptar un comportamento responsable durante a práctica de
actividades físicas tanto a nivel individual como del grupo no
referente ó manexo de materiais e prevención de riscos.
3.- Adoptar unha actitude integradora tanto a nivel individual como
de grupo durante a planificación e desenvolvemento das
actividades programadas
4.- Ser quen de manexalas novas tecnoloxías cara un mellor
aprendizaxe e desenvolvemento das actividades propostas
5.- Ser quen de programar e representar composicións corporais
individuais ou colectivas a un nivel básico.
6.- Recoñecer o noso nivel individual de acondicionamento físico e
ser quen de deseñar un plan de mellora ou mantemento da
condición física cara o beneficio da saúde como obxectivo final.
7.-Recoñecer as habilidades motoras específicas necesarias para
a práctica de actividades físicas e/ou deportivas individuais ou
colectivas, cara a difusión de plantexamentos con actitude crítica
no desenvolvemento das actividades físicas no noso contorno.
8.-Ser quen de aportar unha opinión crítica e con fundamento no
referente as situacións de colaboración-oposición nas situacións
cambiantes dos deportes sociomotrices.

COMPETENCIA OBXECTIVOS
DE ETAPA
CLAVE

CSC

b,c,i,m,ñ,p

CSC.
CSIEE.

a,b,c,h,m,n,ñ,
o

CSC

a,b,c,h,m,ñ,o

CD
CCL
CCEC

b,d,e,f,g,l,m,ñ

CMCCT

b,d,l,m,ñ

CMCCT

b,d,m,ñ,p

CMCCT

b,d,m,ñ,p

b,d,m,n,ñ,p
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4.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DA TEMPORALIZACIÓN,
GRAO MÍNIMO E PROCEDEMENTO E INSTRUMENTO

CALENDARIO XERAL DO CURSO 2021– 2022
Neste apartado comezaremos por sinalar as unidades didácticas que imos a desenvolver
en cada curso, vinculando estas cos estándares de aprendizaxe que traballaremos e
distribuíndoas por trimestres.
Tendo en conta a actual situación de pandemia na que nos atopamos, tomamos a
decisión de distinguir os estándares de aprendizaxe por cores en función de se a
situación de semiprensencialidade ou de confinamento afectaban a súa avaliación ou
non.
Os estándares que marcamos en verde son aqueles que non se verán afectados. En
laranxa marcaríamos aqueles que precisan dunha adaptación, pero que a súa avaliación
é posible. Por último marcariamos en vermello aqueles estándares nos que, se o
alumnado non pode facer clase presencial, sería imposible traballalos e avalialos.
( Seguindo o calendario escolar do presente curso):

Primeiro trimestre: Do 15 de setembro ó 21 de decembro de 2021.
( 12 semanas )
Aproximadamente de 22 a 24 sesións.
Segundo trimestre: Do10 de xaneiro ó 18 de Marzo de 2022
( 10 semanas )
Aproximadamente de 18 a 20 sesións
Terceiro trimestre: Do 21 de Marzo a 5 de xuño de 2022
( 11 semanas )
Aproximadamente de 18 sesións
Período comprendido entre o final da 3ª avaliación e Avaliación final na ESO e Avaliación
ordinaria e extraordinaria de Bacharelato.
Aproximadamente de 5 sesións

1º ESO:
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO

Educación Física IES A XUNQUEIRA i

NIVEL

1º SECUNDARIA OBLIGATORIA

Criterio
de
Estándares
avaliación

EF-B1.1

1º-EFB1.1.1 - Recoñece de xeito
básico a estrutura dunha sesión de
actividade física coa intensidade dos
esforzos realizados

ÁREA

Grao mínimo para superar a
área

T1

Educación Física (EF)

T2

T3

Instrumentos de avaliación /

Indicador mínimo de logro

Recoñece de xeito básico a
estrutura dunha sesión de
actividade física

EF-B1.1

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática

Prepara e realiza quecementos
e fases iniciais da sesión

X

X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario)

Peso: 4%

EF-B1.1

1º-EFB1.1.3 - Respecta os hábitos de
aseo persoal en relación á saúde e a
actividade física

Respecta os hábitos de aseo
persoal

EF-B1.2

Peso: 1%

EF-B1.2

Amosa tolerancia e
deportividade tanto no papel de
participante como no de
espectador/a

1º-EFB1.2.2 - Colabora nas actividades
grupais, respectando as achegas das
Colabora nas actividades
demais persoas e as normas
grupais
establecidas, e asumindo as súas

CSC,
CMCT

CSC,
CAA

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

Peso: 2%
1º-EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e
deportividade tanto no papel de
participante como no de espectador/a

C.C.

Procedementos de avaliación

Peso: 1%
1º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza
quecementos e fases iniciais da sesión
de acordocoscontidos que se vaian
realizar, seguindo as orientacións
dadas

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

X

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CSC

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
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responsabilidades para a consecución
dos obxectivos

(anecdotario).

Peso: 1%

EF-B1.2

1º-EFB1.2.3 - Respecta as demais
persoas dentro do labor de equipo, con
independencia do seu nivel de
destreza.

Respecta as demais persoas
dentro do labor de equipo

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

Peso: 1%

EF-B1.3

1º-EFB1.3.1 - Coñece e identifica as
posibilidades que ofrece o seu
contorno próximo para a realización de
actividades físico-deportivas
Peso: 0.5%

EF-B1.3

1º-EFB1.3.2 - Respecta o seucontrono
e a valora como un lugar común para a
realización de actividades físicodeportivas.

identifica as posibilidades que
ofrece o seu contorno próximo
para a realización de actividades
físico-deportivas

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

EF-B1.3

Peso: 1%

EF-B1.4

1º-EFB1.4.1 - Identifica as
características das actividades físicodeportivas e artístico-expresivas
propostas que poidansupor un
elemento de risco relevante pa-ra si
mesmo/a ou para as demais persoas
Peso: 1%

EF-B1.4

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

Respecta o seucontrono

X

X

X

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

Peso: 0.5%
1º-EFB1.3.3 - Analiza criticamente as
actitudes e os estilos de vida
relacionados cotratamento do corpo, as
actividades de lecer, a actividade física
e o deporte no contexto social actual

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

Analiza criticamente as actitudes
e os estilos de vida relacionados
cotratamento 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 poidansupor un elemento de
risco relevante pa-ra si mesmo/a
ou para as demais persoas

1º-EFB1.4.2 - Describe e pon en
práctica os protocolos para activar os
Describe e pon en práctica os
servizos de emerxencia e de protección protocolos para activar os
no seu contorno
servizos de emerxenci
Peso: 0.5%

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

CSC,
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

CSIEE
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
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EF-B1.5

1º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da
información e da comunicación para
elaborar documentos dixitais propios
adecuados á súaidade (texto,
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
como resultado do proceso de procura,
análise e selección de información
salientable.

Departamento de Educación Física

Utiliza as tecnoloxías da
información e da comunicación
para elaborar documentos
dixitais propios

X

X

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

CD,
CCL

INSTRUMENTOS: Portfolio.

Peso: 2%

EF-B1.5

1º-EFB1.5.2 - Expón e
defendetraballossinxelos sobre temas
vixentes no contexto social,
relacionados coa actividade física ou a
corporalidade, utilizando recursos
tecnolóxicos.
Peso: 1%

EF-B2.1

1º-EFB2.1.1 - Utiliza técnicas corporais
básicas, combinando espazo, tempo e
intensidade
Peso: 12%

EF-B2.1

1º-EFB2.1.2 - Pon en práctica unha
secuencia de
movementoscorporaisaxustados a un
ritmo
Peso: 2%

EF-B2.1

1º-EFB2.1.3 - Colabora na realización
de bailes e danzas.
Peso: 1%

EF-B3.1

EF-B3.1

Expón e
defendetraballossinxelos sobre
temas relacionados coa
actividade física ou a
corporalidade, utilizando
recursos tecnolóxicos

X

Voltereta adiante agrupada con
axudas. Apoio invertido de mans
con axudas

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

CCEC

INSTRUMENTOS: Rúbrica.

Pon en práctica unha secuencia
de
movementoscorporaisaxustados
a un ritmo

PROCEDEMENTOS: Observador externo.
X

X

CCEC
INSTRUMENTOS: Observador externo.
PROCEDEMENTOS: Observador externo.

Colabora na realización de
bailes e danzas.

Adapta a intensidade do esforzo
controlando a frecuencia
cardíaca correspondente ás

CD,
CCL

INSTRUMENTOS: Portfolio.

X

CCEC
INSTRUMENTOS: Observador externo.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

1º-EFB3.1.1 - Distingue de xeito básico Distingue de xeito básico o
o impacto que pode ter a alimentación impacto que pode ter a
nun estilo de vida saudable
alimentación nun estilo de vida
saudable
Peso: 2%
1º-EFB3.1.2 - Adapta a intensidade do
esforzo controlando a frecuencia
cardíaca correspondente ás marxes de

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

X

X

CMCT
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CMCT,
CAA

21

IES A XUNQUEIRA I (Pontevedra)

mellora da condición física.

EF-B3.1
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Peso: 4%

marxes de mellora da condición
física

1º-EFB3.1.3 - Identifica de xeito básico
as características que deben ter as
actividades físicas para ser
consideradas saudables, e lévaas á
práctica.

Identifica de xeito básico as
características que deben ter as
actividades físicas para ser
consideradas saudable

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

Peso: 1%

EF-B3.2

1º-EFB3.2.1 - Inicíase na participación
activa das actividades para a mellora
das capacidades físicas básicas desde
un enfoque saudable, utilizando os
métodos básicos para o
seudesenvolvemento.

Inicíase na participación activa
das actividades para a mellora
das capacidades físicas básicas
desde un enfoque saudable,

CMCT
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

CAA
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

Peso: 2%

EF-B3.2

1º-EFB3.2.2 - Alcanza niveis de
condición física saudable acordes
aoseu momento de desenvolvemento
motor e ás súas posibilidades.

PROCEDEMENTOS: Probas específicas.
Nivel mínimo en resistencia
aeróbica segundo edade e sexo

X

X

X

Peso: 34%

EF-B3.2

1º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos
de hixiene postural na práctica das
actividades físicas como medio de
prevención de lesións.

Aplica os fundamentos de
hixiene postural na práctica das
actividades física

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

Peso: 3%

EF-B4.1

1º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos
básicos das técnicas e das habilidades
específicas adaptadas máis sinxelas,
respectando as regras e as normas
establecidas.

Aplica os aspectos básicos das
técnicas e das habilidades
específicas adaptadas

INSTRUMENTOS: Proba de capacidade
motriz.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CAA

CMCT,
CSIEE

CAA,
CSIEE

INSTRUMENTOS: Rúbrica.

Peso: 5%

EF-B4.1

1º-EFB4.1.2 - Describe a forma de
realizar os movementos implicados nos
modelos técnicos adaptados máis
sinxelos.

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

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CAA,
CSIEE

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
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(anecdotario).

Peso: 0.5%

EF-B4.1

1º-EFB4.1.3 - Mellora o seu nivel na
execución e aplicación das accións
técnicas respecto aoseu nivel de
partida, amosando actitudes de esforzo
e superación, adecuado á súaidade.

PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

Mellora o seu nivel na execución
e aplicación das accións
técnicas respecto aoseu nivel de
partida

X

X

INSTRUMENTOS: Proba de capacidade
motriz.

CAA,
CSIEE

Peso: 5%

EF-B4.1

EF-B4.2

1º-EFB4.1.4 - Explica e pon en práctica
Explica e pon en práctica
técnicas básicas de progresión en
técnicas básicas de progresión
contornos non estables e técnicas
en contornos non estables e
básicas de orientación.
técnicas básicas de orientación
Peso: 5%
1º-EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos
técnicos e tácticos básicos para
obtervantaxe na práctica das
actividades físico-deportivas de
oposición ou de colaboración-oposición
facilitadas, respectando o regulamento.
Peso: 3%

EF-B4.2

1º-EFB4.2.2 - Pon en práctica aspectos
de organización de ataque e de
defensa nas actividades físicodeportivas de oposición ou de
colaboración-oposición facilitadas.
Peso: 2%

EF-B4.2

1º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos
que cómpre ter en conta na toma de
decisiónsnas situacións facilitadas de
colaboración, oposición e colaboraciónoposición, para obtervantaxeoucumprir
o obxectivo da acción.
Peso: 2%

Adapta os fundamentos técnicos
e tácticos básicos para
obtervantaxe na práctica das
actividades físico-deportivas de
oposición ou de colaboraciónoposición facilitadas,
respectando o regulamento
Pon en práctica aspectos de
organización de ataque e de
defensa nas actividades físicodeportivas de oposición ou de
colaboración-oposición
facilitadas.
Discrimina os estímulos que
cómpre ter en conta na toma de
decisiónsnas situacións
facilitadas de colaboración,
oposición e colaboraciónoposición, para
obtervantaxeoucumprir o
obxectivo da acción.

PROCEDEMENTOS: Probas específicas.
X

INSTRUMENTOS: Proba de interpretación
de datos.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CAA,
CSIEE

CAA,
CSIEE

INSTRUMENTOS: Rúbrica.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CAA,
CSIEE

INSTRUMENTOS: Rúbrica.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CAA,
CSIEE

INSTRUMENTOS: Rúbrica.
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1º ESO: Temporalización das unidades didácticas:

Primeiro trimestre: Do 15 de setembro ó 21 de decembro de 2021.
( 12 semanas )
Aproximadamente de 22 a 24 sesións.
Segundo trimestre: Do10 de xaneiro ó 18 de Marzo de 2022
( 10 semanas )
Aproximadamente de 18 a 20 sesións
Terceiro trimestre: Do 21 de Marzo a 5 de xuño de 2022
( 11 semanas )
Aproximadamente de 18 sesións
Período comprendido entre o final da 3ª avaliación e Avaliación final na ESO
(2 semanas)
Aproximadamente de 5 sesións

U.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1º E.S.O.
Despreguizandonos. Quencemento xeral dirixido polo profesor.
Falando co corpo. Acond. Fis. Xeral.BateriaDafis
Non me quero cansar. Traballo de resistencia
Controlo a miña postura. Escola de espalda. Autocargas.
Xogos con implementos. Badminton. Palas.
Baloncesto
Habilidades ximnásticas básicas.
Orientación
Escalada en Rocódromo
¿Melloramos?

Nº ses.

Bloque

Trim-

4
6
6
6
6
6
8
4
4
4

3
1-2
2
2
4
2-4
1-3
4
4
4

1
1-3
1
1
2
2
2
3
3
3

Primeiro Trimestre. 22 Sesións.
U.D.1: 4 sesións“ Comenzamos “
Presentaciones
Normas, rutinas, hábitos, funcionamento do grupo
Hixiene postural
Importancia do traballo en grupo e a colaboración.
A toma da frecuencia cardíaca
U.D.2: 6 sesións“Como estamos “
O quecemento
Probas:
Talla, Peso: I.M.C.
Test de Coursse-Navette
Test de Axilidade de 6X9
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Test de Detente Vertical
Test de Flexibilidade profunda
Test de velocidade: 50 metros con saída a pes xuntos
Test de abdominais en 30”
U.D.3:6 sesións “Sígueme”
Que é a Condición física
Capacidade de Resistencia e velocidade
Adaptación do organismo pola práctica habitual de actividade física
Riscos que supón a práctica habitual de actividade física
Participación na mellora das capacidades físicas
U.D.4: 6 sesións“ Autocargas”
-Traballo en circuito
-Comba.

Segundo Trimestre: 20 Sesións.
U.D.4: 8 sesións“ Bádminton “
Xogo do bádminton, regras básicas.
A posición no terreo de xogo
Os diferentes golpeos
U.D. 5: 8 sesións: “Baloncesto”
U.D. 6: 4 sesións: Habilidades básicas

Terceiro Trimestre: 22 sesións.
U.D.7: 4 sesións“ Habilidades básicas“
Voltereta adiante
Equilibrio invertido de mans
Minitramp
U.D.8: 6 sesiónsOrientación.
Recoñecemento de mapas.
Manexo do material
Mapas e compás.
Saídasó contorno do centro. Illa das esculturas 23
U.D.9: 6sesións“Escalada en rocódromo”
Coñecemento rocódromo
Boulder
Escalada en yo-yo.

25

IES A XUNQUEIRA I (Pontevedra)

Departamento de Educación Física

UD 1: 4 sesions“ ¿Melloramos ?
Repeticiónsdos test de principio de curso

2º ESO
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO

Educación Física IES A XUNQUEIRA i

NIVEL

2º SECUNDARIA OBLIGATORIA

Criterio
de
Estándares
avaliación

ÁREA

Grao mínimo para superar a
área

Recoñece de xeito básico a
estrutura dunha sesión de
actividade física

2º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos en
fases iniciaiss da sesión, de xeito básico, tendo
en conta os contidos que se vaian realizar.
Peso: 4%

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

EF-B1.1

2º-EFB1.1.3 - Prepara e pon en práctica
actividades para a mellora das habilidades
motoras en función das propias dificultades,
baixo a dirección do/da docente.
Peso: 4%

Pon en práctica actividades
motoras en función das
propias dificultades.

EF-B1.2

2º-EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e deportividade
tanto no papel de participante como no de
espectador/a.
Peso: 1%

Amosa tolerancia e
deportividade tanto no papel
de participante como no de
espectador/a

EF-B1.1

EF-B1.2

2º-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.

T1

T2

T3

Colabora nas actividades
grupais

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
Instrumentos de avaliación /

Indicador mínimo de logro

2º-EFB1.1.1 - Recoñece a estrutura dunha
sesión de actividade física coa intensidade dos
esforzos realizados.
Peso: 1%

EF-B1.1

Educación Física (EF)

C.C.

Procedementos de avaliación (%)*
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

CSC
CMCT

CSC
CAA

PROCEDEMENTOS: Probas específicas.
X

X

X

INSTRUMENTOS: Proba de capacidade
motriz.

CSC

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

X

X

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
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Peso: 1%

EF-B1.2

EF-B1.3

EF-B1.3

EF-B1.3

EF-B1.4

EF-B1.4

2º-EFB1.2.3 - Respecta as demais persoas
dentro do labor de equipo, con independencia
do nivel de destreza.
Peso: 0.2%

Respecta as demais persoas
dentro do labor de equipo

2º-EFB1.3.1 - Coñece as posibilidades que
ofrece o contorno para a realización de
actividades físico-deportivas axeita-das a
súaidade.
Peso: 0.1%

Identifica as posibilidades que
ofrece o seu contorno
próximo para a realización de
actividades físico-deportivas

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

X

X

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

2º-EFB1.3.2 - Respecta o contorno e valórao
como un lugar común para a realización de
actividades físico-deportivas.
Peso: 0.1%

Respecta o seucontrono

2º-EFB1.3.3 - Analiza criticamente as actitudes
e os estilos de vida relacionados cotratamento
do corpo, as actividades de lecer, a actividade
física e o deporte no contexto social actual.
Peso: 0.5%

Analiza criticamente as
actitudes e os estilos de vida
relacionados cotratamento do
corpo, as actividades de
lecer, a actividade física e o
deporte no contexto social
actual

2º-EFB1.4.1 - Identifica as características das
actividades físico-deportivas e artísticoexpresivas propostas que poidansupor un
elemento de risco para si mesmo/a ou para as
demais persoas.
Peso: 0.5%

Identifica as características
das actividades físicodeportivas e artísticoexpresivas propostas que
poidansupor un elemento de
risco relevante pa-ra si
mesmo/a ou para as demais
persoas

2º-EFB1.4.2 - Describe e pon en práctica os
protocolos para activar os servizos de
emerxencia e de protección do contorno.
Peso: 1%

Describe e pon en práctica os
protocolos para activar os
servizos de emerxenci

X

X

X

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

X

X

CSC
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

CSC
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

CSIEE
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
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EF-B1.4

EF-B1.5

EF-B1.5

EF-B2.1

EF-B2.1

EF-B2.1

EF-B2.1
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2º-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.
Peso: 1%

Adopta as medidas
preventivas e de seguridade
propias das actividades

2º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da
información e da comunicación para elaborar
documentos dixitais propios adecuados á
súaidade (texto, presentación, imaxe, vídeo,
son, etc.), como resultado do proceso de
procura, análise e selección de información
salientable.
Peso: 2%

Utiliza as tecnoloxías da
información e da
comunicación para elaborar
documentos dixitais propios

2º-EFB1.5.2 - Expón e defendetraballos
elaborados sinxelos sobre temas vixentes no
contexto social, relacionados coa actividade
física ou a corporalidade, utilizando recursos
tecnolóxicos
Peso: 2%

Expón e
defendetraballossinxelos
sobre temas relacionados
coa actividade física ou a
corporalidade, utilizando
recursos tecnolóxicos

2º-EFB2.1.1 - Utiliza técnicas corporais básicas,
de forma creativa, combinando espazo, tempo e
intensidade.
Peso: 20%

Voltereta adiante agrupada
con axudas. Apoio invertido
de mans con axudas

X

2º-EFB2.1.2 - Crea e pon en práctica unha
secuencia de movementoscorporaisaxustados a
un ritmo prefixa-do de baixadificultade.
Peso: 2%

pon en práctica unha
secuencia de
movementoscorporais

X

2º-EFB2.1.3 - Colabora no deseño e na
realización de bailes e danzas sinxelas,
adaptando a súaexecución á dos
seuscompañeiros e das súas compañeiras.
Peso: 1%

Colabora no deseño e na
realización de bailes e danzas
sinxelas

X

2º-EFB2.1.4 - Realiza improvisacións de xeito
individual como medio de comunicación
espontánea
Peso: 0.2%

Realiza improvisacións

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

CSIEE
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

PROCEDEMENTOS: Análise das producións
dos alumnos/as.

X

CD
CCL

INSTRUMENTOS: Portfolio.

PROCEDEMENTOS: Análise das producións
dos alumnos/as.

X

CAA
CCL

INSTRUMENTOS: Portfolio.

PROCEDEMENTOS: Observador externo.
X

CCEC
INSTRUMENTOS: Observador externo.
PROCEDEMENTOS: Observador externo.

X

X

CCEC
INSTRUMENTOS: Observador externo.

PROCEDEMENTOS: Observador externo.
CCEC
INSTRUMENTOS: Observador externo.

PROCEDEMENTOS: Observador externo.
CCEC
INSTRUMENTOS: Observador externo.
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EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.1

EF-B3.2
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2º-EFB3.1.1 - Analiza de xeito básico a
implicación das capacidades físicas e as
coordinativas nas actividades físico-deportivas e
artístico-expresivas traballadas no ciclo.
Peso: 0.5%

Analiza de xeito básico a
implicación das capacidades
físicas e as coordinativas nas
actividades físico-deportivas

2º-EFB3.1.2 - Relaciona diferentes tipos de
actividade física e alimentación coseu impacto
na súasaúde.
Peso: 2%

Relaciona diferentes tipos de
actividade física e
alimentación coseu impacto
na súasaúde

2º-EFB3.1.3 - Relaciona as adaptacións
orgánicas principais coa actividade física
sistemática, así como coa saúde e os riscos e
as contraindicacións da práctica deportiva.
Peso: 2%

Relaciona as adaptacións
orgánicas principais coa
actividade física sistemática e
a saúde

2º-EFB3.1.4 - Adapta a intensidade do esforzo
controlando a frecuencia cardíaca
correspondente ás marxes de mellora dos
principais factores da condición física.
Peso: 1%

Adapta a intensidade do
esforzo controlando a
frecuencia cardíaca

2º-EFB3.1.5 - Aplica con axudaprocedementos
para autoavaliar os factores da condición física.
Peso: 0.5%

Aplica con
axudaprocedementos para
autoavaliar os factores da
condición física.

2º-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.
Peso: 0.5%

Mantén actitude crítica fronte
ás prácticas que teñen
efectos negativos para a
saúde.

2º-EFB3.2.1 - Participa activamente na mellora
das capacidades físicas básicas desde un
enfoque saudable, utilizando os métodos
básicos para o seu de-senvolvemento.
Peso: 5%

Participa activamente na
mellora das capacidades
físicas básicas

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

CMCT

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

CMCT
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

CMCT
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

X

CMCT
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

X

CMCT
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

CMCT
CSC

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

CAA
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
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2º-EFB3.2.2 - Alcanza niveis de condición física
saudable acordes aoseu momento de
desenvolvemento motor e ás súas posibilidades
Peso: 30%

Alcanza niveis de condición
física na resistencia aeróbica
recomendados pola OMS
para a súaidade

2º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene
postural na práctica das actividades físicas
como medio de prevención de lesións.
Peso: 2%

Aplica os fundamentos de
hixiene postural na práctica
das actividades física

2º-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.
Peso: 1%

Relaciona o efecto desta
práctica coa mellora da
calidade de vida

2º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das
técnicas e habilidades específicas adaptadas,
respectando as regras e as normas
establecidas.
Peso: 2%

Aplica os aspectos básicos
das técnicas e das
habilidades específicas
adaptadas

2º-EFB4.1.2 - Autoavalía a súaexecución de
xeito básico con respecto ao modelo técnico
formulado
Peso: 0.2%

Autoavalía a súaexecución de
xeito básico con respecto ao
modelo técnico formulado

2º-EFB4.1.3 - Describe a forma de realizar os
movementos implicados nos modelos técnicos
adaptados.
Peso: 0.2%

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

X

X

CAA

INSTRUMENTOS: Producións motrices.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

CAA
CSIEE

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

CAA
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

X

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

2º-EFB4.1.4 - Mellora o seu nivel na execución e
aplicación das accións técnicas respecto aoseu
nivel de partida, amosando actitudes de esforzo Mellora o seu nivel na
execución
e superación.
Peso: 4%

X

2º-EFB4.1.5 - Explica e pon en práctica técnicas

X

Explica e pon en práctica

X

PROCEDEMENTOS: Análise das producións
dos alumnos/as.

X

X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).
PROCEDEMENTOS: Análise das

CAA
CSIEE

CAA
CSIEE

CAA
CSIEE

CAA
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de progresión nos contornos non estables e
técnicas básicas de orientación, regulando o
esforzo en función das súas posibilidades.
Peso: 2.9%

técnicas básicas de
progresión en contornos non
estables e técnicas básicas
de orientación

2º-EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e
tácticos para obtervantaxe na práctica das
actividades físico-deportivas de oposición ou de
colaboración-oposición facilitadas.
Peso: 2.9%

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

2º-EFB4.2.2 - Describe simplificadamente e pon
en práctica de xeito autónomo aspectos de
organización de ataque e de defensa nas
actividades físico-deportivas de oposición ou de
colaboración-oposición facilitadas.
Peso: 1%

pon en práctica de xeito
autónomo aspectos de
organización de ataque e de
defensa

2º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que
cómpre ter en conta na toma de decisiónsnas
situacións de colaboración, oposición e
colaboración-oposición facilitadas, para
obtervantaxeoucumprir o obxectivo da acción.
Peso: 0.5%

Discrimina os estímulos que
cómpre ter en conta na toma
de decisiónsnas situacións
facilitadas de colaboración,
oposición e colaboraciónoposición, para
obtervantaxeoucumprir o
obxectivo da acción.

2º-EFB4.2.4 - Reflexiona sobre as situacións
facilitadas resoltas valorando a oportunidade
das soluciónsachegadas e a súaaplicabilidade a
situacións similares.
Peso: 0.2%

Reflexiona sobre as
situacións facilitadas resoltas
valorando a oportunidade das
soluciónsachegadas e a
súaaplicabilidade a situacións
similares.

produciónsdos alumnos/as.

CSIEE

INSTRUMENTOS: Portfolio.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

X

CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CAA
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico
(anecdotario).

CAA
CSIEE

* Indícase entre paréntese a porcentaxe de ponderación de cada instrumento de avaliación, no caso de haber máis dun, de cara a obter a cualificación final.
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2º ESO: Temporalización das unidades didácticas:
( Seguindo o calendario escolar do presente curso):

Primeiro trimestre: Do 15 de setembro ó 21 de decembro de 2021.
( 12 semanas )
Aproximadamente de 22 a 24 sesións.
Segundo trimestre: Do10 de xaneiro ó 18 de Marzo de 2022
( 10 semanas )
Aproximadamente de 18 a 20 sesións
Terceiro trimestre: Do 21 de Marzo a 5 de xuño de 2022
( 11 semanas )
Aproximadamente de 18 sesións
Período comprendido entre o final da 3ª avaliación e Avaliación final na ESO
(2 semanas)
Aproximadamente de 5 sesións

U.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2º E.S.O.
Activando o meu corpo: Quencemento xeral dirixido polo profesor.
Mellorando a miña condición física: Resistencia 2
Ioga Taichí
Danzas do mundo
Xogos con implementos. Badminton.
Deporte colectivo: Voleibol
Habilidades ximnásticas básicas
Orientación
Escalada en rocódromo
Melloro a resistencia aeróbica
¿Melloramos?

Nº Ses.

Bloque

Trim-

6
8
4
6
6
6
8
4
4
6
4

3
3
1,2,3
1-2
4
1-2
3
4
4
4
1,4

1
1
1
2
2
2
2-3
3
3
3
3

Primeiro Trimestre. 22 Sesións.
U.D.1: 3 sesións“ Comenzamos “
Presentaciones
Normas, rutinas, hábitos, funcionamento do grupo
Hixiene postural
Importancia do traballo en grupo e a colaboración.
O quecemento
A toma da frecuencia cardíaca
5 sesións“Como estamos “
Talla, Peso: I.M.C.
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Test de Coursse-Navette
Test de Axilidade de 6X9
Test de Detente Vertical
Test de Flexibilidade profunda
Test de velocidade: 50 metros con saída a pes xuntos
Test de abdominais en 30”
U.D.2: 8 sesións “Sígueme”
Que é a Condición física
Capacidade de Resistencia e velocidade
Adaptación do organismo pola práctica habitual de actividade física
Riscos que supone a práctica habitual de actividade física
Participación na mellora das capacidades físicas
U.D.3: 6 sesións“ Corpo e mente”
- Ioga
- Tai-chi
Segundo Trimestre: 20 Sesións.
U.D.4: 8 sesións“ Bádminton “
Xogo do bádminton, regras básicas.
A posición no terreo de xogo
Os diferentes golpeos
U.D. 5: 8 sesións: “Voleibol”
U.D. 6: 4 sesións: Habilidades básicas

Terceiro Trimestre: 22 sesións.
U.D.7: 4 sesións“ Habilidades básicas“
Voltereta adiante
Equilibrio invertido de mans
Minitramp
U.D.8: 6 sesiónsOrientación.
Recoñecemento de mapas.
Manexo do material
Mapas e compás.
Saídasó contorno do centro. Illa das esculturas 23
U.D.9: 6sesións“Escalada en rocódromo”
Coñecemento rocódromo
Boulder
Escalada en yo-yo.
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UD 1: 4 sesions“ ¿Melloramos ?
Repeticiónsdos test de principio de curso

2º CICLO

3º ESO
Criterios de avaliación
Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos
esforzos realizados
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de acordococontido
que se vaia realizar, de forma autónoma e habitual.
EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades
motoras en función das propias dificultades
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
EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización de
actividades físico-deportivas.
EFB1.3.2. Respecta o contorno e valoralo como un lugar común para a realización de
actividades físico-deportivas.
EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados
cotratamento do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no
contexto social actual.
EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artísticoexpresivas propostas que poidansupor un elemento de risco para si mesmo/a ou para
as demais persoas
EFB1.4.2. Describe os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de
protección do contorno.
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.
EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar
documentosdixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como
resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable.
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EFB1.5.2. Expón e defendetraballos elaborados sobre temas vixentes no contexto
social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos
tecnolóxicos
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e
intensidade.
EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementoscorporaisaxustados
a un ritmo prefixado.
EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, adaptando a
súaexecución á dos seuscompañeiros e das súas compañeiras
EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea en
parellas ou grupos.
Bloque 3. Actividade física e saúde
EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo.
EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxíacos tipos de
actividade física, a alimentación e a saúde.
EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así
como coa saúde e os riscos e contraindicacións da práctica deportiva.
EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca
correspondente ás marxes de mellora de diferentes factores da condición física.
EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da
condición física.
EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser
consideradassaudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen
efectos negativos para a saúde.
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.
EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes aoseu 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, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da
calidade de vida.
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas
EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das
actividades propostas, respectando as regras e normas establecidas
EFB4.1.2. Autoavalía a súaexecución con respecto ao modelo técnico formulado.
EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos
técnicos.
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EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das acción técnicas respecto
aoseu nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, autoesixencia e superación.
EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de progresión en contornos non estables
e técnicas básicas de orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e
regulando o esforzo en función das súas posibilidades.
EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obtervantaxe na práctica
das actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición propostas
EFB4.2.2. Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de
ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de
colaboración-oposición seleccionadas.
EFB4.2.2. Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de
ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de
colaboración-oposición seleccionadas.
EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións resoltas valorando a oportunidade das
solución achegadas e a súaaplicabilidade a situacións similares.

Contidos:
Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
B1.1. Control da intensidade do esforzo adaptado a cada fase da sesión de actividade
física.
B1.2. Deseño e execución de forma autónoma de xogos e exercicios apropiados para
cada fase da sesión, tendo en conta o seu nivel de partida B1.3. Respecto e
aceptación das regras das actividades, os xogos e os deportes practicados.
B1.4. Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas,
como fenómeno social e cultural.
B1.5. Aceptación do propio nivel de execución e o das demais persoas, e disposición
positiva cara á súamellora.
B1.6. Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividades físico
deportivas e recreativas.
B1.7. Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e
natural.
B1.8. Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable.
B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde.
B1.10. Prevención de riscos nas actividades físico-deportivas e artístico-expresivas,
baseada na análise previa das características destas.
B1.11. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros auxilios.
B1.12. Emprego responsable do material e do equipamento deportivo.
B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar, analizar e
seleccionar información relacionada coa actividade física e a saúde.
B1.14. Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis
axeitado.
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
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B2.1. Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas de
expresión corporal, combinando espazo, tempo e intensidade.
B2.2. Creatividade e improvisación nas actividades artístico-expresivas de xeito
individual e colectivo.
B2.3. Realización de bailes e danzas de carácter recreativo e popular
Bloque 3. Actividade física e saúde
B3.1. Condición física. Capacidades físicas e coordinativas nas actividades físicodeportivas e artístico-expresivas, e a súa vinculación cos sistemas do organismo.
B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación.
B3.3. Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física e a práctica
deportiva.
B3.4. Adestramento: intensidade, volume e densidade do esforzo, e a súa relación cos
sistemas metabólicos de obtención de enerxía.
B3.5. Control da frecuencia cardíaca cara á mellora dos factores da condición física.
B3.6. Procedementos para a avaliación dos factores da condición física relacionados
coa saúde.
B3.7. Elaboración e posta en práctica dun programa básico para a mellora da
condición física saudable.
B3.8. Métodos básicos de adestramento para a mellora das capacidades físicas
básicas relacionadas coa saúde.
B3.9. Avaliación da condición física saudable e realización de actividades para a
melloradesta, tendo en conta as súas características individuais.
B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas.
B3.11. Técnicas básicas de respiración e relaxación.
B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o seu efecto
sobre a calidade de vida
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas
B4.1. Execución e avaliación de habilidades motrices de xeito combinado vinculadas
ás accións deportivas, respectando os regulamentos específicos.
B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais.
B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e orientación no medio natural, a súa
aplicación en diferentes ámbitos.
B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-tácticas vinculadas aos deportes
colectivos en distintas situacións, respectando os regulamentos específicos.
B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos

Temporalización:
Primeiro trimestre: Do 15 de setembro ó 21 de decembro de 2021.
( 12 semanas )
Aproximadamente de 22 a 24 sesións.
Segundo trimestre: Do10 de xaneiro ó 18 de Marzo de 2022
( 10 semanas )
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Aproximadamente de 18 a 20 sesións
Terceiro trimestre: Do 21 de Marzo a 5 de xuño de 2022
( 11 semanas )
Aproximadamente de 18 sesións
Período comprendido entre o final da 3ª avaliación e Avaliación final na ESO
(2 semanas)
Aproximadamente de 5 sesións
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Temporalización das Unidades Didácticas:
Primeiro Trimestre: 24 Sesións:
U.D. 0

Presentación da materia

1

U.D. 1

Coñece o teu corpo e a forma de activalo

4

U.D. 2

A condición física e a saúde

6

U.D. 3

Traballamos a resistencia

6

U.D. 4

Traballamos a forza a través das actividades ximnásticas

8

Segundo Trimestre: 22 Sesións:
U.D. 5

Aprendendo o protocolo da RCP

5

U.D. 6

Xogandoao bádminton

8

U.D. 7

O floorball como deporte alternativo

5

Terceiro Trimestre: 20 Sesións:
U.D. 8

A estructura e rítmo no aeróbic

4

U.D. 9

Iniciación á orientación deportiva

6

U.D.10

Os xogos populares

6

U.D. 11

Melloramos a nosa condición física

2

Periodo do 6 ata o 22 de xuño
U.D. 00

Actividades de recuperación e ampliación da materia

5
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CURSO 3ºESO
UNIDADE DIDÁCTICA
0

PRESENTACIÓN DA MATERIA

2

COÑECE O TEU CORPO E A FORMA DE
ACTIVALO
A CONDICIÓN FÍSICA E A SAÚDE

3

TRABALLAMOS A RESISTENCIA

4

TRABALLAMOS A FORZA A TRAVÉS DAS
ACTIVIDADES XIMNÁSTICAS

5

APRENDENDO O PROTOCOLO DA RCP

6

XOGANDO AO BÁDMINTON

1

7
8
9

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

O
FLOORBALL
COMO
DEPORTE
ALTERNATIVO
A
ESTRUCTURA
E
RÍTMO
NA
COREOGRAFÍA
INICIACIÓN Á ORIENTACIÓN DEPORTIVA

10 OS XOGOS POPULARES
11 MELLORAMOS A NOSA CONDICIÓN FÍSICA

Nº
SESIÓNS

TRIMESTRE

1
EFB1.1.1.EFB1.1.2.EFB3.2.3.EFB3.2.4.
EFB3.1.2.- EFB3.1.6 - EFB1.3.3
EFB3.2.1.EFB3.1.3.EFB3.1.4.
EFB1.2.3. EFB3.1.1.EFB4.1.1.

4
6
6
8

EFB1.4.2.EFB1.5.1.EFB1.5.2.EFB1.4.3.EFB4.1.2.

5

EFB4.1.3.EFB4.2.1.

8

EFB4.1.3.EFB1.2.2.EFB1.2.3.EFB1.2.1.EFB4.1.4.EFB4.2.3.
EFB2.1.2.EFB2.1.3.EFB2.1.4.EFB2.1.1.
EFB1.3.1.EFB1.3.2.EFB4.1.5.EFB4.2.4.
EFB1.1.3EFB1.5.2.EFB1.4.1.EFB4.2.2.
EFB3.2.2.EFB3.1.5.

1º
TRIMESTRE
25 sesións

5

2º
TRIMESTRE
18 sesións

5
7
6

3º
TRIMESTRE
20 sesións

2

42

IES A XUNQUEIRA I (Pontevedra)

Departamento de Educación Física

TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
UNIDADE
DIDÁCTICA

IDENT.
ESTÁNDAR
EFB1.1.1.
EFB1.1.2.

U.D.01.COÑECE O TEU
CORPO

EFB3.2.3.
EFB3.2.4.

EFB3.1.2.
EFB3.1.6
U.D.02.CONDICIÓN
FÍSICA E A
SAÚDE

U.D.03.TRABALLA
A RESITENCIA

EFB1.3.3

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coaintensidade dos esforzos
realizados. CSC, CMCCT
Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión deacordococontido que se vaia
realizar, de forma autónoma e habitual.CSC
Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica dasactividades físicas como medio
de prevención de lesións. CAA, CSIEE
Analiza a importancia da práctica habitual de actividade físicapara a mellora da propia
condición física, relacionando o efecto destapráctica coa mellora da calidade de vida.
CAA
Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxíacostipos de actividade física, a
alimentación e a saúde. CMCCT
Identifica as características que deben ter as actividadesfísicas para ser consideradas
saudables, adoptando unha actitudecrítica fronte ás prácticas que teñen efectos
negativos para a saúde.
CMCCT, CSC
Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vidarelacionados cotratamento do corpo,
as actividades de lecer, aactividade física e o deporte no contexto social actual. CSC

EFB3.2.1.

Participa activamente na mellora das capacidades físicasbásicas desde un enfoque
saudable, utilizando os métodos básicospara o seudesenvolvemento. CAA

EFB3.1.3.

Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade físicasistemática, así como coa
saúde e os riscos e contraindicacións dapráctica deportiva. CMCCT
Adapta a intensidade do esforzocontrolando la frecuencia cardíacacorrespondente ás
marxes de mellora dediferentes factores da condición física. CMCCT

EFB3.1.4.

INDICADORES DE LOGRO
Coñece as partes sesión
Dirixequecemento
autónomo
nassesións de Condición Física
Participa nas sesión de hixiene
postural
Participa e realiza as probas do
Test DAFIS
Relaciona os sist. metabólicos
cos tipos de Act. Fís.
Identifica as características das
Act. Fís. Saudables

Analiza os estilos de vida
saudables relacionados coa
práctica das Act. Fís.
Realiza carreiracontínua durante
5 minutos
Realiza aCourseNavette
Relaciona as a
Control da F.C.nas prácticas de
Resistencia

INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN
Cuestionario
a
través A.V.
Rubrica
de
observación
Lista de control

% PESO
AVAL.
TRIMESTRE
40%
20%

20%

Lista de control

Cuestionario
través A.V.

a

40%

Cuestionario
través A.V.

a

40%

Carreira contínua
de 5 m.Course
Navette
Cuestionario
a
través A.V.
Ficha a cubrir

40%

40%
20%
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UNIDADE
DIDÁCTICA

IDENT.
ESTÁNDAR
EFB1.2.3

U.D.04.TRABALLA A
FROZA A
TRAVÉS DAS
ACTIVIDADES
XIMNÁSTICAS

EFB3.1.1.

EFB4.1.1.
EFB1.4.2.
EFB1.5.1.

U.D.05.APRENDENDO O
PROTOCOLO DA
RCP NA AULA

EFB1.5.2.

EFB1.4.3.

EFB4.1.2.

EFB4.1.3.
U.D.06.XOGANDO AO
BÁDMINTON

EFB4.2.1.

Departamento de Educación Física

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Respecta as demáis persoas dentro do labor de equipo, conindependencia do nivel de
destreza. CSC
Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físicodeportivas e artísticoexpresivastraballadas no ciclo. CMCCT
Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidadesespecíficas, das actividades
propostas, respectando as regras enormas establecidas. CAA, CSIEE
Describe os protocolos para activar os servizos deemerxencia e de protección do
contorno. CSIEE
Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación paraelaborar documentos
dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo,son, etc.), como resultado do proceso
de procura, análise e selecciónde información salientable. CD, CCL
Expón e defendetraballos elaborados sobre temas vixentesno contexto social,
relacionados coa actividade física ou acorporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.
CD, CCL
Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividadesdesenvolvidas
durante o ciclo, tendoespecial coidado con aquelas que se realizan nun contorno
nonestable. CSIEE
Autoavalía a súaexecución con respecto ao modelo técnicoformulado. CAA, CSIEE

Describe a forma de realizar os movementos implicados nosmodelos técnicos. CAA,
CSIEE
Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obtervantaxe na práctica das actividades
físico-deportivas de oposición oude colaboración-oposición propostas. CAA, CSIEE

INDICADORES DE LOGRO
Deportividad nasAct. Xim.
Implicación das Cap. Física no
Acrosport
e
Actividades
Ximnásticas
Realiza 3 figuras e pirámides de
acrosport das fichas de sesión
Soporte Vital Básico
Realiza un traballo dixital de
presentación para presentar e
defender ante o grupo clase
Expón e defende protocolo RCP

Realiza o protocolo da RCP
mantendo as medidas de
seguridade
Realiza a autoavaliación do
protocolo da RCP mediante a
aplicación “QCPR Trainning”
Identifica e coñece aspectos
técnicos e regulamentarios
Práctico de Bádminton

de

% PESO
AVAL.
TRIMESTRE
20%

a

40%

Fichas de figuras
e acrobacias
Cuestionario
a
través A.V.
Realización
do
traballo en grupo

40%

Presentación do
traballo á clase

10%

INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN
Rubrica
observación
Cuestionario
través A.V.

40%
10%

Rubrica
para
avaliar o protocolo
RCP
Prácticacon
bonecos conexión
bluetooth
Cuestionario
a
través A.V.
Rubrica
de
observación

40%

40%
60%
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UNIDADE
DIDÁCTICA

IDENT.
ESTÁNDAR
EFB4.1.3.
EFB1.2.2.

Departamento de Educación Física

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos. CAA,
CSIEE
Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas
das demáis persoas e as normas establecidas, e asumindo as súasresponsabilidades
para a consecución dos obxectivos. CSC

Identifica e coñece aspectos
técnicos e regulamentarios
Colabora activ. grupais

Cuestionario
través A.V.
Rubrica
observación

Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, conindependencia do nivel de
destreza. CSC
Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel departicipante como no deespectador/a.
CSC
Mellora o seu nivel na execución e aplicación das acción técnicas respecto aoseu nivel
de partida, amosando actitudes deesforzo, autoexixencia e superación. CAA, CSIEE
Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma dedecisiónsnas situacións de
colaboración, oposición ecolaboraciónoposición, para obtervantaxeoucumprir oobxectivo
daacción. CAA, CSIEE

Respecta aos compañeiros

Rubrica
observación

Crea e pon en práctica unha secuencia de movementoscorporaisaxustados a un ritmo
prefixado. CCEC
Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas,adaptando a súaexecución á
dos seuscompañeiros e das súascompañeiras. CCEC
Realiza improvisacións como medio de comunicaciónespontánea en parellas ou grupos.
CCEC
Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinandoespazo, tempo e intensidade.
CCEC
Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para arealización de actividades
físico-deportivas. CSC
Respecta o contorno e valórao como un lugar común para arealización de actividades
físico-deportivas. CSC
Explica e pon en práctica técnicas de progresión encontornos non estables e técnicas
básicas de orientación, adaptándoseás variacións que se producen, e regulando o
esforzo en función dassúas posibilidades. CAA, CSIEE
Reflexiona
sobre
as
situacións
resoltas
valorando
aoportunidade
das
soluciónsachegadas e a súaaplicabilidade asituacións similares. CAA, CSIEE

a

% PESO
AVAL.
TRIMESTRE
40%

de

20%
U.D.07.O FLOORBALL
COMO DEPORTE
ALTERNATIVO

EFB1.2.3.
EFB1.2.1.
EFB4.1.4.
EFB4.2.3.

EFB2.1.2.
EFB2.1.3.
U.D.08.ESTRUCTURA
DE RITMO NA
COREOGRAFÍA

EFB2.1.4.
EFB2.1.1.
EFB1.3.1.

U.D.09.INICIACIÓN Á
ORIENTACIÓN
DEPORTIVA

EFB1.3.2.
EFB4.1.5.

EFB4.2.4.

Mostra
tolerancia
deportividade
Mellora execución

de

e
Circuito habilidad
stick

20%

Participa en partidos 5x5 a
medio campo

Rúbrica
observación

de

20%

Realiza secuencia Mov

Observación
participación
Realiza
as
coreografías
Improvisa mov na
coreografía
Observación
participación
Paseo orientado

20%

Recorrido
reciclado
Cuestionario
través A.V.

de

20%

a

40%

Colabora en danzas
Improvisa movementos
Combina STI na coreo
Coñece o entorno
Respecta o entorno
Técnica de Orientación

Reflexión situacións resoltasnas
series belgas de orientación

40%
20%
20%
20%

Lista de control

20%
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UNIDADE
DIDÁCTICA

IDENT.
ESTÁNDAR
EFB1.1.3
EFB1.5.2.

U.D.10.XOGOS
POPULARES

EFB1.4.1.

EFB4.2.2.

EFB3.2.2.
U.D.11.MELLORA A C.F.

EFB3.1.5.

Departamento de Educación Física

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Prepara e pon en práctica actividades para a mellora dashabilidades motoras en función
das propias dificultades. CSC
Expón e defendetraballos elaborados sobre temas vixentesno contexto social,
relacionados coa actividade física ou acorporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.
CD, CCL
Identifica
as
características
das
actividades
físico-deportivas
eartísticoexpresivaspropostas que poidansupor un elemento de riscopara si mesmo/a ou
para as demais persoas. CSIEE, CSC
Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos deorganización de ataque e de
defensa nas actividades físico-deportivasde oposición ou de colaboración-oposición
seleccionadas. CAA, CSIEE
Alcanza niveis de condición física acordes aoseu momentode desenvolvemento motor e
ás súas posibilidades. CAA
Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar osfactores da condición
física. CMCCT

INDICADORES DE LOGRO
Prepara act en hab. motoras
Elabora un traballo en grupo
sobre xogos populares dos avós

INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN
Circuito habilidade
zancos
Exposición
de
traballos. Rúbrica

% PESO
AVAL.
TRIMESTRE
40%
20%

Controla riscos

Observación
participación

20%

Organiza activididadede xogos
populares tendo en conta os
elementos de risco da activ.
Mellora as súas CF en relación
á súacapacidade
Autoevalua a súa C.F.

Lista de control na
organización

20%

Comparativa
probas Físicas
Autoavalía probas
DAFIS

40%
60%
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4º ESO
Criterios de avaliación:
Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
B1.1. Deseñar e realizalas fases de activación e recuperación na práctica da actividade física
considerando a intensidade dos esforzos.
Estándares de aprendizaxe:
B1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que deben ter
as fases de activación e de volta á calma
B1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha sesión,
atendendo á intensidade ou á dificultade das tarefas da parte principal.
B1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das
propias dificultades
B1.2. Colaborar na planificación e na organización de eventos, campionatos ou torneos deportivos,
previndo os medios e as actuacións necesarias cara á súa celebración e relacionando as súas
funcións coas do resto dos implicados.
4º-EFB1.2.. Asume as funcións encomendadas na organización de actividades grupais
4º-EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica de actividades
grupais fose coordinada coas accións do resto das persoas implicadas.
4º-EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación para utilizalos
na súa práctica de maneira autónoma.
B1.3. Analizar criticamente o fenómeno deportivo discriminando os aspectos culturais, educativos,
integradores e saudables dos que fomentas a violencia, a discriminación ou a competitividade mal
entendida
4º-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.
4º-EFB1.3.2. Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que cada unha ten desde o punto
de vista cultural, para a satisfacción e o enriquecemento persoal, e para a relación coas demais
persoas.
4º-EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos antideportivos, tanto desde o papel de
participante como desde o de espectador/a.
B1.4. Asumila responsabilidade da propia seguridade na práctica de actividade física, tendo en conta
os factores inherentes á actividade e previndo as consecuencias que poidan as actuacións pouco
coidadosas sobre a seguridade das persoas participantes.
4º-EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o equipamento
persoal, e os materiais e os espazos de práctica.
4º-EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de actividade física.
4º-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 físicodeportivas.
B1.5. Amosar actitudes persoais inherentes ó traballo en equipo, superando as inseguridades e
apoiando ás demais persoas ante a resolución de situacións descoñecidas.
4º-EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos de grupo, e
admite a posibilidade de cambio fronte a outros argumentos válidos.
4º-EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das compañeiras nos
traballos en grupo.
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B1.6. Empregar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de
aprendizaxe, para buscar, seleccionar ou valorar informacións relacionadas cos contidos do curso,
comunicando os resultados e as conclusións no soporte mais adecuado.
4º-EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas vinculadas
á actividade física e a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.
4º-EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do
curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións.
4º-EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
B2.1. Compoñer e representar montaxes individuais ou colectivos, seleccionando e axustando os
elementos da motricidade expresiva
4º-EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, seleccionando os elementos de
execución e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na
creatividade e na desinhibición.
4º-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.
4º-EFB2.1.3. Colabora no deseño e realización das montaxes artístico-expresivas, achegando e
aceptando propostas
Bloque 3. Actividade física e saúde.
B3.1. Argumentala relación entre os hábitos de vida e os seus efectos sobre a condición física,
aplicando os coñecementos sobre a actividade física e a saúde.
4º-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.
4º-EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos efectos
provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes.
4º-EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de bebidas
alcohólicas cos seus efectos na condición física e a saúde.
4º-EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de diferentes
tipos de actividade física.
B3.2. Mellorar e mantelos factores da condición física, practicando actividades físico-deportivas
adecuadas ó seu nivel e identificando as adaptacións orgánicas, e a súa relación coa saúde.
4º-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.
4º-EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos efectos
provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes.
4º-EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de bebidas
alcohólicas cos seus efectos na condición física e a saúde.
4º-EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de diferentes
tipos de actividade física.
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.
4º-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
4º-EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos
compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións colectivas.
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4º-EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio, priorizando
a súa seguridade persoal e colectiva.
B4.2. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición nas
actividades físico-deportivas propostas, tomando a decisión mais eficaz en función dos obxectivos.
4º-EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de oposición,
contrarrestando ou anticipándose ás accións da persoa adversaria.
4º-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 do resto de
participantes.
4º-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
4º-EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas posibilidades
de éxito, en relación con outras situacións.
4º-EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os procesos que
están implicados nelas.
4º-EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valorando
as características de cada participante e os factores presentes no contorno
B4.3. Recoñecelo impacto medioambiental, económico e social das actividades físicas e deportivas,
reflexionando sobre a súa repercusión na forma de vida do entorno.
4º-EFB4.3.1. Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no contorno en relación coa
forma de vida nel.
4º-EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida
4º-EFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental.
Contidos:
Bloque 1.- Contidos comúns en Ed. Física.
B1.1. Deseña y realiza las fases de activación y recuperación, logo del análises de la actividade física
que se vaia a realizar.
B1.2. Fases de activación e recuperación como medio de prevención de lesións.
B1.3. Planificación e organización de eventos e campionatos nos que se utilicen sistemas que
potencien as actitudes, os valores eo respecto das normas, asumindo diferentes papeis e funcións.
B1.4. Valoración de las actividades físicas, deportivas y tradicionais en la sociedade actual,
destacando los comportamentos adecuados tanto desde el papel de participante como desde el de
espectador/a.
B1.5. Primeirasactuacións ante las lesiones más comúns que poden manifestarse na práctica
deportiva.
B1.6. Protocolos básicos de primeiros auxilios.
B1.7. Medidas preventivas sobre los riscos o las lesiones en la realización de actividades físicodeportivas.
B1.8. Manexo e utilización do material e do equipamento deportivo.
B1.9. Aceptación das normas sociais e democráticas que rexenen un traballo en equipo.
B1.10. Técnicas de traballo en equipo.
B1.11. Técnicas de traballo colaborativo.
B1.12. Xogo limpo como actitude social responsable
B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación noproceso de aprendizaxe, para buscar,
seleccionar e valorar informacións relacionadas coas actividades físico-deportivas e as relacionas coa
saúde.
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Bloque 2.- Actividades físicas artístico-expresivas
B2.1. Creación de composicións artístico-expresivas individuais ou colectivas, con ou sen apoio de
unha estrutura musical, incluíndoos elementos para a súa sistematización: espazo, tempo e
intensidade.
Bloque 3.- Actividade física e saúde.
B3.1. Efectos negativos que determinados hábitos de vida e consumo teñen sobre la condición física
e a saúde.
B3.2. Actividade física esaúde.
B3.3. Realización de exercicios para a consecución de unha excelente hixiene postural.
B3.4. Alimentación: repercusión nasaúde e naactividade física.
B3.5. Valoración e toma de conciencia da propia condición física e dapredisposición a mellorala.
B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo que integre as capacidades físicas
relacionadas coa saúde.
B3.7. Valoración e aplicación de técnicas e métodos de relaxación y respiración de maneira autónomo,
a fin de mellorar as condicións de saúde e calidade de vida.
B3.8. Métodos de avaliación da condición física en relación coa saúde.
Bloque 4.- Os xogos e as actividades deportivas.
B4.1. Traballo dos fundamentos técnicos das actividades físico-deportivas propostas, tendo en
consideración diversos condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, as persoas
contrincantes, os regulamentos e o entorno da práctica.
B4.2. Traballo das situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición
propostas, tendo en consideración diversos condicionantes xerados polos compañeiros e as
compañeiras, as persoas contrincantes, los regulamentos e o entorno da práctica.
B4.3.
Coñecemento e práctica de xogos e de deportes tradicionais de Galicia da propia zona, así como do
seu regulamento. Procura de información sobre variacións locais.
B4.4. Relación entre la actividade física, la saúde no medio natural.
B4.5. Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas no medio
natural.
B4.6. Realización de actividades deportivas e/ou recreativas, preferentemente desenvolvidas no medio
natural.

Temporalización:

Primeiro trimestre: Do 15 de setembro ó 21 de decembro de 2021.
( 12 semanas )
Aproximadamente de 22 a 24 sesións.
Segundo trimestre: Do10 de xaneiro ó 18 de Marzo de 2022
( 10 semanas )
Aproximadamente de 18 a 20 sesións
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Terceiro trimestre: Do 21 de Marzo a 5 de xuño de 2022
( 11 semanas )
Aproximadamente de 18 sesións
Período comprendido entre o final da 3ª avaliación e Avaliación final na ESO
(2 semanas)
Aproximadamente de 5 sesións
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4º ESO
UNIDADE DIDÁCTICA
0

PRESENTACIÓN DA MATERIA

1

E EU COMO ESTOU

2

POÑÉMONOS EN MARCHA

3

VOLEIBOL

4

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Nº SESIÓNS
1

EFB1.1.1. EFB1.6.1 EFB1.6.3 EFB3.1.3. EFB3.2.3.EFB3.2.4

5

EFB1.1.1. EFB1.1.2 EFB3.1.1. EFB3.2.1. EFB3.2.3. EFB1.1.3 EFB3.1.4.
EFB3.2.2.

9

EFB1.1.2.EFB4.1.1.EFB4.1.2.EFB4.2.1.EFB4.2.2.EFB4.2.3EFB4.2.4EFB4.2.6.

10

CROSSFIT ADAPTADO

EFB1.1.2.EFB1.1.2.EFB3.1.1.EFB3.1.2.EFB3.2.1.EFB3.2.3.

5

5

PRIMEIROS AUXILIOS

EFB1.4.2. EFB1.4.3.

5

6

BÁDMINTON

.EFB4.1.1.EFB4.1.2.EFB4.2.1.EFB4.2.2.EFB4.2.3EFB4.2.4EFB4.2.6.

8

7

BALONCESTO

EFB4.1.1.EFB4.1.2.EFB4.2.1.EFB4.2.2.EFB4.2.3EFB4.2.4EFB4.2.6.

7

8

A ORIENTACIÓN DEPORTIVA

EFB4.1.1.EFB4.1.3EFB4.2.6.EFB4.3.1.EFB4.3.2.

5

9

ACROSPORT

EFB1.2.3.EFB2.1.1.EFB2.1.2EFB2.1.3.

8

COMUNS

TRIMESTRE

1º
TRIMESTRE
25 sesións

2º
TRIMESTRE
18 sesións
3º
TRIMESTRE
20 sesións

EFB1.2.1. Asume funcións na organización grupal. EFB1.3.1. Valora as actuacións respectando os niveis de competencia EFB1.3.2.
Valora as actividades EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica EFB1.4.1. Verifica as condicións EFB1.5.1. admite a posibilidade de cambio
EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxíasEFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de
hidrataciónEFB3.2.2. Practica de forma regularEFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de conservación
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO
INSTRUMENTO DE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
INDICADOR DE LOGRO
T1 T2 T3
AVALIACIÓN
AVALIACIÓN
▪

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

Coñece as partes e as características
do quecemento e da volta a calma.

CC

X

EXAME TEÓRICO

▪

CSC

X

EXAME TEÓRICO

▪

CSC

X

LISTA DE CONTROL

▪

CSC

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

▪

CSC

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

▪

CSC

▪

B1.1.

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

Elabora exercicios axeitados para o
quecemento e a volta a calma.

▪
EFB1.1.3. Realiza
exerciciosou actividades nas fases
inicial e final de algunha sesión, de
xeito autónomo, acorde coseu nivel
de competencia motriz.

Realiza quecementos e voltas a calma
de xeito autónomo.

▪
EFB1.2.1. Asume as funcións
encomendadas na organización de
actividades grupais.

Asume as funcións encomendadas
na organización de actividades
grupais.

X

X

X

X

B1.2.
▪

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

Colabora e se coordina
coscompañeirosnas actividades
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO
INSTRUMENTO DE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
INDICADOR DE LOGRO
T1 T2 T3
AVALIACIÓN
AVALIACIÓN
grupais

B1.3.

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

Propón unha coreografía de acrosport
orixinal e creativa

▪
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
outrasdiferenzas.

Valora a intervención dos compañeiros
e respéctaos con independencia do
seu nivel de destreza.

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

Valora e respecta as distintas
actividades propostas así como as
achegas feitas por cada quen.

▪
EFB1.3.3. Mantén unha
actitude crítica coscomportamentos
antideportivos, tanto desde o papel
de participante como desde o de
espectador/a.
B1.4.

▪
EFB1.4.1. Verifica as
condicións de práctica segura
usando convenientemente o
equipamentopersoal, e os materiais

Non tolera comportamentos
antideportivos

Usa correctamente o material e as
instalacións empregadas na práctica

X

X

X

X

X

X

X

X

CC

X

PROBA DE
EXECUCIÓN MOTRIZ

▪

CSC

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

▪

CSC

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

▪

CSC

▪

CCEC

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

▪

CSC

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

▪

CSIEE
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO
INSTRUMENTO DE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
INDICADOR DE LOGRO
T1 T2 T3
AVALIACIÓN
AVALIACIÓN
e os espazos de práctica.
Coñece os principais accidentes
▪
EFB1.4.2. Identifica as lesións
deportivos,
domésticos e no medio
X
EXAME TEÓRICO
máis frecuentes derivadas da
▪
natural e os seus primeiros auxilios.
práctica de actividade física.
▪
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 físicodeportivas.
B1.5.

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

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

Coñece os protocolos de actuación
ante accidentes deportivos, domésticos
e no medio natural.

Valora e respeta as achegas dos seus
compañeiros

CSIEE

EXAME TEÓRICO

▪

CSIEE

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

▪

CSC

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

▪

CSC

▪

CD

▪

CCL

▪

CD

▪

CCL

X

Admite a posibilidade de cambio fronte
a outros argumentos válidos.

CC

▪

EFB1.6.1. Procura, procesa e
analiza
criticamenteinformaciónsactuais
sobre temáticas vinculadas á
actividade física e a corporalidade,
utilizando recursos tecnolóxicos.
▪
EFB1.6.2. Utiliza as
tecnoloxías da información e da
comunicación para afondar sobre
contidos do curso, realizando

Busca información empregando
recursos tecnolóxicos

Afonda na información empregando
recursos tecnolóxicos

X

X

PORFOLIO

X

X

PORFOLIO
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO
INSTRUMENTO DE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
INDICADOR DE LOGRO
T1 T2 T3
AVALIACIÓN
AVALIACIÓN
valoracións críticas e argumentando
as súas conclusións.
REXISTRO
▪
EFB1.6.3. Comunica e
Comunica e comparte información e
ANECDOTARIO
▪
comparte información e ideas nos
ideas nos soportes e nos contornos
X
ESCALAS DE
soportes enos contornos
▪
apropiados.
apropiados.
VALORACIÓN
Coñece os elementos técnicos,
▪
EFB2.1.1. Elabora
competitivos e de seguridade implícitos
composicións de carácter artísticona práctica do acrosport.
EXAME TEÓRICO
expresivo, seleccionando os
elementos de execución e as
técnicas máis apropiadas para o
obxectivo previsto, incidindo
especialmente na creatividade e na
desinhibición.
B2.1.

B3.1

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

X

Prepara e executa composición de
acrosport empregando os elementos
vistos na aula de xeito artístico e
deshinibido

Axusta as súas accións aos aspectos
espacio-temporais e a execución dos
seus compañeiros

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

Deseña xunto aos seus compañeiros
unha coreografía de acrosport.

▪
EFB3.1.1.
Demostracoñecementos sobre as
características que deben cumprir
as actividades físicas cun enfoque
saudable e os beneficios que

Coñece as características dos métodos
de adestramento da resistencia.

X

X

PROBA DE
EXECUCIÓN MOTRIZ

PROBA DE
EXECUCIÓN MOTRIZ

PROBA DE
EXECUCIÓN MOTRIZ

CC

CD
CCL

▪

CCEC

▪

CCEC

▪

CCEC

▪

CMCCT

PORFOLIO

X

EXAME TEÓRICO
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO
INSTRUMENTO DE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
INDICADOR DE LOGRO
T1 T2 T3
AVALIACIÓN
AVALIACIÓN
proporcionan á saúde individual e
colectiva.
▪
EFB3.1.2. Relaciona
exercicios de tonificación e
flexibilización coa compensación
dos efectos provocados polas
actitudes posturais inadecuadas
máis frecuentes.

Coñece as características do crossfit
coma deporte e os aspectos técnicos e
de corrección postural implicados no
mesmo

EFB3.1.3. Relaciona hábitos
como o sedentarismo ou o
consumo de tabaco e de bebidas
alcohólicas cosseus efectos na
condición física e a saúde.

Reflexiona sobre os hábitos nocivos
contrarios á saúde

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

CC

EXAME TEÓRICO

▪

CMCCT

X

EXAME TEÓRICO

▪

CMCCT

Cumpre coas necesidades de
alimentación e hidratación durante a
práctica.

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

▪

CMCCT

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

Coñece os tipos de resistencia e a súa
manifestación nas actividades físico
deportivas

X

EXAME TEÓRICO

▪

CMCCT

▪

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

Realiza actividades de resistencia para
mellorar a súa condición física
Realiza actividades de forza e
flexibilidade para mellorar a súa
condición física

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

▪

CMCCT

▪
EFB3.2.3. Aplica os
procedementos para integrar nos
programas de actividade física a
mellora das capacidades físicas

Acada rendementos acordes coa súa
saúde nas probas físicas
Acada niveis de resistencia aceptables

▪

CMCCT

X

▪

B3.2.

X

X

X

TEST FÍSICOS
X

X

X
PROBAS DE
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO
INSTRUMENTO DE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
INDICADOR DE LOGRO
T1 T2 T3
AVALIACIÓN
AVALIACIÓN
básicas, cunha orientación
para a súa idade.
EXECUCIÓN MOTRÍZ
saudable e nun nivel adecuado ás
Realiza rutinas de crossfit acadando
súas posibilidades.
rendementos acordes coa súa idade

B4.1.

B4.2.

▪
EFB3.2.4. Valora a
súaaptitude física nas súas
dimensiónsanatómica, fisiolóxica e
motriz, relacionándoas coa saúde.

Aplica os baremos sobre os seus
resultados físicos de xeito correcto.

X

▪
EFB4.1.1. Axusta a
realización das habilidades
específicas aos requisitos técnicos
nas situacións motrices individuais,
preservando a súaseguridade e
tendo en conta as súas propias
características.

Realiza os xeitos técnicos de xeito
correcto e previndo lesións

X

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

Aplica a técnica individual a situacións
de xogo

X

▪
EFB4.1.3. Adapta as técnicas
de progresión oudesprazamentoaos
cambios do medio, priorizando a
súaseguridadepersoal e colectiva.

Participa en situacións xogadas tendo
en conta as condicións de seguridade.
É quen de orientarse seguindo planos
e mapas.

X

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

Aplica a técnica e a táctica individual ás
situacións de xogo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CC

PORFOLIO

▪

CMCCT

PROBA DE
EXECUCIÓN MOTRIZ

▪

CAA

▪

CSIEE

PROBA DE
EXECUCIÓN MOTRIZ

▪

CAA

▪

CSIEE

PROBA DE
EXECUCIÓN MOTRIZ

▪

CAA

▪

CSIEE

PROBA DE
EXECUCIÓN MOTRIZ

▪

CAA

▪

CSIEE
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO
INSTRUMENTO DE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
INDICADOR DE LOGRO
T1 T2 T3
AVALIACIÓN
AVALIACIÓN
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 do resto de
participantes.

Aplica a técnica e a táctica individual ás
situacións de xogo

X

▪
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.

Aplica a técnica e a táctica individual ás
situacións de xogo

X

Aplica a técnica e a táctica individual ás
situacións de xogo

X

X

X

X

X

CC

PROBA DE
EXECUCIÓN MOTRIZ

▪

CAA

▪

CSIEE

PROBA DE
EXECUCIÓN MOTRIZ

▪

CAA

▪

CSIEE

PROBA DE
EXECUCIÓN MOTRIZ

▪

CAA

▪

CSIEE

▪

CAA

▪

CSIEE

▪

CAA

▪

CSIEE

▪

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

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

Xustifica a súa toma de decisión

▪
EFB4.2.6. Argumenta
estratexiasou posibles solucións
para resolver problemas motores,
valorando as características de

Coñece os aspectos técnicos, tácticos
e regulamentarios do voleibol, do
bádminton e do baloncesto así como
os aspectos fundamentais da

X

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

X

X

X

X

EXAME TEÓRICO
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TEMPORALIZACIÓN, INDICADOR DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CRITERIO
INSTRUMENTO DE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
INDICADOR DE LOGRO
T1 T2 T3
AVALIACIÓN
AVALIACIÓN
cada participante e os factores
orientación.
presentes no contorno.
▪
EFB4.3.1. Compara os
efectos das actividades físicas e
deportivas no contorno en relación
coa forma de vida nel.

Mostra actitudes positivas cara a
actividade física

X

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

Manifesta actitudes contrarias ao
sedentarismo

X

B4.3.

▪

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

Respecta a contorna onde se realiza a
práctica

PORFOLIO

PORFOLIO

X

X

REXISTRO
ANECDOTARIO
ESCALAS DE
VALORACIÓN

CC

▪

CSC

▪

CMCCT

▪

CSC

▪

CMCCT

▪

CSC

▪

CMCCT
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Grao mínimo de consecución para superala materia:
Pormenorizados no Anexo II
Procedementos e instrumentos de avaliación.
Pormenorizados no Anexo II

1º BACHARELATO
Obxectivos xerais de etapa
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de
Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos
persoais, familiares e sociais.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar
e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra
a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua
castelá.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades
básicas propias da modalidade elixida.
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como
fontes de formación e enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social, e impulsar condutas e hábitos saudables.
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o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

Criterios de Avaliación:
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
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.
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.
B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para mellorar o seu proceso de
aprendizaxe, aplicando criterios de fiabilidade e eficacia na utilización de fontes de información e
participando en ámbitos colaborativos con intereses comúns.
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.
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.
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.
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 desenvoltos no curso anterior.
B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións de oposición, colaboración ou colaboraciónoposición en contextos deportivos ou recreativos, adaptando as estratexias ás condicións cambiantes
que se producen na práctica.

Estándares de aprendizaxe
Bloque 1. Contidos comúns en Educación 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.
EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade física que teñen efectos
negativos para a saúde individual ou colectiva, e ante os fenómenos
socioculturais relacionados coa corporalidade e os derivados das manifestacións
deportivas.
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EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados da propia actuación e da do
grupo.
EFB1.2.2. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas especificacións técnicas.
EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na realización de
actividades que requiren atención ou esforzo.
EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as actividades físicodeportivas
EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas nas actividades de grupo, animando á súa
participación e respectando as diferenzas.
EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de información que garantan o acceso a fontes
actualizadas e rigorosas na materia.
EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa
discusión ou a súa difusión.
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das composicións ou
montaxes artísticas expresivas.
EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes de expresión corporal individuais ou
colectivas, axustándose a unha intencionalidade de carácter estética ou expresiva.
EFB2.1.3. Adapta as súas acción motoras ao sentido do proxecto artístico expresivo.
Bloque 3. Actividade física e saúde
EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético nos programas de
actividade física para a mellora da condición física e saúde.
EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e funcionais que promoven a
saúde.
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.
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.
EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas considerando as súas
necesidades e motivacións, e como requisito previo para a planificación da súa mellora.
EFB3.2.3. Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu programa de actividade.
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.
EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de actividade física,
reorientando as actividades nos aspectos que non chegan ao esperado.
EFB3.2.6. Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida activo e para
cubrir as súas expectativas.
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas
EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que respondan
aos seus intereses.
EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos
compañeiros e as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas situacións colectivas.
EFB4.1.3. Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo.
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EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos non estables,
analizando os aspectos organizativos

Contidos
Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física
B1.1. Actividade física como recurso de lecer activo: efectos sobre a saúde e como fenómeno
sociocultural.
B1.2. Saídas profesionais.
B1.3. Prevención dos elementos de risco asociados ás actividades físico-deportivas e artísticoexpresivas, ao contorno, á fatiga e aos materiais e os equipamentos.
B1.4. Actividades físico-deportivas: regras sociais e contorno.
B1.5. Integración social nas actividades físico-deportivas.
B1.6. Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipo e de cooperación.
B1.7. Xogo limpo como actitude social responsable.
B1.8. Emprego das tecnoloxías axeitadas para a obtención e o tratamento de datos, para a
procura, a selección e a crítica de información sobre a materia, e para a comunicación de proxectos,
resultados e conclusións de traballos.
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas
B2.1. Composicións individuais e colectivas nas actividades físicas artísticoexpresivas.
Bloque 3. Actividade física e saúde
B3.1. Beneficios da práctica regular de actividade física e valoración da súa incidencia sobre a
saúde.
B3.2. Hixiene postural na actividade física e en distintos campos profesionais.
B3.3. Alimentación e actividade física.
B3.4. Metodoloxías específicas de recuperación tras o exercicio físico.
B3.5. Aceptación da responsabilidade no mantemento e na mellora da condición
física.
B3.6. Criterios fundamentais e métodos básicos para a planificación e o desenvolvemento da
actividade física para a saúde.
B3.7. Manexo e control dos compoñentes fundamentais da carga na práctica da actividade
física: o volume, a intensidade e a densidade do esforzo.
B3.8. Probas de avaliación das capacidades físicas e coordinativas orientadas á saúde.
B3.9. Plan persoal de acondicionamento físico orientado á saúde.
B3.10. Análise da influencia dos hábitos sociais cara a un estilo de vida activo.
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas
B4.1. Xogo, actividades deportivas individuais e de adversario, e actividades físicas no medio
natural.
B4.2. Perfeccionamento técnico e aplicación de normas tácticas fundamentais para a
realización de xogos, actividades deportivas individuais e de adversario/a, e deporte alternativo
practicadas nas etapas anteriores.
B4.3. Planificación e realización de actividades físicas en contornos non estables.
B4.4. Aplicación do coñecemento dos fundamentos básicos técnicos, tácticos e
regulamentarios dos xogos, das actividades deportivas e do deporte alternativo.
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Grao mínimo de consecución para superala materia:
Pormenorizados no Anexo II

Procedementos e instrumentos de avaliación.
Pormenorizados no Anexo II
Bloque1
Rexistro anecdótico
Porfolio
Lista de control
Bloque 2:
Traballo grupal teórico-práctico
Escala de cualificación.
Rúbricas puntuais
Bloque3:
Realización e control dos Tests físicos
Presentación de traballo en grupo sobre algún dos contidos do bloque, ou exame escrito de
selo caso.
Escala de cuantificación segundo baremos preestablecidos
Bloque 4:
Porfolio
Proba de execución individual
Rúbricas puntuais.
Proxecto de fin de etapa, individualizado e orientado á mellora da condición física e a saúde.

1º Bacharelato:
Temporalización das Unidades Didácticas.
Primeiro trimestre: Do 15 de setembro ó 21 de decembro de 2021.
( 12 semanas )
Aproximadamente de 22 a 24 sesións.
Segundo trimestre: Do 10 de xaneiro ó 18 de Marzo de 2022
( 10 semanas )
Aproximadamente de 18 a 20 sesións
Terceiro trimestre: Do 21 de Marzo a 5 de xuño de 2022
( 11 semanas )
Aproximadamente de 18 sesións
Remate do periodo lectivo de 1º de Bach.
(2 semanas)
Aproximadamente 5 sesións
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1
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5
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7
8
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1ª Bach.
Teoría do adestramento. Traballo autónomo. Sistemas.
A alimentación e os primeiros auxilios na práctica deportiva.
Programando actividades
A estratexia no deporte.
Organización e concreción de campionato de Badminton.
Danza moderna
Organización e concreción de campionato de Voleybol
Os xogos tradicionais como referente identitario
Memoria de fin de ciclo

Nº Ses

18
4
2
2
8
8
10
4
2

Bloque
3
1
1
4
4
2
4
1-4
1

Trim.
1
1
2
2
2
2
3
3
3

Primeiro trimestre:
UD 1.- Avaliación da condición física inicial: (4 sesións)
I.-Test de avaliación da condición física
•
•
•
•
•
•
•

a.- Test de Cooper
b.- Test de CoursseNavette
c.- Test de abdominais en 30 “
d.- Test de salto vertical.
e.- Test de flexibilidade profunda
f.- Test de axilidade 6x9
g.- Velocidade: carreira de 55 metros

II.- Medición de parámetros biomorfolóxicos:
•
•
•
•
•
•

a.- I.M.C.
b.- Frecuencia cardíaca Basal
c.- Test de RuffierDickson
d.- Ecuación de Karvonen
e.- Cálculo del VO2max a partir do CoursseNavette
f.- Calculo de la VAM a partir do C.N.

UD 1.- Programación de actividades para o adestramento das diferentes capacidades físicas.(14
sesións)
• a.- As capacidades bioenerxéticas:
• Os tipos de resistencia e o seu adestramento.
• b.- As capacidades biomecánicas:
• Os tipos de forza e o seu adestramento.
• adestramento da flexibilidade
• c.- As capacidades bioinformáticas:
• adestramento da velocidade e a axilidade
• e.- Os principios fundamentais do adestramento

U.D.2 .- Primeiros auxilios na práctica deportiva: (2 sesións)
UD.2 .- A alimentación e as actividades físicas. 2 sesións.
Elaboración de táboas calóricas.
• Cáculo calórico da inxesta de un día
• Cálculo do gasto calórico de ese mesmo día
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Segundo trimestre:

U.D. 3.- Programación de actividades deportivas no ámbito escolar. 2 sesións
U.D.4.- A estratexia no deporte. Análise de situacións concretas propostas polo profesor. 2 sesións
UD 5.-O bádminton:
• Teoría e práctica do xogo.
• Organización de un campionato na clase
• Organización de un campionato no centro.
• 8 sesións
Organización de un campionato no centro
UD 6.- Composicións individuais nas actividades físicas artísticoexpresivas. 8 sesións
a.- Danza moderna
b.- Mimodramas
Terceiro trimestre:
U.D.7.- Organización e concrección de un campionato de Voleibol.
• Fundamentos técnicos e tácticos. 2 sesións
• Estratexias K1 e K2. 2 sesións
• Organización de un campionato. 4 sesións
Total. 8-10 sesións
UD 8.- Os xogos tradicionais como referente identitario. 6 sesións
a.- Os xogos populares e tradicionais:
- A petanca.
- Soka-tira
b.- Confección de materiais alternativos para a realización de xogos.
c .- Os deportes tradicionais de Galicia. (2 sesións)
- O xogo do trompo ou buxaina.
- A Billarda. Xogo adaptado
- A Chave.
U.D.9.- Memoria de fin de ciclo: 2 sesións
• A actividade física e o deporte como fenómeno social.
•

Avaliaciónpersoal da condición física individual.Proxectos de mellora.

•

Saídasprofesionais.
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5.- CONCRECCIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.

Principios metodolóxicos xerais para a ESO
Neste apartado consideramos que no medio dos diferentes estilos que é posible empregar
cara unha mellor do proceso educativo, deberemos de manexar unha ampla variedade dos mesmos,
partindo nas fases iniciais do primeiro ciclo da ESO, onde se empregarán maiormente estilos de
ensino tradicionais como o mando directo ou asignación de tarefas que partindo de un modelo de
reprodución do xesto técnico ben contrastado pola experiencia poidan facilitarlle ó alumno as tarefas
de aprendizaxe motor, hasta outros estilos que se irán introducindo gradualmente e que terán maior
protagonismo nos cursos de final de etapa, 2º ciclo e logo no Bacharelato; serán estes mais
individualizadores tendendo ó traballo por grupos e a individualización coa clara intencionalidade de
deixarlle ó alumno un maior protagonismo e responsabilidade nas realización das tarefas na clase.
Procuraremos de este xeito que o alumno vaia adquirindo mais autonomía a medida que os
seus parámetros de maduración biolóxica o requiran e o propio desenvolvemento da súa
personalidade o aconselle.
Podemos cotexar pola experiencia que a reprodución de modelos técnicos sempre se deberá
de ter en conta pola súa de eficacia probada, pero isto non é óbice para ir introducindo gradualmente
outros estilos mais motivadores para o alumno, tamén avalados pola experiencia, como a asignación
de tarefas e o traballo en grupos que en determinadas circunstancias compren mellor coa consecución
dos obxectivos previstos.
Relacionado con este apartado convén facer referencia no mesmo que a parte conceptual da
materia poderase abordar dende as diferentes concepcións que individualmente defenda cada
profesor do departamento, quedando á súa elección empregar exames, traballos, cadernos ou
calquera outro medio para tratar de acadar os obxectivos de cada nivel educativo.

Principios metodolóxicos xerais para bacharelato:
1. Os centros docentes implementarán metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos
de aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin
de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades. Así
mesmo, estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si
mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e para aplicar métodos de
investigación apropiados.
2. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o
pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos
campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a
aplicación do aprendido.
3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a
aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como
pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.
4. A consellería con competencias en materia de educación promoverá as medidas necesarias
para que as habilidades de comprensión de lectura e de uso da información, a expresión escrita e a
capacidade de se expresar correctamente en público se traballen polo profesorado en todas as
materias. O alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da información en
diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto
de alfabetizacións múltiples.
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5. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa
oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do
alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto
lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das
linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de
actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que
se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas
materias lingüísticas, de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de
calquera lingua.
6. A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante nesta etapa.
O/a profesor/a titor/a coordinará a intervención educativa do equipo docente e manterá unha relación
permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas titoras legais, co fin de garantir o exercicio dos
dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito
á educación.

Principios xerais de avaliación en bacharelato
1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos
obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias troncais,
específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de avaliación e estándares de
aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III a este decreto.
2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias,
terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como
dos procesos de aprendizaxe.
3. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das
avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades do alumnado con
necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso
para minorar as cualificacións obtidas.
4. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a
súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións
didácticas.
5. A consellería con competencias en materia de educación garantirá o dereito dos alumnos e
as alumnas a unha avaliación obxectiva e a que a súa dedicación, o seu esforzo e o seu rendemento
se valoren e se recoñezan con obxectividade, para o que establecerá os oportunos procedementos.
6. O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna
lograron os obxectivose alcanzaron o adecuado grao de adquisición das competencias
correspondentes. O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do/da
estudante, coa coordinación do/da titor/a, valorará a súa evolución no conxunto das materias e a súa
madureza educativa en relación cos obxectivos do bacharelato e as competencias correspondentes.
7. Coa finalidade de lles facilitar aos alumnos e ás alumnas a recuperación das materias con
avaliación negativa, a consellería con competencias en materia de educación regulará as condicións
para que os centros docentes organicen as oportunas probas extraordinarias e os programas
individualizados nas condicións que se determinen.
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Promoción de estilos de vida saudable
A consellería con competencias en materia de educación promoverá medidas para que a
actividade física e a dieta equilibrada formen parte do comportamento xuvenil.
Os centros docentes desenvolverán medidas específicas dentro do seu proxecto educativo, de
xeito que se promova a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos alumnos e
das alumnas durante a xornada escolar, en relación coa promoción dunha vida activa,
saudable e autónoma.
O deseño, a coordinación e a supervisión das medidas que se adopten serán asumidos polo
profesorado coa cualificación ou a especialización adecuada, e de acordo cos recursos
dispoñibles.
Como concreción de actividades de promoción de estilos de vida saudable, convén facer
referencia ós recreos activos en forma de actividades físicas, xogos e deportes informais,
que se desenvolven durante os recreos no pavillón do centro de luns a venres durante todo o
curso.

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN A UTILIZAR.
Instalacións deportivas.
Pavillón polideportivo con pista de 40 X 20, cortina de separación central, vestiarios masculina e
feminino, aula de seminario, almacéns … Equipado con Porterías de Balonmán e canastras abatibles
de Baloncesto.
Pista exterior de 40 X 20 apta para balonmán e baloncesto equipada con canastras.
Terreo de xogo de terra de 90 X 40 apto para diferentes deportes e actividades física ó aire libre.
Contorno natural anexo o centro da “illa das esculturas”. Este espazo privilexiado a escasamente 50
metros do pavillón do noso centro, empregarase
como aula de educación física para o
desenvolvemento da resistencia aeróbica, a orientación e para outras actividades durante o curso,
cando o tempo nono impida.
Material e equipamento:
Colchonetaquitamedos.
Colchonetas individuais.
Trampolín Reuter.
Minitramp.
Bancos Suecos.
Postes e redes de Voleibol
Material de demarcación: Conos e “setas”
Balóns medicinais.
Patíns en liña.
Bicicleta estática.
Plinto e potro de ximnasia.
Dous encerados …
Material funxible:
Balóns de: Baloncesto, Balonmán, Voleibol, Fútbol sala, fútbol 11, Rugby, pelotas de rítmica, pelotas
de hóckey adaptado.
Trompos, cordas, pugas, carozos, zancos, paus … e demais material de xogos tradicionais.
Petos de diferentes cores.
Sticks, picas …
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Outros recursos didácticos:
Emprego puntual da sala de usos múltiples ou de informática para sesións que necesiten do uso das
Tics, proxectores ou diferentes soportes audiovisuais.
Por exemplo: Charla sobre alimentación e actividade física de terceiro da ESO ou primeiros auxilios en
4º da ESO.
Libros de texto e de temática variada de Ed. Física, de carácter consultivo na biblioteca do seminario.

7.- CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO
ALUMNADO.
A avaliación é unha parte fundamental do proceso de ensino-aprendizaxe que mellora a calidade do
ensino. Trátase dun proceso dinámico, continuo e sistemático que implica unha reflexión crítica sobre
o proceso didáctico.
Esta avaliación, atendendo ao Decreto 86/2015, debe ser continua, formativa e integradora para a
ESO e continua, formativa e diferenciada para o Bacharelato.
Mediante a avaliación pretendemos coñecer:
O punto de partida, a evolución e as aprendizaxes dos nosos alumnos.
O proceso de ensino.
A práctica docente.
A avaliación terá lugar en diferentes momentos coma son unha avaliación inicial, da que falaremos
máis adiante, unha avaliación formativa e unha avaliación final ou sumativa que darán froito á
cualificación.

O profesorado avaliará aos alumnos/as tendo en conta os diferentes elementos do currículo.
Os criterios de avaliación serán o elemento que permita valorar, tanto o grado de adquisición das
competencias básicas como o de consecución dos distintos estándares de aprendizaxe. No apartado 4
desta programación (concreción para cada estándar da temporalización, grao mínimo e
procedemento e instrumento) establecemos unha relación entre os estándares de aprendizaxe e os
instrumentos que imos a empregar para avalialos. Co fin de garantir o dereito que asiste aos
alumnos/as a que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e recoñecidos con
obxectividade, os profesores/as informarán ao alumnado do que se vai a estudar, de que e cando se
vai a avaliar e de cómo se vai a cualificar.

Empregaranse como procedementos e instrumentos de avaliación:
Observación sistemática:
•

Diario de clase

•

Rexistro anecdotario

•

Listas de control
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Escalas de calificación

Análise das producións dos alumnos:
•

Porfolio (traballos feitos polos nosos alumnos tanto de xeito grupal coma individual, reflexións
escritas individuais, presentacións en “powerpoint”,… )

Probas específicas:
•

Test físicos

•

Probas de execución motriz

•

Gravacións

Será obrigatorio traer roupa deportiva á clase de Educación Física. Incumprir este criterio,
sen causa xustificada, implicará a non participación na clase o que terá asociado a imposibilidade de
acadar os estándares de aprendizaxe avaliados nesa sesión. Considéranse faltas xustificadas aquelas
que aparecen recollidas no protocolo para a prevención e control do absentismo escolar de Galicia.

1º ESO:
Criterios de avaliación.
Os marcados polo decreto en vigor que establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria na comunidade autónoma de Galicia
Criterios de Cualificación:
A cualificación final de cada trimestre será o froito da suma dos distintos ferramentas empregadas
para valorar os estándares de aprendizaxe, así teremos:
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Criterios de cualificación.

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN AGRUPADA DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO

EF 1º ESO

NIVEL

1º SECUNDARIA OBLIGATORIA

CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN

Educación Física (EF)
TRIMESTRES

Estándares de aprendizaxe
Procedemento e
instrumento

ÁREA

Grao mínimo para superar o
estándard

C.C. do
estándard

Peso

T1
1º-EFB2.1.1-Utiliza técnicas corporais básicas,
combinando espazo, tempo e intensidade

T2

T3

Voltereta adiante agrupada con axudas.
Apoio invertido de mans con axudas

CCEC

X

Aplica os aspectos básicos das técnicas
e das habilidades específicas adaptadas

CAA,
CSIEE

X

X

Adapta os fundamentos técnicos e
CAA,
tácticos básicos para obtervantaxe na
CSIEE
práctica das actividades físico-deportivas
de oposición ou de colaboraciónoposición facilitadas, respectando o
regulamento

X

X

X

X

4%

Pon en práctica aspectos de
CAA,
organización de ataque e de defensa nas CSIEE
actividades físico-deportivas de
oposición ou de colaboración-oposición
facilitadas.

1º-EFB4.2.3-Discrimina os estímulos que cómpre
ter en conta na toma de decisiónsnas situacións
facilitadas de colaboración, oposición e
colaboración-oposición, para

Discrimina os estímulos que cómpre ter
en conta na toma de decisiónsnas
situacións facilitadas de colaboración,
oposición e colaboración-oposición, para

X

X

4%
1º-EFB4.1.1-Aplica os aspectos básicos das
técnicas e das habilidades específicas adaptadas
máis sinxelas, respectando as regras e as normas
establecidas.
PROCEDEMEN
TO:
Observación
sistemática

4%
20%

T1: 0% T2:
21% T3:
INSTRUMENTO
21%
: Rúbrica

1º-EFB4.2.1-Adapta os fundamentos técnicos e
tácticos básicos para obtervantaxe na práctica das
actividades físico-deportivas de oposición ou de
colaboración-oposición facilitadas, respectando o
regulamento.
4%
1º-EFB4.2.2-Pon en práctica aspectos de
organización de ataque e de defensa nas
actividades físico-deportivas de oposición ou de
colaboración-oposición facilitadas.

CAA,
CSIEE
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obtervantaxeoucumprir o obxectivo da acción.
4%
PROCEDEMEN
TO: Probas
específicas

5%

INSTRUMENTO
: Proba de
T1: 7% T2:
interpretación de 0% T3: 0%
datos
PROCEDEMEN
TO: Probas
específicas

30%

1º-EFB4.1.4-Explica e pon en práctica técnicas
básicas de progresión en contornos non estables e
técnicas básicas de orientación.
0.83%

1º-EFB3.2.2-Alcanza niveis de condición física
saudable acordes aoseu momento de
desenvolvemento motor e ás súas posibilidades.
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obtervantaxeoucumprir o obxectivo da
acción.
Explica e pon en práctica técnicas
básicas de progresión en contornos non
estables e técnicas básicas de
orientación

CAA,
CSIEE

X

Nivel mínimo en resistencia aeróbica
segundo edade e sexo

CAA

X

Mellora o seu nivel na execución e
aplicación das accións técnicas respecto
aoseu nivel de partida

X

X

CAA,
CSIEE

X

X

CCEC

X

X

0.5%

Pon en práctica unha secuencia de
movementoscorporaisaxustados a un
ritmo

1º-EFB2.1.3-Colabora na realización de bailes e
danzas.

Colabora na realización de bailes e
danzas.

CCEC

Recoñece de xeito básico a estrutura
dunha sesión de actividade física

CSC,
CMCT

3.75%

INSTRUMENTO
: Proba de
capacidade
motriz
PROCEDEMEN
TO: Observador
externo

T1: 40%
T2: 32%
T3: 32%

3.75%

5%

T1: 0% T2:
INSTRUMENTO
5% T3: 5%
: Observador
externo
PROCEDEMEN
TO:
Observación
sistemática

1º-EFB4.1.3-Mellora o seu nivel na execución e
aplicación das accións técnicas respecto aoseu
nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e
superación, adecuado á súaidade.

35%

T1: 47%
T2: 37%
T3: 37%

1º-EFB2.1.2-Pon en práctica unha secuencia de
movementoscorporaisaxustados a un ritmo

X

0.5%

1º-EFB1.1.1-Recoñece de xeito básico a estrutura
dunha sesión de actividade física coa intensidade
dos esforzos realizados

X

1.3%
1º-EFB1.1.2-Prepara e realiza quecementos e
Prepara e realiza quecementos e fases
fases finais da sesión de acordocoscontidos que se finais da sesión

CSC, CAA

X

X

74

IES A XUNQUEIRA I (Pontevedra)

Departamento de Educación Física

vaian realizar, seguindo as orientacións dadas
INSTRUMENTO
: Rexistro
anecdótico
(anecdotario)

1.3%
1º-EFB1.1.3-Respecta os hábitos de aseo persoal
en relación á saúde e a actividade física

Respecta os hábitos de aseo persoal

CSC

X

X

X

Amosa tolerancia e deportividade tanto
no papel de participante como no de
espectador/a

CSC

X

X

X

Colabora nas actividades grupais

CSC

X

X

X

CSC

X

X

X

identifica as posibilidades que ofrece o
seu contorno próximo para a realización
de actividades físico-deportivas

CSC

X

X

X

Respecta o seucontrono

CSC

X

X

X

X

X

X

1.3%

Analiza criticamente as actitudes e os
CSC
estilos de vida relacionados
cotratamento do corpo, as actividades de
lecer, a actividade física e o deporte no
contexto social actual

1º-EFB1.4.1-Identifica as características das

Identifica as características das

X

X

X

1.3%
1º-EFB1.2.1-Amosa tolerancia e deportividade
tanto no papel de participante como no de
espectador/a
1.3%
1º-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
1.3%
1º-EFB1.2.3-Respecta as demais persoas dentro
Respecta as demais persoas dentro do
do labor de equipo, con independencia do seu nivel labor de equipo
de destreza.
1.3%
1º-EFB1.3.1-Coñece e identifica as posibilidades
que ofrece o seu contorno próximo para a
realización de actividades físico-deportivas
1.3%
1º-EFB1.3.2-Respecta o seucontrono e a valora
como un lugar común para a realización de
actividades físico-deportivas.
1.3%
1º-EFB1.3.3-Analiza criticamente as actitudes e os
estilos de vida relacionados cotratamento do corpo,
as actividades de lecer, a actividade física e o
deporte no contexto social actual

CSC,
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propostas que poidansupor un elemento de risco
relevante pa-ra si mesmo/a ou para as demais
persoas
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actividades físico-deportivas e artísticoexpresivas propostas que poidansupor
un elemento de risco relevante pa-ra si
mesmo/a ou para as demais persoas

CSIEE

Describe e pon en práctica os protocolos
para activar os servizos de emerxenci

CSIEE

Distingue de xeito básico o impacto que
pode ter a alimentación nun estilo de
vida saudable

CMCT

1.3%
1º-EFB1.4.2-Describe e pon en práctica os
protocolos para activar os servizos de emerxencia
e de protección no seu contorno

X

X

X

X

X

1.3%
1º-EFB3.1.1-Distingue de xeito básico o impacto
que pode ter a alimentación nun estilo de vida
saudable
1.3%
1º-EFB3.1.2-Adapta a intensidade do esforzo
controlando a frecuencia cardíaca correspondente
ás marxes de mellora da condición física.

X

1.3%

Adapta a intensidade do esforzo
CMCT,
controlando a frecuencia cardíaca
CAA
correspondente ás marxes de mellora da
condición física

X

1º-EFB3.1.3-Identifica de xeito básico as
características que deben ter as actividades físicas
para ser consideradas saudables, e lévaas á
práctica.

Identifica de xeito básico as
CMCT
características que deben ter as
actividades físicas para ser consideradas
saudable

X

X

Inicíase na participación activa das
actividades para a mellora das
capacidades físicas básicas desde un
enfoque saudable,

CAA

X

X

Aplica os fundamentos de hixiene
postural na práctica das actividades
física

CMCT,
CSIEE

X

X

X

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

CAA,
CSIEE

X

X

X

1.3%
1º-EFB3.2.1-Inicíase na participación activa das
actividades para a mellora das capacidades físicas
básicas desde un enfoque saudable, utilizando os
métodos básicos para o seudesenvolvemento.
1.3%
1º-EFB3.2.3-Aplica os fundamentos de hixiene
postural na práctica das actividades físicas como
medio de prevención de lesións.
1.3%
1º-EFB4.1.2-Describe a forma de realizar os
movementos implicados nos modelos técnicos
adaptados máis sinxelos.
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1.3%

PROCEDEMEN
TO: Análise das
producións dos
alumnos/as

5%

1º-EFB1.5.1-Utiliza as tecnoloxías da información e Utiliza as tecnoloxías da información e
da comunicación para elaborar documentos dixitais da comunicación para elaborar
propios adecuados á súaidade (texto,
documentos dixitais propios
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como
resultado do proceso de procura, análise e
selección de información salientable.

CD, CCL

X

X

X

0.17%

INSTRUMENTO
: Portfolio

T1: 7% T2:
5% T3: 5%

1º-EFB1.5.2-Expón e defendetraballossinxelos
sobre temas vixentes no contexto social,
relacionados coa actividade física ou a
corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.

Expón e defendetraballossinxelos sobre CD, CCL
temas relacionados coa actividade física
ou a corporalidade, utilizando recursos
tecnolóxicos

X

0.17%
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AGRUPAMENTO
Estándares
vinculados
con
conceptos teóricos

PESO NA
AVALIACIÓN
20%
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ESTÁNDARES
VINCULADOS

INSTRUMENTO

1.5.1
1.5.2
4.1.2
4.1.4

Rexistro anecdotario
Porfolio
Traballo individual

Estándares
relacionados
execución:

50%
coa

procedimentais
Aspectos común

20%

1.1.1
1.1.2
2.1.1
2.1.2
3.1.2
3.1.3
3.2.1

3.2.2
3.2.3
4.1.1
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Test físicos

1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.3.1

Escala de cuantificación

Escalas de cuantificación

Rexistro anecdotario.

Relacionados coa
convivencia e o
respeto
Hábitos hixiénicosaudables

Probas
de
execución
individual ou grupal

10%

Relacionados coa
participación e a
saude

1.1.3
1.3.2
1.3.3
1.4.1

1.4.2
2.1.3
3.1.1

Rexistro anecdotario

Criterios para a promoción de curso e/ou nivel
Para acadar un aprobado o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso
de avaliación. O redondeo será á alta a partir do X.50. Así 4.99=4. 5.50=6.
Procedementos de recuperación das avaliacións non superadas:
Para aquelas alumnas e alumnos que non superasen os contidos traballados na primeira e/ou na
segunda avaliación existe a posibilidade de que sigan traballando estes durante os recreos.
Dentro do noso plan de actividade física e saúde establecemos que o pavillón permanecerá aberto
durante os recreos para realizar distintas actividades e prácticas deportivas, entre elas actividades de
preparación e superación de contidos pendentes.
En todo momento o alumnado terá a posibilidade de contar coa axuda e o asesoramento dun profesor
de Educación Física o cal lle facilitará o material necesario para a práctica e o guiará neste proceso de
adquisición das aprendizaxes non alcanzadas tanto da primeira coma da segunda avaliación.
No caso de non alcanzar unha avaliación positiva no terceiro trimestre este terá a posibilidade de
recuperar os mesmos durante o período que vai dende o final da terceira avaliación e a avaliación
final. Este mesmo período será tamén empregado para a avaliación dos contidos suspenso da
primeira e da segunda avaliación.
Pode suceder que, debido a natureza dalgúns dos contidos desta materia nos que hai certa
continuidade, o profesor/a perciba, comprobe e contraste a adquisición de certas habilidades ou
capacidades ao longo do curso que non estaban conseguidas nos trimestres precedentes. Se isto fose
así, e sempre que a media das tres avaliacións fose igual ou superior a 5, existiría a posibilidade de
non ter que presentarse a este período final de avaliación. En todo momento será o profesor/a quen
indique, sempre antes do día 6 de xuño, os contidos e as probas as que se debería presentar neste
período tras a terceira avaliación para superar o curso.
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Período abranguidoentre o final do terceiro trimestre e a avaliación final (do 6 ao 22 de xuño):
Tal e como aparece recollido na Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de
avaliación, ao longo deste período o alumnado poderá realizar actividades de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación e titoría. Atendendo a estas instrucións teríamos:
• Actividades de recuperación: para o alumnado que teña partes sen superar da materia, logo
de realizada a terceira avaliación, farase un informe de avaliación individualizado onde se
indicará as actividades e probas que ten que realizar neste período para demostrar a
adquisición dos contidos e/ou competencias que non conseguiu alcanzar ao longo do curso até
este momento.
Ditas probas e/ou actividades corresponderán con aspectos relacionados coa propia condición
física, habilidades deportivas ou rítmico-expresivas e contidos teóricos vistos ao longo do
curso.
•

•

Actividades de reforzo: Para o alumnado que conseguiu superar a materia, pero que queira
ou teña que reforzar algún contido estableceranse unha serie de actividades que englobarán
os aspectos máis destacados dos vistos ao longo do curso.
Esta probas ou actividades poderán ter unha repercusión positiva na súa nota, nunca poderán
baixala. O alumnado que así o desexe poderá optar a subir até un máximo de 1 pto a sumar
sobre a nota media do curso. A alumna ou o alumno terá que practicar as distintas probas
propostas ao longo deste período e escoller entre dúas das tres opción que se propoñen. Estas
opcións serán as seguintes:
o

Exame teórico: O alumnado poderá practicar e realizar un exame teórico que
comprenda os contidos conceptuais vistos ao longo do curso. En función do resultado
alcanzado poderá conseguir até un máximo de 0.5 ptos a sumar á nota media do curso.

o

Proba de resistencia aerobia:O alumno ou a alumna que así o queira poderá ao longo
destes días preparar unha proba práctica de resistencia. Esta proba consistirá nun test
de CourseNavette como o realizado no primeiro trimestre. Se mellora sobre o seu
mellor resultado anterior conseguirá 0.25 ptos a sumar sobre a nota media do curso por
cada 0.5 periodode mellora.

o

Circuíto de habilidades ximnástico-deportivas: O alumnado poderá realizar un circuíto
que englobe habilidades de xa traballadas ao longo do ano. Concretamente bádminton,
gimnasia deportiva e baloncesto. Segundo o tempo tardado na realización de dito
circuíto poderá conseguir até un máximo de 0.5 ptos a sumar á nota media do curso.

Actividades de ampliación: O alumnado que así o demande poderá realizar actividades
distintas ás realizadas ao longo do ano en función do seu interese (deportes, xogos,
actividades que non se traballaron ao longo deste curso). O seu traballo nestas actividades
podería ter unha repercusión positiva sobre a súa nota, nunca aminorala. Este repercusión na
súa nota será de xeito proporcional aos días traballados neste período e en relación ao
porcentaxe asignado ao traballo de clase (50%). Esta nota será sumada sobre a nota media do
curso.

As alumnas e os alumnos, neste período de traballo, só poderán incrementar a súa nota atendendo ás
condicións das actividades que estean a realizar. E dicir, o alumnado que estea a realizar actividades
de ampliación non poderán subir nota en base as actividades de reforzo ou recuperación e así no
restantes casos.
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2º ESO:
Criterios de avaliación.
Os marcados polo decreto en vigor que establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria na comunidade autónoma de Galicia
Criterios de Cualificación:
A cualificación final de cada trimestre será o froito da suma dos distintos ferramentas empregadas
para valorar os estándares de aprendizaxe, así teremos:
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN AGRUPADA DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO

Educación Física IES A XUNQUEIRA i

NIVEL

2º SECUNDARIA OBLIGATORIA

ÁREA

Educación Física (EF)

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN

Procedemento e
instrumento
PROCEDEMENTO:
Análise das
producións dos
alumnos/as
INSTRUMENTO:
Producións motrices
PROCEDEMENTO:
Probas específicas
INSTRUMENTO:
Proba de capacidade
motriz

PROCEDEMENTO:
Observación
sistemática
INSTRUMENTO:
Lista de
control/cotexo

Grao mínimo para superar o
estándard

Estándares de aprendizaxe
Peso

5%
T1: 5% T2:
5% T3: 5%

25%
T1: 25% T2:
25% T3: 26%

2º-EFB3.2.2-Alcanza niveis de condición física
saudable acordes aoseu momento de
desenvolvemento motor e ás súas posibilidades

T1: 25% T2:
25% T3: 26%

Alcanza niveis de condición física na CAA
resistencia aeróbica recomendados
pola OMS para a súaidade

TRIMESTRES
T1

T2

T3

X

X

X

X

5%

2º-EFB1.1.3-Prepara e pon en práctica
actividades para a mellora das habilidades
motoras en función das propias dificultades,
baixo a dirección do/da docente.

Pon en práctica actividades motoras
en función das propias dificultades.

CSC

X

X

Analiza de xeito básico a implicación
das capacidades físicas e as
coordinativas nas actividades físicodeportivas

CMCT

X

X

Aplica os aspectos básicos das
técnicas e das habilidades
específicas adaptadas

CAA
CSIEE

X

X

X

Pon en práctica aspectos de
organización de ataque e de defensa

CAA
CSIEE

X

X

12.5%
2º-EFB3.1.1-Analiza de xeito básico a
implicación das capacidades físicas e as
coordinativas nas actividades físico-deportivas e
artístico-expresivas traballadas no ciclo.

25%

C.C. do
estándar
d

3.57%
2º-EFB4.1.1-Aplica os aspectos básicos das
técnicas e habilidades específicas adaptadas,
respectando as regras e as normas
establecidas.
3.57%
2º-EFB4.2.1-Adapta os fundamentos técnicos e
tácticos para obtervantaxe na práctica das
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actividades físico-deportivas de oposición ou de
colaboración-oposición facilitadas.
3.57%
2º-EFB4.2.2-Describe simplificadamente e pon
en práctica de xeito autónomo aspectos de
organización de ataque e de defensa nas
actividades físico-deportivas de oposición ou de
colaboración-oposición facilitadas.

nas actividades físico-deportivas de
oposición ou de colaboraciónoposición facilitadas.
pon en práctica de xeito autónomo
aspectos de organización de ataque
e de defensa

CAA
CSIEE

X

Discrimina os estímulos que cómpre
CAA
ter en conta na toma de decisiónsnas CSIEE
situacións facilitadas de colaboración,
oposición e colaboración-oposición,
para obtervantaxeoucumprir o
obxectivo da acción.

X

3.57%
2º-EFB4.2.3-Discrimina os estímulos que
cómpre ter en conta na toma de decisiónsnas
situacións de colaboración, oposición e
colaboración-oposición facilitadas, para
obtervantaxeoucumprir o obxectivo da acción.
3.57%

2º-EFB2.1.1-Utiliza técnicas corporais básicas,
Voltereta adiante agrupada con
de forma creativa, combinando espazo, tempo e axudas. Apoio invertido de mans con
intensidade.
axudas

CCEC

X

X

CCEC

X

X

X

0.45%

PROCEDEMENTO:
Observador externo
INSTRUMENTO:
Observador externo

2º-EFB2.1.2-Crea e pon en práctica unha
pon en práctica unha secuencia de
secuencia de movementoscorporaisaxustados a movementoscorporais
un ritmo prefixa-do de baixadificultade.
5%
T1: 5% T2:
5% T3: 5%

X

0.45%
2º-EFB2.1.3-Colabora no deseño e na
realización de bailes e danzas sinxelas,
adaptando a súaexecución á dos
seuscompañeiros e das súas compañeiras.

Colabora no deseño e na realización
de bailes e danzas sinxelas

CCEC

X

Realiza improvisacións

CCEC

X

0.45%
2º-EFB2.1.4-Realiza improvisacións de xeito
individual como medio de comunicación
espontánea
0.45%
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2º-EFB1.1.1-Recoñece a estrutura dunha sesión Recoñece de xeito básico a estrutura
de actividade física coa intensidade dos
dunha sesión de actividade física
esforzos realizados.

CSC
CMCT

X

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

CSC CAA

X

X

X

Amosa tolerancia e deportividade
tanto no papel de participante como
no de espectador/a

CSC

X

X

X

Colabora nas actividades grupais

CSC

X

X

X

Respecta as demais persoas dentro
do labor de equipo

CSC

X

X

X

Identifica as posibilidades que ofrece
o seu contorno próximo para a
realización de actividades físicodeportivas

CSC

X

X

X

Respecta o seucontrono

CSC

X

X

X

Analiza criticamente as actitudes e os CSC
estilos de vida relacionados

X

X

X

1.03%
2º-EFB1.1.2-Prepara e realiza quecementos e
fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en
conta os contidos que se vaian realizar.
1.03%
2º-EFB1.2.1-Amosa tolerancia e deportividade
tanto no papel de participante como no de
espectador/a.
1.03%
PROCEDEMENTO:
Observación
sistemática
INSTRUMENTO:
Rexistro anecdótico
(anecdotario)

35%
T1: 35% T2:
35% T3: 37%

2º-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.
1.03%
2º-EFB1.2.3-Respecta as demais persoas
dentro do labor de equipo, con independencia
do nivel de destreza.
1.03%
2º-EFB1.3.1-Coñece as posibilidades que
ofrece o contorno para a realización de
actividades físico-deportivas axeita-das a
súaidade.
1.03%
2º-EFB1.3.2-Respecta o contorno e valórao
como un lugar común para a realización de
actividades físico-deportivas.
1.03%
2º-EFB1.3.3-Analiza criticamente as actitudes e
os estilos de vida relacionados cotratamento do
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corpo, as actividades de lecer, a actividade
física e o deporte no contexto social actual.
1.03%
2º-EFB1.4.1-Identifica as características das
actividades físico-deportivas e artísticoexpresivas propostas que poidansupor un
elemento de risco para si mesmo/a ou para as
demais persoas.
1.03%
2º-EFB1.4.2-Describe e pon en práctica os
protocolos para activar os servizos de
emerxencia e de protección do contorno.

cotratamento 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
poidansupor un elemento de risco
relevante pa-ra si mesmo/a ou para
as demais persoas

CSC
CSIEE

X

X

X

Describe e pon en práctica os
CSIEE
protocolos para activar os servizos de
emerxenci

X

X

X

1.03%
2º-EFB1.4.3-Adopta as medidas preventivas e
de seguridade propias das actividades
desenvolvidas durante o ciclo, tendo especial
coidado con aquelas que se realizan nun
contorno non estable.

Adopta as medidas preventivas e de
seguridade propias das actividades

CSIEE

X

1.03%
2º-EFB3.1.2-Relaciona diferentes tipos de
actividade física e alimentación coseu impacto
na súasaúde.

Relaciona diferentes tipos de
CMCT
actividade física e alimentación coseu
impacto na súasaúde

X

Relaciona as adaptacións orgánicas
principais coa actividade física
sistemática e a saúde

CMCT

X

Adapta a intensidade do esforzo
controlando a frecuencia cardíaca

CMCT

X

1.03%
2º-EFB3.1.3-Relaciona as adaptacións
orgánicas principais coa actividade física
sistemática, así como coa saúde e os riscos e
as contraindicacións da práctica deportiva.
1.03%
2º-EFB3.1.4-Adapta a intensidade do esforzo
controlando a frecuencia cardíaca
correspondente ás marxes de mellora dos
principais factores da condición física.
1.03%
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2º-EFB3.1.5-Aplica con axudaprocedementos
para autoavaliar os factores da condición física.
1.03%
2º-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.

Aplica con axudaprocedementos para CMCT
autoavaliar os factores da condición
física.

X

X

Mantén actitude crítica fronte ás
CMCT
prácticas que teñen efectos negativos CSC
para a saúde.

X

Participa activamente na mellora das
capacidades físicas básicas

CAA

X

X

X

Aplica os fundamentos de hixiene
postural na práctica das actividades
física

CAA
CSIEE

X

X

X

X

X

X

1.03%
2º-EFB3.2.1-Participa activamente na mellora
das capacidades físicas básicas desde un
enfoque saudable, utilizando os métodos
básicos para o seu de-senvolvemento.
1.03%
2º-EFB3.2.3-Aplica os fundamentos de hixiene
postural na práctica das actividades físicas
como medio de prevención de lesións.
1.03%
2º-EFB3.2.4-Analiza a importancia da práctica
Relaciona o efecto desta práctica coa CAA
habitual de actividade física para a mellora da
mellora da calidade de vida
propia condición física saudable, relacionando o
efecto desta práctica coa mellora da calidade de
vida.
1.03%
2º-EFB4.1.2-Autoavalía a súaexecución de xeito Autoavalía a súaexecución de xeito
básico con respecto ao modelo técnico
básico con respecto ao modelo
formulado
técnico formulado

CAA
CSIEE

X

1.03%
2º-EFB4.1.3-Describe a forma de realizar os
movementos implicados nos modelos técnicos
adaptados.

Describe a forma de realizar os
CAA
movementos implicados nos modelos CSIEE
técnicos adaptados máis sinxelos.

X

X

X

Mellora o seu nivel na execución

X

X

X

1.03%
2º-EFB4.1.4-Mellora o seu nivel na execución e
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aplicación das accións técnicas respecto aoseu
nivel de partida, amosando actitudes de esforzo
e superación.

CSIEE

1.03%
2º-EFB4.2.4-Reflexiona sobre as situacións
facilitadas resoltas valorando a oportunidade
das soluciónsachegadas e a súaaplicabilidade a
situacións similares.
1.03%
2º-EFB1.5.1-Utiliza as tecnoloxías da
información e da comunicación para elaborar
documentos dixitais propios adecuados á
súaidade (texto, presentación, imaxe, vídeo,
son, etc.), como resultado do proceso de
procura, análise e selección de información
salientable.
PROCEDEMENTO:
Análise das
producións dos
alumnos/as
INSTRUMENTO:
Portfolio

Reflexiona sobre as situacións
facilitadas resoltas valorando a
oportunidade das
soluciónsachegadas e a
súaaplicabilidade a situacións
similares.

CAA
CSIEE

X

Utiliza as tecnoloxías da información
e da comunicación para elaborar
documentos dixitais propios

CD CCL

X

Expón e defendetraballossinxelos
sobre temas relacionados coa
actividade física ou a corporalidade,
utilizando recursos tecnolóxicos

CAA CCL

X

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

CAA
CSIEE

0.14%
5%
T1: 5% T2:
5% T3: 0%

2º-EFB1.5.2-Expón e defendetraballos
elaborados sinxelos sobre temas vixentes no
contexto social, relacionados coa actividade
física ou a corporalidade, utilizando recursos
tecnolóxicos
0.14%
2º-EFB4.1.5-Explica e pon en práctica técnicas
de progresión nos contornos non estables e
técnicas básicas de orientación, regulando o
esforzo en función das súas posibilidades.
0.14%
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AGRUPAMENTO
Estándares
vinculados
con
conceptos teóricos
Criterios
nivel

para

PESO NA
AVALIACIÓN
20%
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ESTÁNDARES
VINCULADOS

INSTRUMENTO

1.5.1
1.5.2

Rexistro anecdotario
Porfolio
Traballo individual

a

Para
acadar
un
deberá
obter
coma
ao finalizar o proceso de
será á alta a partir do
5.50=6.

Estándares
relacionados
execución:

50%
coa

procedimentais

Procedementos
de
Aspectos común
avaliacións
non
Relacionados coa
Para aquelas alumnas e
convivencia e o
superasen os contidos
respeto
e/ou
na
segunda
posibilidade
de
que
Hábitos hixiénicodurante os recreos.
saudables
Dentro do noso plan de
Relacionados coa
establecemos que o
participación e a
aberto
durante
os
saude
distintas actividades e
entre elas actividades de
superación de contidos pendentes.

20%

1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.1.1
2.1.2
2.1.4
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2.1
1.2.1
1.2.2

3.2.2
3.2.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
1.2.3
2.1.3

Test físicos
Probas
de
execución
individual ou grupal
Escalas de cuantificación

Escala de cuantificación
Rexistro anecdotario.

10%

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
1.4.2
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1.4.3
3.1.1
3.1.2
3.1.6
3.2.4

promoción de curso e/ou

Rexistro anecdotario

aprobado o alumno
mínimo un 5 sobre 10
avaliación. O redondeo
X.50.
Así
4.99=4.

recuperación
das
superadas:
alumnos
que
non
traballados na primeira
avaliación
existe
a
sigan traballando estes
actividade física e saúde
pavillón
permanecerá
recreos para realizar
prácticas
deportivas,
preparación
e
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En todo momento o alumnado terá a posibilidade de contar coa axuda e o asesoramento dun profesor de Educación Física o cal lle facilitará o
material necesario para a práctica e o guiará neste proceso de adquisición das aprendizaxes non alcanzadas tanto da primeira coma da
segunda avaliación.
No caso de non alcanzar unha avaliación positiva no terceiro trimestre este terá a posibilidade de recuperar os mesmos durante o período que
vai dende o final da terceira avaliación e a avaliación final. Este mesmo período será tamén empregado para a avaliación dos contidos
suspenso da primeira e da segunda avaliación.
Pode suceder que, debido a natureza dalgúns dos contidos desta materia nos que hai certa continuidade, o profesor/a perciba, comprobe e
contraste a adquisición de certas habilidades ou capacidades ao longo do curso que non estaban conseguidas nos trimestres precedentes. Se
isto fose así, e sempre que a media das tres avaliacións fose igual ou superior a 5, existiría a posibilidade de non ter que presentarse a este
período final de avaliación. En todo momento será o profesor/a quen indique, sempre antes do día 6 de xuño, os contidos e as probas as que
se debería presentar neste período tras a terceira avaliación para superar o curso.

Período abranguido entre o final do terceiro trimestre e a avaliación final (do 6 ao 22 de xuño):
Tal e como aparece recollido na Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación, ao longo deste período o
alumnado poderá realizar actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Atendendo a estas instrucións teríamos:
• Actividades de recuperación: para o alumnado que teña partes sen superar da materia, logo de realizada a terceira avaliación, farase
un informe de avaliación individualizado onde se indicará as actividades e probas que ten que realizar neste período para demostrar
a adquisición dos contidos e/ou competencias que non conseguiu alcanzar ao longo do curso até este momento.
Ditas probas e/ou actividades corresponderán con aspectos relacionados coa propia condición física, habilidades deportivas ou rítmicoexpresivas e contidos teóricos vistos ao longo do curso.
•

Actividades de reforzo: Para o alumnado que conseguiu superar a materia, pero que queira ou teña que reforzar algún contido
estableceranse unha serie de actividades que englobarán os aspectos máis destacados dos vistos ao longo do curso.
Esta probas ou actividades poderán ter unha repercusión positiva na súa nota, nunca poderán baixala. O alumnado que así o desexe
poderá optar a subir até un máximo de 1 pto a sumar sobre a nota media do curso. A alumna ou o alumno terá que practicar as
distintas probas propostas ao longo deste período e escoller entre dúas das tres opción que se propoñen. Estas opcións serán as
seguintes:
o

Exame teórico: O alumnado poderá practicar e realizar un exame teórico que comprenda os contidos conceptuais vistos ao
longo do curso. En función do resultado alcanzado poderá conseguir até un máximo de 0.5 ptos a sumar á nota media do curso.
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o

Proba de resistencia aerobia:O alumno ou a alumna que así o queira poderá ao longo destes días preparar unha proba práctica
de resistencia. Esta proba consistirá nun test de CourseNavette como o realizado no primeiro trimestre. Se mellora sobre o seu
mellor resultado anterior conseguirá 0.25 ptos a sumar sobre a nota media do curso por cada 0.5 periodode mellora.

o

Circuíto de habilidades gimnástico-deportivas: O alumnado poderá realizar un circuíto que englobe habilidades de xa
traballadas ao longo do ano. Concretamente bádminton, gimnasia deportiva e voleibol. Segundo o tempo tardado na realización
de dito circuíto poderá conseguir até un máximo de 0.5 ptos a sumar á nota media do curso.

Actividades de ampliación: O alumnado que así o demande poderá realizar actividades distintas ás realizadas ao longo do ano en
función do seu interese (deportes, xogos, actividades que non se traballaron ao longo deste curso). O seu traballo nestas actividades
podería ter unha repercusión positiva sobre a súa nota, nunca aminorala. Este repercusión na súa nota será de xeito proporcional aos
días traballados neste período e en relación ao porcentaxe asignado ao traballo de clase (50%). Esta nota será sumada sobre a nota
media do curso.

As alumnas e os alumnos, neste período de traballo, só poderán incrementar a súa nota atendendo ás condicións das actividades que estean
a realizar. E dicir, o alumnado que estea a realizar actividades de ampliación non poderán subir nota en base as actividades de reforzo ou
recuperación e así no restantes casos.

89

IES A XUNQUEIRA I (Pontevedra)

Departamento de Educación Física

3º ESO:
Criterios de avaliación.
Os marcados polo decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na
comunidade autónoma de Galicia
Criterios de Cualificación:

AVALIACIÓN 1º TRIMESTRE.

PROBAS

UD_01
COÑECE O TEU CORPO E A FORMA DE
ACTIVALO

UD_02
A CONDICIÓN FÍSICA E A SAÚDE

(TEST)
(TEST)
(TEST)
TRABALLA
APRENDEMOS A
COÑECE O
A
A
A HIXIENE QUECEMENTO E
REALIZAR O ALIMENTACIÓN
ACT.
POSTURAL AS PARTES DA
QUECEMENTO
SAUDABLE
FÍSICA E
SESIÓN
A SAÚDE

(DAFIS)
PARTICIPA
NO
CONTROL
DA C.F.

3ºESO
UD_03
TRABALLA A RESISTENCIA
(TEST)
A
RESISTENCIA
COMO
CAPACIDADE
FÍSICA

(FICHA)
MELLORAMOS
APRENDE A
A NOSA
CONTROLAR RESISTENCIA
A F.C.

UD_04
TRABALLA A FORZA A TRAVÉS DA XIMNASIA
DEPORTIVA
(TEST)
ACROSPORT
COMO
ACTIVIDADE
XIMNÁSTICA

A DEPORTIVIDADE
NA PRÁCTICA DAS
ACTIVIDADES
XIMNÁSTICAS

REALIZAMOS
FIGURAS E
PIRÁMIDES
ACROSPORT

VALORACIÓN
4
PUNTOS

NOTA FINAL
1º
AVALIACIÓN

10 PUNTOS

4
PUNTOS

2
PUNTOS

+

4
PUNTOS

10 PUNTOS

4
PUNTOS

2
PUNTOS

+

4
PUNTOS

2
PUNTOS

10 PUNTOS

+

40 PUNTOS / 4 = NOTA FINAL
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AVALIACIÓN 2º TRIMESTRE.
UD_05
APRENDENDO O PROTOCOLO DO S.V.B. (A RCP)

3ºESO

UD_06
XOGANDO AO BÁDMINTON
O XOGO INDIVIDUAL

UD_07
O FLOORBALL COMO DEPORTE ALTERNATIVO

PROBAS
(TEST)
PRACTICA E
O SOPORTE VITAL
MELLORA A
BÁSICO NOS
EXECUCIÓN DA RCP
PRIMEIROS AUXILIOS

VALORACIÓN

4
PUNTOS

10 PUNTOS
NOTA FINAL 2º
AVALIACIÓN

4
PUNTOS

+

EXPON E
DEFENDE
TRABALLOS

2
PUNTOS

(TEST)
REGULAMENTO

MELLORA A
TÉCNICA E
TÁCTICA DO
XOGO

4
PUNTOS

10 PUNTOS

6
PUNTOS

(TEST)
REGULAMENTO

4
PUNTOS

+
30 PUNTOS / 3 = NOTA FINAL

91

COLABORA EN
ACTIVIDADES
GRUPAIS

RESPECTA AS NORMAS.
TOLERANCIA E
DEPORTIVIDADE

MELLORA O SEU
NIVEL DE
EXECUCIÓN
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AVALIACIÓN 3º TRIMESTRE.
UD_08
A ESTRUCTURA E RITMOS NO AERÓBIC

UD_09
INICIACIÓN Á ORIENTACIÓN DEPORTIVA

PROBAS
COMBINA REALIZA
COLABORA ENIMPROVISA
STI
SECUENCIAS DANZAS
RITMOS
DE MOV.

VALORACIÓN

NOTA FINAL 3ª
AVAL

2
PUNTOS

4
PUNTOS

10 PUNTOS

2
PUNTOS

+

2
PUNTOS

3º ESO

COÑECE O
ENTORNO

2
PUNTOS

UD_10
OS XOGOS POPULARES

A TÉCNICA NA REFLEXIÓN DA PRACTICA
RESPECTA O ORIENTACIÓN SITUACIÓN
NO XOGO
ENTORNO DEPORTIVA
RESOLTA NA
ORIENTACIÓN

2
PUNTOS

10 PUNTOS

4
PUNTOS

2
PUNTOS

+

IDENTIFICA
ELEMENTOS
DE RISCOS
NOS XOGOS

4
PUNTOS

10 PUNTOS

2
PUNTOS

ORGANIZA
O XOGO DA
PETANCA

2
PUNTOS

+

UD_11
MELLORAMOS
ALCANZA
DISCRIMINA AUTOAVALÍA NIVEIS
ESTÍMULOS
A C.F.
SAUDABLES
NOS XOGOS
POPULATRES

2
PUNTOS

4
PUNTOS

2
PUNTOS

10 PUNTOS

40 PUNTOS / 4 = NOTA FINAL

Calculo da cualificación final:
A cualificación final do curso será froito da suma entre a media aritmética das notas, con até dous decimais, acadada na primeira, segunda e
terceira avaliacións e a puntuación obtida no período abranguido entre o final da terceira avaliación e a avaliación final.
Para acadar un aprobado-a alumna ou o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso de avaliación. O
redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.50. Así 5.50=6
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Procedementos de recuperación das avaliacións non superadas:
Para aquelas alumnas e alumnos que non superasen os contidos traballados na primeira e/ou na
segunda avaliación existe a posibilidade de que sigan traballando estes durante os recreos.
Dentro do noso plan de actividade física e saúde establecemos que o pavillón permanecerá aberto
durante os recreos para realizar distintas actividades e prácticas deportivas, entre elas actividades de
preparación e superación de contidos pendentes.
En todo momento o alumnado terá a posibilidade de contar coa axuda e o asesoramento dun profesor
de Educación Física o cal lle facilitará o material necesario para a práctica e o guiará neste proceso de
adquisición das aprendizaxes non alcanzadas tanto da primeira coma da segunda avaliación.
No caso de non alcanzar unha avaliación positiva no terceiro trimestre este terá a posibilidade de
recuperar os mesmos durante o período que vai dende o final da terceira avaliación e a avaliación
final. Este mesmo período será tamén empregado para a avaliación dos contidos suspenso da
primeira e da segunda avaliación.
Pode suceder que, debido a natureza dalgúns dos contidos desta materia nos que hai certa
continuidade, o profesor/a perciba, comprobe e contraste a adquisición de certas habilidades ou
capacidades ao longo do curso que non estaban conseguidas nos trimestres precedentes. Se isto fose
así, e sempre que a media das tres avaliacións fose igual ou superior a 5, existiría a posibilidade de
non ter que presentarse a este período final de avaliación. En todo momento será o profesor/a quen
indique, sempre antes do día 6 de xuño, os contidos e as probas as que se debería presentar neste
período tras a terceira avaliación para superar o curso.

Período abranguido entre o final do terceiro trimestre e a avaliación final (do 6 ao 22 de xuño):
Tal e como aparece recollido na Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de
avaliación, ao longo deste período o alumnado poderá realizar actividades de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación e titoría. Atendendo a estas instrucións teríamos:
• Actividades de recuperación: para o alumnado que teña partes sen superar da materia, logo
de realizada a terceira avaliación, farase un informe de avaliación individualizado onde se
indicará as actividades e probas que ten que realizar neste período para demostrar a
adquisición dos contidos e/ou competencias que non conseguiu alcanzar ao longo do curso até
este momento.
Ditas probas e/ou actividades corresponderán con aspectos relacionados coa propia condición
física, habilidades deportivas ou rítmico-expresivas e contidos teóricos vistos ao longo do
curso.
•

Actividades de reforzo: Para o alumnado que conseguiu superar a materia, pero que queira
ou teña que reforzar algún contido estableceranse unha serie de actividades que englobarán
os aspectos máis destacados dos vistos ao longo do curso.
Esta probas ou actividades poderán ter unha repercusión positiva na súa nota, nunca poderán
baixala. O alumnado que así o desexe poderá optar a subir até un máximo de 1 pto a sumar
sobre a nota media do curso. A alumna ou o alumno terá que practicar as distintas probas
propostas ao longo deste período e escoller entre dúas das tres opción que se propoñen. Estas
opcións serán as seguintes:
o

Exame teórico: O alumnado poderá practicar e realizar un exame teórico que
comprenda os contidos conceptuais vistos ao longo do curso. En función do resultado
alcanzado poderá conseguir até un máximo de 0.25 ptos a sumar á nota media do
curso.
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o

Proba de resistencia aerobia:O alumno ou a alumna que así o queira poderá ao longo
destes días preparar unha proba práctica de resistencia. Esta proba consistirá nun test
de resistencia (CoursseNavette, ou Test de LegerLembert) como o realizado no
primeiro trimestre. Se mellora o resultado anterior conseguirá 0.20 ptos, por cada medio
periodo, a sumar sobre a nota media do curso conseguindo ata 0.4 ptos

o

Circuíto de habilidades deportivas: O alumnado poderá realizar unha proba práctica de
habilidade dos diferentes deportes estudados e traballados ao longo do ano.
Concretamente bádminton e orientación deportiva. Segundo o tempo tardado na
realización dos circuítos poderá conseguir até un máximo de 0.3 ptos por cada un dos
circuitos ata poder acadar un máximo de 0,6 ptos. á nota media do curso.

•

Actividades de ampliación: O alumnado que así o demande poderá realizar actividades
distintas ás realizadas ao longo do ano en función do seu interese (deportes, xogos,
actividades que non se traballaron ao longo deste curso). O seu traballo nestas actividades
podería ter unha repercusión positiva sobre a súa nota, nunca aminorala.

•

As alumnas e os alumnos, neste período de traballo, só poderán incrementar a súa nota
atendendo ás condicións das actividades que estean a realizar. E dicir, o alumnado que estea
a realizar actividades de ampliación non poderán subir nota en base as actividades de reforzo
ou recuperación e así no restantes casos.

Calculo da cualificación final:
A cualificación final do curso será froito da suma entre a media aritmética das notas, con até dous
decimais, acadada na primeira, segunda e terceira avaliacións e a puntuación obtida no período
abranguido entre o final da terceira avaliación e a avaliación final.
Para acadar un aprobado-a alumna ou o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao
finalizar o proceso de avaliación. O redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.50. Así
5.50=6.

Avaliación do alumnado coa materia pendente:
A.- Actividades de seguimento e recuperación.
I.- Dada a progresividade dos contidos de Educación Física ao longo da etapa e que gran parte do
traballado o curso anterior será chave para acadar os saberes do presente curso onde se atope o
alumno ou a alumna coa materia pendente. Dende este departamento establecemos que se o
alumnado vai superando os contidos do curso no que se atope presente dará por superados os dos
cursos precedentes. É dicir aquel alumno ou alumna que aprobe a materia de Educación Física no
curso actual superará os cursos que tivera pendentes até esta data.
II.- Por outra banda, para aqueles alumnos e alumnas que o necesiten, existe a posibilidade de
practicar actividades físicas, deportivas ou artístico-expresivas no pavillón do centro. No caso de ser
un alumno ou unha alumna coa materia pendente deberá presentarse ao profesor ou profesora de
garda que rexistrará a súa participación nunha listaxe de control.
Dentro do noso plan de actividade física e saúde establecemos que o pavillón permanecerá aberto
durante os recreos para realizar distintas actividades e prácticas deportivas, entre elas actividades de
preparación e superación de contidos pendentes.
En todo momento o alumnado terá a posibilidade de contar coa axuda e o asesoramento dun profesor
de Educación Física o cal lle facilitará o material necesario para a práctica e o guiará neste proceso de
adquisición das aprendizaxes non alcanzadas nos cursos que teña suspensos.
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B.- Proba de avaliación das materias pendentes
Para o alumnado da ESO que non conseguira superar a materia pendente logo do seguimento e das
actividades desenvolvidas ao longo do curso co seu grupo de referencia, existe a posibilidade de se
presentar a un exame de recuperación que se desenvolverá no período que vai dende o final do
terceiro trimestre e a avaliación final (do 6 ao 22 de xuño).
Ditas probas teñen un carácter teórico-práctico das cales serán informados ou informadas na reunión
inicial de curso ao tempo que se lle explicará como se realizará o seguimento da súa evolución.
Se o centro no establecera un calendario de probas pendentes estas serían desenvolvidas, na súa
clase de referencia en horario de Educación Física, polo seu profesor habitual ou polo xefe de
departamento se se atopara libre de docencia nesa hora.

4º ESO:
Criterios de avaliación.
Os marcados polo decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade autónoma de Galicia

Criterios de Cualificación:
A cualificación final de cada trimestre será o froito da suma dos distintos ferramentas empregadas para valorar
os estándares de aprendizaxe, así teremos:
4º ESO - PRIMEIRA AVALIACIÓN
IDENT.
ESTÁNDAR

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO

EFB1.1.1.

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

Coñece as partes e as características do
quecemento e da volta a calma.

EFB1.1.2.

Selecciona os exerciciosou as tarefas de activación
e de volta á calma dunha sesión, atendendo á
intensidadeou á dificultade das tarefas da parte
principal.

EFB3.1.1.

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

Coñece as características dos métodos de
adestramento da resistencia, forza e
flexibilidade.

EFB3.1.2.

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

Coñece as características do crossfit coma
deporte e os aspectos técnicos e de
correcciónpostural implicados no mesmo

EFB3.1.3.

Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o
consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas
cosseus efectos na condición física e a saúde.

Reflexiona sobre os hábitos nocivos contrarios á
saúde

EFB4.2.6.

EFB3.2.3.

EFB1.6.1.

EFB3.2.4.

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

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

% PESO
AVALIACIÓN

EXAME TEÓRICO

25%

TEST FÍSICOS

5%

PORFOLIO

5%

Elabora exerciciosaxeitados para o quecemento
e a volta a calma.

Coñece os aspectos técnicos, tácticos e
regulamentarios do voleibol

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
posibilidades.

Acadarendementos acordes coa súa saúde nas
probas físicas
Acadaniveis de resistenciaaceptables para a súa
idade.

Procura,
procesa
e
analiza
criticamenteinformaciónsactuais sobre temáticas
vinculadas á actividade física e a corporalidade,
utilizando recursos tecnolóxicos.
Valora a súaaptitude física nas súas dimensións
anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa
saúde.

Busca información empregando recursos
tecnolóxicos

Aplica os baremos sobre os seus resultados
físicos de xeitocorrecto.
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4º ESO - PRIMEIRA AVALIACIÓN
IDENT.
ESTÁNDAR

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO

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
posibilidades.

Acadarendementos acordes coa súa saúde nas
probas físicas
Acadaniveis de resistenciaaceptables para a súa
idade.

EFB4.1.1.

Axusta a realización das habilidades específicas
aos requisitos técnicos nas situacións motrices
individuais, preservando a súaseguridade e tendo
en conta as súas propias características.

Realiza os xeitos técnicos de xeitocorrecto e
previndolesións

EFB4.1.2.

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

Aplica a técnica individual a situacións de xogo

EFB4.2.1.

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

Aplica a técnica e a táctica individual ás
situacións de xogo do voleibol

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 do resto de
participantes.

Aplica a técnica e a táctica individual ás
situacións de xogo do voleibol.

EFB4.2.3.

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

Aplica a técnica e a táctica individual ás
situacións de xogo do voleibol

EFB4.2.4.

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

Emprega distintos recursos técnicos do voleibol.

EFB1.1.3.

Realiza exerciciosou actividades nas fases inicial
efinal de algunha sesión, de xeito autónomo,
acorde coseu nivel de competencia motriz.

Realiza quecementos e voltas a calma de
xeitoautónomo.

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 outrasdiferenzas.

Valora a intervención dos compañeiros e
respéctaos con independencia do seu nivel de
destreza.

EFB1.3.2.

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

Valora e respecta as distintas actividades
propostas así como as achegas feitas por cada
quen.

EFB1.3.3.

Mantén unha actitude crítica coscomportamentos
antideportivos, tanto desde o papel de participante
como desde o deespectador/a.

Non tolera comportamentos antideportivos

EFB1.4.1.

Verifica as condicións de práctica segura usando
convenientemente o equipamentopersoal, e os
materiais e os espazos de práctica.

EFB1.5.1.

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

Admite a posibilidade de cambio fronte a outros
argumentos válidos.

EFB1.5.2.

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

Valora e respeta as achegas dos seus
compañeiros

EFB1.6.2.

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

Afonda na información empregando recursos
tecnolóxicos

EFB1.6.3.

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

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

EFB3.1.4.

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

Cumpre coas necesidades de alimentación e
hidratación durante a práctica.

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

PROBAS DE
EXECUCIÓN
MOTRIZ

% PESO
AVALIACIÓN

20%

LISTAS DE
CONTROL

PROBAS DE
EXECUCIÓN
MOTRIZ

20%

LISTAS DE
CONTROL

REXISTO
ANECDOTARIO*

Usa correctamente o material e as instalacións
empregadas na práctica

25%

ESCALA DE
VALORACIÓN

96

IES A XUNQUEIRA I (Pontevedra)

Departamento de Educación Física

4º ESO - PRIMEIRA AVALIACIÓN
IDENT.
ESTÁNDAR

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO

EFB3.2.2.

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

Realiza actividades de resistencia para mellorar
a súa condición física
Realiza actividades de forza e flexibilidade para
mellorar a súa condición física

EFB4.2.5.

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

Xustifica a súa toma de decisión

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

% PESO
AVALIACIÓN

*Para o cálculo desta nota teremos en conta teremos en conta o número de clases nas que participe.
Así mediante unha regra de tres teremos o resultado.
A xeito de resumo podemos establecer que o cálculo da nota deste primeiro trimestre corresponderá
a:
• 45% Relacionada coas probas de execución motriz dos contidos traballados.
•

25% Relacionados coas probas teóricas dos contidos estudados.

•

25% Relacionado co traballo realizado na aula.

•

5% Relacionado con un traballo sobre a súa condición física

Para acadar un aprobado o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso
de avaliación. O redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.50. Así 4.99=4. 5.50=6.

4º ESO – SEGUNDA AVALIACIÓN
IDENT.
ESTÁNDAR

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO

EFB1.4.2.

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

Coñece os principais accidentesdeportivos,
domésticos e no medio natural e os seus
primeiros auxilios.

EFB1.4.3.

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

Coñece os protocolos de actuación ante
accidentes deportivos, domésticos e no medio
natural.

EFB3.2.1.

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

Recoñece a manifestación das capacidades físicas
básicas na práctica do crossfit

EFB4.2.6.

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

Coñece os aspectos técnicos, tácticos e
regulamentarios do báminton.

EFB1.4.2.

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

Coñece a aplicación dos primeiros auxilios e
distintos contextos

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.

Aplica o protocolo de SVB

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
posibilidades.

Realiza rutinas de crossfitacadandorendementos
acordes coa súa idade

EFB4.1.1.

Axusta a realización das habilidades específicas
aos requisitos técnicos nas situacións motrices
individuais, preservando a súaseguridade e tendo
en conta as súas propias características.

Realiza os xeitos técnicos de xeitocorrecto e
previndolesións

EFB4.1.1.

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

Realiza os xeitos técnicos do bádminton de
xeitocorrecto e previndolesións

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

% PESO
AVALIACIÓN

EXAME TEÓRICO

25%

LISTA DE CONTROL

10%

PROBAS DE
EXECUCIÓN
MOTRIZ

20%

LISTAS DE
CONTROL
PROBAS DE
EXECUCIÓN

20%
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MOTRIZ

individuais, preservando a súaseguridade 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.

Aplica a técnica individual a situacións de xogo no
bádminon.

EFB4.2.1.

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

Aplica a técnica e a táctica individual ás situacións
de xogo no bádminton.

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 do resto de
participantes.

Aplica a técnica e a táctica individual ás situacións
de xogo no bádminton

EFB4.2.3.

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

Aplica a técnica e a táctica individual ás situacións
de xogo en bádminton.

EFB4.2.4.

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

Aplica a técnica e a táctica individual ás situacións
de xogo en bádminton.

EFB1.1.3.

Realiza exerciciosou actividades nas fases inicial e
final de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde
coseu nivel de competencia motriz.

Realiza quecementos e voltas a calma de xeito
autónomo.

EFB1.2.1.

Asume
as
funcións
encomendadas
organización de actividades grupais.

EFB1.2.2.

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

Colabora e se coordina coscompañeirosnas
actividades grupais

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 outrasdiferenzas.

Valora a intervención dos compañeiros e
respéctaos con independencia do seu nivel de
destreza.

EFB1.3.2.

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

Valora e respecta as distintas actividades
propostas así como as achegas feitas por cada
quen.

EFB1.3.3.

Mantén unha actitude crítica coscomportamentos
antideportivos, tanto desde o papel de participante
como desde o deespectador/a.

na

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

LISTAS DE
CONTROL

Asume as funcións encomendadas na
organización de actividades grupais.

REXISTO
ANECDOTARIO*
Non tolera comportamentos antideportivos
25%
Usa correctamente o material e as instalacións
empregadas na práctica

EFB1.4.1.

Verifica as condicións de práctica segura usando
convenientemente o equipamentopersoal, e os
materiais e os espazos de práctica.

EFB1.5.1.

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

Admite a posibilidade de cambio fronte a outros
argumentos válidos.

EFB1.5.2.

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

Valora e respeta as achegas dos seus
compañeiros

EFB1.6.2.

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

Afonda na información empregando recursos
tecnolóxicos

EFB2.1.3.

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

Deseñaxunto aos seus compañeiros unha
coreografía.

EFB3.1.4.

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

Cumpre coas necesidades de alimentación e
hidratación durante a práctica.

EFB3.2.2.

Practica de forma regular, sistemática e autónoma

Realiza actividades de resistencia para mellorar a

ESCALA DE
VALORACIÓN
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actividades físicas co fin de mellorar as condicións
de saúde e calidade de vida.

súa condición física
Realiza actividades de forza e flexibilidade para
mellorar a súa condición física

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

% PESO
AVALIACIÓN

*Para o cálculo desta nota teremos en conta teremos en conta o número de clases nas que participe. Así
mediante unha regra de tres teremos o resultado.

A xeito de resumo podemos establecer que o cálculo da nota deste segundo trimestre corresponderá
a:
• 50% Relacionada coas probas de execución motriz dos contidos traballados.
•

25% Relacionados coas probas teóricas dos contidos estudados.

•

25% Relacionado co traballo realizado na aula.

Para acadar un aprobado o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso
de avaliación. O redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.50. Así 4.99=4. 5.50=6.
4º ESO – TERCEIRA AVALIACIÓN
IDENT.
ESTÁNDAR

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

% PESO
AVALIACIÓN

EXAME TEÓRICO

20%

PROBAS DE
EXECUCIÓN
MOTRIZ

15%

Coñece os aspectos técnicos, tácticos e
regulamentarios do baloncesto.
EFB4.2.6.

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

Coñece e aplica os aspectos básico a ter en
conta no traballo de orientación.
Coñece os elementos técnicos así como as
medidas de squeintegran a práctica

EFB2.1.1.

Elabora composicións de carácter artísticoexpresivo, seleccionando os elementos de
execución e as técnicas máis apropiadas para o
obxectivo previsto, incidindo especialmente na
creatividade e na desinhibición.

Coñece os elementos técnicos, competitivos
e de seguridade implícitos na práctica do
acrosport.

Adapta
as
técnicas
de
progresión
oudesprazamentoaos
cambios
do
medio,
priorizando a súaseguridadepersoal e colectiva.

Aplica técnicas de orientación para resolver as
situacións propostas.

EFB4.1.1.

Axusta a realización das habilidades específicas
aos requisitos técnicos nas situacións motrices
individuais, preservando a súaseguridade e tendo
en conta as súas propias características.

Realiza os xeitos técnicos do baloncesto de
xeitocorrecto e previndolesións

EFB4.1.2.

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

Aplica a técnica individual a situacións de xogo
no baloncesto.

EFB4.2.1.

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

Aplica a técnica e a táctica individual ás
situacións de xogo no baloncesto.

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 do resto de
participantes.

Aplica a técnica e a táctica individual ás
situacións de xogo no baloncesto.

EFB4.2.3.

Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias
específicas das actividades de colaboraciónoposición,
intercambiando
os
papeis
con
continuidade e perseguindo o obxectivo colectivo

Aplica a técnica e a táctica individual ás
situacións de xogo en baloncesto.

EFB4.1.3.

LISTAS DE
CONTROL

PROBAS DE
EXECUCIÓN
MOTRIZ

20%

LISTAS DE
CONTROL
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IDENT.
ESTÁNDAR
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INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

% PESO
AVALIACIÓN

de obter situacións vantaxosas sobre o equipo
contrario.
EFB4.2.4.

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

Aplica a técnica e a táctica individual ás
situacións de xogo en baloncesto.

EFB2.1.3.

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

Colabora no deseño da coreografía de
acrosport.

EFB1.2.3.

EFB2.1.1.

Presenta propostas creativas de utilización de
materiais e de planificación para utilizalos na
súa práctica de maneira autónoma.
Elabora composicións de carácter artísticoexpresivo, seleccionando os elementos de
execución e as técnicas máis apropiadas para o
obxectivo previsto, incidindo especialmente na
creatividade e na desinhibición.

Propón unha coreografía de
acrosportorixinal e creativa

PROBAS DE
EXECUCIÓN
MOTRIZ

Prepara e executa composición de
acrosport empregando os elementos
vistos na aula de xeito artístico e
deshinibido

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.

Axusta as súas accións aos aspectos
espacio-temporais e a execución dos
seus compañeiros.

EFB2.1.3.

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

Deseñaxunto aos seus compañeiros
unha coreografía de acrosport.

EFB1.1.3.

Realiza exerciciosou actividades nas fases inicial e
final de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde
coseu nivel de competencia motriz.

Realiza quecementos e voltas a calma de xeito
autónomo.

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 outrasdiferenzas.

Valora a intervención dos compañeiros e
respéctaos con independencia do seu nivel de
destreza.

EFB1.3.2.

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

Valora e respecta as distintas actividades
propostas así como as achegas feitas por cada
quen.

EFB1.3.3.

Mantén unha actitude crítica coscomportamentos
antideportivos, tanto desde o papel de participante
como desde o deespectador/a.

Non tolera comportamentos antideportivos

EFB1.4.1.

Verifica as condicións de práctica segura usando
convenientemente o equipamentopersoal, e os
materiais e os espazos de práctica.

EFB1.5.1.

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

Admite a posibilidade de cambio fronte a outros
argumentos válidos.

EFB1.5.2.

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

Valora e respeta as achegas dos seus
compañeiros

EFB1.6.2.

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

Afonda na información empregando recursos
tecnolóxicos

EFB3.1.4.

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

Cumpre coas necesidades de alimentación e
hidratación durante a práctica.

EFB3.2.2.

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

Realiza actividades de resistencia para mellorar
a súa condición física
Realiza actividades de forza e flexibilidade para
mellorar a súa condición física

EFB4.3.3.

Demostra hábitos e actitudes de conservación e
protección ambiental.

Respecta a contorna onde se realiza a práctica

LISTAS DE
CONTROL

REXISTO
ANECDOTARIO*

Usa correctamente o material e as instalacións
empregadas na práctica
25%

LISTA DE CONTROL

*Para o cálculo desta nota teremos en conta teremos en conta o número de clases nas que participe. Así
mediante unha regra de tres teremos o resultado.
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A xeito de resumo podemos establecer que o cálculo da nota deste terceiro trimestre corresponderá a:
• 55% Relacionada coas probas de execución motriz dos contidos traballados.
•

20% Relacionados coas probas teóricas dos contidos estudados.

•

25% Relacionado co traballo realizado na aula.

Para acadar un aprobado o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar o proceso
de avaliación. O redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.50. Así 4.99=4. 5.50=6.

Procedementos de recuperación das avaliacións non superadas:
Para aquelas alumnas e alumnos que non superasen os contidos traballados na primeira e/ou na
segunda avaliación existe a posibilidade de que sigan traballando estes durante os recreos.
Dentro do noso plan de actividade física e saúde establecemos que o pavillón permanecerá aberto
durante os recreos para realizar distintas actividades e prácticas deportivas, entre elas actividades de
preparación e superación de contidos pendentes.
En todo momento o alumnado terá a posibilidade de contar coa axuda e o asesoramento dun profesor
de Educación Física o cal lle facilitará o material necesario para a práctica e o guiará neste proceso de
adquisición das aprendizaxes non alcanzadas tanto da primeira coma da segunda avaliación.
No caso de non alcanzar unha avaliación positiva no terceiro trimestre este terá a posibilidade de
recuperar os mesmos durante o período que vai dende o final da terceira avaliación e a avaliación
final. Este mesmo período será tamén empregado para a avaliación dos contidos suspenso da primeira
e da segunda avaliación.
Pode suceder que, debido a natureza dalgúns dos contidos desta materia nos que hai certa
continuidade, o profesor/a perciba, comprobe e contraste a adquisición de certas habilidades ou
capacidades ao longo do curso que non estaban conseguidas nos trimestres precedentes. Se isto fose
así, e sempre que a media das tres avaliacións fose igual ou superior a 5, existiría a posibilidade de non
ter que presentarse a este período final de avaliación. En todo momento será o profesor/a quen
indique, sempre antes do día 6 de xuño, os contidos e as probas as que se debería presentar neste
período tras a terceira avaliación para superar o curso.

Período abranguidoentre o final do terceiro trimestre e a avaliación final (do 6 ao 22 de xuño):
Tal e como aparece recollido na Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de
avaliación, ao longo deste período o alumnado poderá realizar actividades de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación e titoría. Atendendo a estas instrucións teríamos:
• Actividades de recuperación: para o alumnado que teña partes sen superar da materia, logo
de realizada a terceira avaliación, farase un informe de avaliación individualizado onde se
indicará as actividades e probas que ten que realizar neste período para demostrar a
adquisición dos contidos e/ou competencias que non conseguiu alcanzar ao longo do curso até
este momento.
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Ditas probas e/ou actividades corresponderán con aspectos relacionados coa propia condición
física, habilidades deportivas ou rítmico-expresivas e contidos teóricos vistos ao longo do
curso.
•

•

Actividades de reforzo: Para o alumnado que conseguiu superar a materia, pero que queira
ou teña que reforzar algún contido estableceranse unha serie de actividades que englobarán
os aspectos máis destacados dos vistos ao longo do curso.
Esta probas ou actividades poderán ter unha repercusión positiva na súa nota, nunca poderán
baixala. O alumnado que así o desexe poderá optar a subir até un máximo de 1 pto a sumar
sobre a nota media do curso. A alumna ou o alumno terá que practicar as distintas probas
propostas ao longo deste período e escoller entre dúas das tres opción que se propoñen. Estas
opcións serán as seguintes:
o

Exame teórico: O alumnado poderá practicar e realizar un exame teórico que
comprenda os contidos conceptuais vistos ao longo do curso. En función do resultado
alcanzado poderá conseguir até un máximo de 0.5 ptos a sumar á nota media do curso.

o

Proba de resistencia aerobia:O alumno ou a alumna que así o queira poderá ao longo
destes días preparar unha proba práctica de resistencia. Esta proba consistirá nun test
de Cooper como o realizado no primeiro trimestre. Se mellora unha volta sobre o seu
mellor resultado anterior conseguirá 0.25 ptos a sumar sobre a nota media do curso
conseguindo 0.5 ptos se mellora dúas ou máis voltas.

o

Circuíto de habilidades deportivas: O alumnado poderá realizar un circuíto que englobe
habilidades de diferentes deportes estudados e traballados ao longo do ano.
Concretamente bádminton, voleibol e baloncesto. Segundo o tempo tardado na
realización de dito circuíto poderá conseguir até un máximo de 0.5 ptos a sumar á nota
media do curso.

Actividades de ampliación: O alumnado que así o demande poderá realizar actividades
distintas ás realizadas ao longo do ano en función do seu interese (deportes, xogos,
actividades que non se traballaron ao longo deste curso). O seu traballo nestas actividades
podería ter unha repercusión positiva sobre a súa nota, nunca aminorala. Este repercusión na
súa nota será de xeito proporcional aos días traballados neste período e en relación ao
porcentaxe asignado ao traballo de clase (25%). Esta nota será sumada sobre a nota media do
curso.

As alumnas e os alumnos, neste período de traballo, só poderán incrementar a súa nota atendendo ás
condicións das actividades que estean a realizar. E dicir, o alumnado que estea a realizar actividades
de ampliación non poderán subir nota en base as actividades de reforzo ou recuperación e así no
restantes casos.
.
Calculo da cualificación final:
A cualificación final do curso será froito da suma entre a media aritmética das notas, con até dous
decimais, acadada na primeira, segunda e terceira avaliacións e a puntuación obtida no período
abranguido entre o final da terceira avaliación e a avaliación final.
Para acadar un aprobadoa alumna ou o alumno deberá obter coma mínimo un 5 sobre 10 ao finalizar
o proceso de avaliación. O redondeo, chegando ao aprobado, será á alta a partir do X.50.
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1º BACH:
Criterios de avaliación.
Os marcados polo decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o currículo da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade autónoma de Galicia

:
Criterios de cualificación
1º BACHARELATO - PRIMEIRA AVALIACIÓN
IDENT.
ESTÁNDAR
EFB1.2.3.

EFB3.2.1.

EFB3.2.4.

EFB1.4.1.

EFB3.2.1.

EFB3.2.2.

EFB3.2.3.

EFB3.2.4.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de
risco na realización de actividades que requiren
atención ou esforzo.
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.
Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de
actividade física, conxugando as variables de
frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade.
Aplica criterios de procura de información que
garantan o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na
materia.
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.
Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas
considerando as súas necesidades e motivacións, e
como requisito previo para a planificación da súa
mellora.
Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu
programa de actividade.

INDICADORES DE LOGRO

Coñece as características dos distintos
métodos para o desenvolvemento da
condición física.

25%

TEST FÍSICOS

25%
(10% UD1 –
15% UD3)

Aplica os test físicos propostos, anota o seus
resultados e planifica a súa mellora.

Establece obxectivos a acadar.

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

Acada resultado condicionais acordes cunha
condición física saudable.

EFB3.1.2.

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

Realiza os distintos exercicios cunha técnica
correcta.

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.

Práctica actividades cunha carga correcta
para as súas capacidades.

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

Experimenta distintos exercicios e
actividades.

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

Utiliza quecementos e voltas a calma
axeitados ás actividades realizadas.

EFB3.1.3.

PORFOLIO

Elabora sesións para a mellora da súa
condición física e a saúde.

Establece distintas actividades coas que
mellorar a súa calidade de vida.

EFB3.2.6.

20%

Busca información actualizada.

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

EFB3.1.4.

EXAME
TEÓRICO

Coñece os principios do adestramento
deportivo.

Ten en conta os principios do adestramento
deportivo para a elaboración do seu plan de
actividade física.

EFB3.2.6.

% PESO
AVALIACIÓN

Coñece os conceptos de pausa e
recuperación.

Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de
actividade física, conxugando as variables de
frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade.
Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu
programa de actividade física, reorientando as
actividades nos aspectos que non chegan ao esperado.

EFB3.2.5.

INSTRUMENTO
DE
AVALIACIÓN

Comproba e reorienta as súas actividade en
función dos resultados acadados.

PROBAS DE
EXECUCIÓN
MOTRIZ

15%

LISTAS DE
CONTROL
5%
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EFB1.2.1.

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

EFB1.2.2.

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

Emprega os materiais de xeito correcto.

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

Respecta as normas.

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

Respecta e axuda aos seus compañeiros.

EFB1.3.1.

EFB1.3.2.

Ten en conta os posibles riscos asociados ás
actividades.
REXISTO
ANECDOTARIO
10%
LISTAS DE
CONTROL

1º BACHARELATO - SEGUNDA AVALIACIÓN
IDENT.
ESTÁNDAR
EFB3.1.1.

EFB3.2.1.

EFB1.4.1.
EFB3.1.1.

EFB3.2.2.

EFB3.2.5.

EFB1.1.1.

EFB1.1.2.

EFB1.4.2.

EFB3.1.4.

EFB1.1.1.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO

Integra os coñecementos sobre nutrición e balance
enerxético nos programas de actividade física para a
mellora da condición física e saúde.
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.
Aplica criterios de procura de información que
garantan o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na
materia.
Integra os coñecementos sobre nutrición e balance
enerxético nos programas de actividade física para a
mellora da condición física e saúde.
Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas
considerando as súas necesidades e motivacións, e
como requisito previo para a planificación da súa
mellora.
Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu
programa de actividade física, reorientando as
actividades nos aspectos que non chegan ao esperado.
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.
Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de
actividade física que teñen efectos negativos para a
saúde individual ou colectiva, e ante os fenómenos
socioculturais relacionados coa corporalidade e os
derivados das manifestacións
Comunica e comparte a información coa ferramenta
tecnolóxica axeitada, para a súa discusión ou a súa
difusión.
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.
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.

Coñece conceptos básicos sobre nutrición e
actividade física: metabolismo basal, tipos
de nutrintes, distribución das comidas...
Recoñece as características e os elementos
básicos que integran distintas tendencias
dentro da actividade física.

INSTRUMENTO
DE
AVALIACIÓN

% PESO
AVALIACIÓN

EXAME
TEÓRICO

15%

PORFOLIO

25%

Busca información actualizada.

Calcula o seu gasto enerxético.

Aplica os test físicos propostos, anota o seus
resultados e planifica a súa mellora.
Comproba e reorienta as súas actividade en
función dos resultados acadados

Prepara sesión de actividade física seguindo
as novas tendencias da actividade física.

Recoñece os efectos negativos que certas
prácticas físicas poden ter para os nosos
organismos.
Expón traballos relacionados coas novas
tendencias na actividade física.
TEST FÍSICOS
Acada resultado condicionais acordes cunha
condición física saudable.

Participa nas actividades físicas propostas
valorándoas e esforzándose na súa
realización.

EFB3.1.2.

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

Realiza os distintos exercicios cunha técnica
correcta.

EFB2.1.1.

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

Elabora unha coreografía con base musical

15%

PROBAS DE
EXECUCIÓN
MOTRIZ
10%

LISTAS DE

20%
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EFB2.1.2.

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

Representa unha coreografía con base
musical

EFB2.1.3.

Adapta as súas acción motoras ao sentido do proxecto
artístico expresivo.

Coordina os seus movementos cos dos seus
compañeiros dándolle un sentido expresivo.

EFB3.1.3.

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

Utiliza quecementos e voltas a calma
axeitados ás actividades realizadas.

EFB1.2.1.

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

Ten en conta os posibles riscos asociados ás
actividades.

EFB1.2.2.

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

Emprega os materiais de xeito correcto.

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

Respecta as normas.

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

Respecta e axuda aos seus compañeiros.

EFB1.3.1.

EFB1.3.2.

CONTROL

5%

REXISTRO
ANECDOTARIO
10%
LISTAS DE
CONTROL

1º BACHARELATO - TERCEIRA AVALIACIÓN
IDENT.
ESTÁNDAR

EFB1.1.1.

EFB3.1.1.

EFB3.2.2.

EFB3.2.5.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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.
Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético
nos programas de actividade física para a mellora da condición
física e saúde.
Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas
considerando as súas necesidades e motivacións, e como
requisito previo para a planificación da súa mellora.
Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de
actividade física, reorientando as actividades nos aspectos que
non chegan ao esperado.

INDICADORES DE LOGRO

Aplica os test físicos propostos, anota o seus
resultados e planifica a súa mellora.

EFB3.1.4.

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

Acada resultado condicionais acordes cunha
condición física saudable.

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

Realiza os distintos exercicios cunha técnica
correcta.

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

Executa de xeito correcto os distintos
golpeos de bádminton.

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

Adapta as súas accións técnicas ás
situacións de xogo.

Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto
competitivo.

Ten unha boa toma de decisión durante a
competición.

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

Organiza e realiza unha saída de
sendeirismo.

EFB4.1.3.

EFB4.1.4.

EFB4.2.1.

EFB4.2.3.

EFB4.2.4.

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

Realiza distintas accións técnicas para
conseguir situacións vantaxosas perante o
seu adversario.
Desempeña as funcións que lle
corresponden ao roll que ocupa nos
deportes colectivos.

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

Selecciona as súas accións en función das
súas capacidades nos deportes colectivos.

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

20%

TEST FÍSICOS

20%

Comproba e reorienta as súas actividade en
función dos resultados acadados
Redacta un plan de acción futura tendo en
conta a súa experiencia deste ano e as súas
necesidades futuras.

EFB4.1.2.

PORFOLIO

Elabora un plan de nutrición sinxelo en
función das súas necesidades.

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

EFB4.1.1

% PESO
AVALIACIÓN

Organiza torneos deportivos en función dos
intereses e posibilidades dos seus
compañeiros.

EFB3.2.6.

EFB3.1.2.

INSTRUMENTO
DE
AVALIACIÓN

PROBAS DE
EXECUCIÓN
MOTRIZ

40%

LISTAS DE
CONTROL
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EFB4.2.5.

EFB3.1.3.

Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de
colaboración-oposición, adoptándoas ás características das
persoas participantes.
Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de
recuperación na actividade física
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Resolve as situación de competición en
función dos seus rivais.
Utiliza quecementos e voltas a calma
axeitados ás actividades realizadas.

EFB1.2.1.

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

EFB1.2.2.

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

Emprega os materiais de xeito correcto.

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

Respecta as normas.

EFB1.3.1.

EFB1.3.2.

EFB4.2.2.

Facilita a integración doutras persoas nas actividades de
grupo, animando á súa participación e respectando as
diferenzas.
Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas
nas que se produce colaboración ou colaboración-oposición, e
explica a achega de cadaquén.

5%

Ten en conta os posibles riscos asociados ás
actividades.
REXISTO
ANECDOTARIO

15%

Respecta e axuda aos seus compañeiros.

LISTAS DE
CONTROL

Táboa de observación do 1º bloque en 1º BACH
.
Estándar
EFB1.1.1

Descrición estándar

EFB1.2.2.

Deseña, organiza e participa
Adopta unha actitude crítica
Prevé os riscos
Leva e escolle os materiais e os equipamentos

EFB1.2.3.

Valora o nivel de cansazo na atención e o esforzo.

EFB1.3.1.

Respecta as regras sociais e o contorno
Facilita a integración doutras persoas
Procura información actualizadas e rigorosa
Comunica e comparte a información
Asistencia, puntualidade e hábitos hixiénicos.

EFB1.1.2
EFB1.2.1

EFB1.3.2
EFB1.4.1
EFB1.4.2
Extra

Cualificación numérica ( De 0 a 3 puntos)

Nunca

1º Trim

As
Veces

Normal
mente

A miúdo

2º Trim

Sempre.

3º Trim

30% avaliación dos están
1º Trim

30% avaliación dos estándares do primeiro bloque
70% avaliación dos estándares do terceiro bloque
2º Trim.
30% avaliación dos estándares do primeiro bloque (Ídem que no primeiro trimestre)
70% avaliación dos estándares do segundo bloque
50% Ficha de observación do traballo en expresión e avaliación das gravacións por medio de
ficha cos ítems que caracterizan a expresividade e o ritmo.
20% Traballo/Porfolio de grupo
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3º Trim.
30% Avaliación dos estándares do primeiro bloque (Ídem que no primeiro trimestre)
70% Avaliación dos estándares do cuarto bloque
30% Táboa de observación deportes
20% Traballo/Porfolio
20% Proxecto vital de aplicación dos coñecementos de etapa cara a planificación de un tipo de
vida saudable.

Procedementos de recuperación das avaliacións non superadas:
Para aquelas alumnas e alumnos que non superasen os contidos traballados na primeira e/ou na
segunda avaliación existe a posibilidade de que sigan traballando estes durante os recreos.
Dentro do noso plan de actividade física e saúde establecemos que o pavillón permanecerá aberto
durante os recreos para realizar distintas actividades e prácticas deportivas, entre elas actividades de
preparación e superación de contidos pendentes.
En todo momento o alumnado terá a posibilidade de contar coa axuda e o asesoramento dun profesor
de Educación Física o cal lle facilitará o material necesario para a práctica e o guiará neste proceso de
adquisición das aprendizaxes non alcanzadas tanto da primeira coma da segunda avaliación.
No caso de non alcanzar unha avaliación positiva no terceiro trimestre ou non acadado as
aprendizaxes en avaliación anteriores, establecerase un período para a realización de probas
específicas para a recuperación das mesmas. Dito período de avaliación farase a semana previa da
avaliación final ordinaria.
Pode suceder que, debido a natureza dalgúns dos contidos desta materia nos que hai certa
continuidade, o profesor/a perciba, comprobe e contraste a adquisición de certas habilidades ou
capacidades ao longo do curso que non estaban conseguidas nos trimestres precedentes. Se isto fose
así, e sempre que a media das tres avaliacións fose igual ou superior a 5, existiría a posibilidade de
non ter que presentarse as probas específicas de recuperación.
En todo momento será o profesor/a quen indique, sempre antes do día 1 de xuño, os contidos e as
probas as que se debería presentar neste período tras a realizadas as probas da terceira avaliación
para superar o curso.

Período abranguidoentre o final do terceiro trimestre e a avaliación final (do 6 ao 22 de xuño):
Tal e como aparece recollido na Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de
avaliación, ao longo deste período o alumnado poderá realizar actividades de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación e titoría. Atendendo a estas instrucións teríamos:
• Actividades de recuperación: para o alumnado que teña partes sen superar da materia, logo
de realizada a terceira avaliación, farase un informe de avaliación individualizado onde se
indicará as actividades e probas que ten que realizar neste período para demostrar a
adquisición dos contidos e/ou competencias que non conseguiu alcanzar ao longo do curso até
este momento.
Ditas probas e/ou actividades corresponderán con aspectos relacionados coa propia condición
física, habilidades deportivas ou rítmico-expresivas e contidos teóricos vistos ao longo do
curso.
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Actividades de reforzo: Para o alumnado que conseguiu superar a materia, pero que queira
ou teña que reforzar algún contido estableceranse unha serie de actividades que englobarán
os aspectos máis destacados dos vistos ao longo do curso.
Esta probas ou actividades poderán ter unha repercusión positiva na súa nota, nunca poderán
baixala. O alumnado que así o desexe poderá optar a subir até un máximo de 1 pto a sumar
sobre a nota media do curso. A alumna ou o alumno terá que practicar as distintas probas
propostas ao longo deste período e escoller entre dúas das tres opción que se propoñen. Estas
opcións serán as seguintes:
o

Exame teórico: O alumnado poderá practicar e realizar un exame teórico que
comprenda os contidos conceptuais vistos ao longo do curso. En función do resultado
alcanzado poderá conseguir até un máximo de 0.5 ptos a sumar á nota media do curso.

o

Proba de resistencia aerobia:O alumno ou a alumna que así o queira poderá ao longo
destes días preparar unha proba práctica de resistencia. Esta proba consistirá nun test
de Cooper como o realizado no primeiro trimestre. Se mellora unha volta sobre o seu
mellor resultado anterior conseguirá 0.25 ptos a sumar sobre a nota media do curso
conseguindo 0.5 ptos se mellora dúas ou máis voltas.

o

Circuíto de habilidades deportivas: O alumnado poderá realizar un circuíto que englobe
habilidades de diferentes deportes estudados e traballados ao longo do ano.
Concretamente bádminton, voleibol e baloncesto. Segundo o tempo tardado na
realización de dito circuíto poderá conseguir até un máximo de 0.5 ptos a sumar á nota
media do curso.

Actividades de ampliación: O alumnado que así o demande poderá realizar actividades
distintas ás realizadas ao longo do ano en función do seu interese (deportes, xogos,
actividades que non se traballaron ao longo deste curso). O seu traballo nestas actividades
podería ter unha repercusión positiva sobre a súa nota, nunca aminorala. Este repercusión na
súa nota será de xeito proporcional aos días traballados neste período e en relación ao
porcentaxe asignado ao traballo de clase (25%). Esta nota será sumada sobre a nota media do
curso.

As alumnas e os alumnos, neste período de traballo, só poderán incrementar a súa nota atendendo ás
condicións das actividades que estean a realizar. E dicir, o alumnado que estea a realizar actividades
de ampliación non poderán subir nota en base as actividades de reforzo ou recuperación e así no
restantes casos.
.

Avaliación Final
Nota media dos tres trimestres
Corrección ate un punto en función da mellora ou non da condición física
Avaliación extraordinaria.
Seguindo o calendario do presente curso.
Exame teórico sobre os contidos do Terceiro bloque 20%
Demostración de habilidades individuais nos deportes practicados no terceiro trimestre:
Voleibol e Bádminton. 30%
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Realización dunha coreografía seguindo as indicación que se lle facilitarán no seu informe
indiviualizado. 30%
Test do Coursse-Navette/Cooper. Ata un 20%. Seguindo o baremo

Criterios para a promoción de curso e/ou nivel
Acadar unha cualificación numérica de 5 puntos
Procedementos de avaliación
Avaliación inicial, O comezo de cada curso.
Probas baremables
Test de máxima potencia aeróbica. CoursseNavette.
Test de detente vertical.
Test de velocidade 50 m. con saída a pes xuntos
Test de flexibilidade profunda.
Test de axilidade 6X9
Test de abdominais en 30”
Test de Cooper
Tres avaliacións trimestrais no contexto de unha avaliación continua.

Revisión das cualificacións.
Acudindo ós instrumentos de cualificación e ós instrumentos de avaliación.
Instrumentos de avaliación
Valoración da progresión e aproveitamento en cada unha das unidades didácticas mediante o
emprego dos instrumentos seguintes:
1.- Control diario de asistencia e participación nas sesións prácticas
Dependendo do nivel educativo, e dos criterios, procedementos e instrumentos de avaliación, terán
diferente valor porcentual na cualificación numérica tanto trimestral como final.
2.- Exame escrito de contidos conceptuais ou no seu caso caderno de sesións ou traballos puntuais
3.- Valoración baremada nas probas físicas ou de habilidades cuantificables.
Probas baremables
Test de máxima potencia aeróbica. CoursseNavette.
Test de detente vertical.
Test de velocidade 55 m. con saída a pes xuntos
Test de flexibilidade profunda.
Test de axilidade 6X9
Test de Ruffier-Dickson
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Test de abdominais en 30 “
Test de Cooper
Habilidades Ximnásticas
Voltereta adiante e atrás.
Roda lateral
Equilibrio de mans.
Habilidades específicas:
Probas específicas que midan o dominio de unha habilidade ou por observación directa do
profesor ó longo das sesións.
En Voleibol. Toque de dedos, de antebrazos, e saque de man baixa.
Baloncesto, exercicios de bote e dribling … Entradas a canastra.
Golpeos de Bádminton. Saque.
Rugby. O pase. A placaxe.
Outras
Habilidades en equilibrio dinámico. Xiros, freadas …
Habilidades con comba individual
Manexo do trompo
Orientación: Resultados da competición interna.
Escalada, por observación do nivel acadado.
4.- Rexistro puntual das actitudes e comportamentos, ( tanto positivas como negativas) cara ás
actividades físicas e adquisición de hábitos saudables.

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A
PRÁCTICA DOCENTE
A avaliacióndo proceso do ensino e da práctica docente levarase a cabo en distintos momentos, así
teremos:
No día a día: Na nosa práctica diaria analizaremos se acadamos os obxectivos marcados nas
nosas sesións. Se estes obxectivos non son acadados por a maior parte do noso alumnado
será o momento de buscar as causas para reorientar a nosa labor. Todo isto será reflectido no
diario do profesor.
Ao finalizar o trimestre: Para esta análise centrarémonos en dous aspectos.
Cumpriuse a temporalización.
Acadamos un mínimo dun 70% de aprobados en todos os niveis.
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Ao finalizar o curso (en xuño): Ao longo da derradeira semana de clase todos os nosos
alumnos cubrirán unha enquisa, a cal será anónima, valorando de 0 a 4 distintos aspectos
tanto relacionados coa nosa práctica docente coma co seu traballo . Estes serán:

O profesor/a
é puntual e
cumpridor/a
co tempo de
clase?

O profesor/a
informa dos
criterios de
avaliación e
é xusto/a á
hora
de
aplicalos?

O profesor/a
organiza
e
prepara
as
clases
utilizando os
materiais
mais
axeitados
para facilitar
o
aprendizaxe?

Considero
que
nas
clases deste
profesor/a
hai un bo
ambiente
docente?

Valora de 0 a
4
o
teu
traballo
(como
alumno/a) e
o
que
consideras
que
aprendiches
nesta materia
durante
o
curso:

Nesta mesma enquisa haberá un apartado para observacións ou comentarios persoais onde o alumno
poda reflectir calquera cousa a maiores que el crea de relevancia.

9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.
A.- Actividades de seguimento e recuperación.
I.- Dada a progresividade dos contidos de Educación Física ao longo da etapa, e que gran
parte do traballado o curso anterior será chave para acadar os saberes do presente curso onde se
atope o alumno ou a alumna coa materia pendente, dende este departamento establecemos que se o
alumnado vai superando os contidos do curso no que se atope presente dará por superados os dos
cursos precedentes. É dicir aquel alumno ou alumna que aprobe a materia de Educación Física no
curso actual superará os cursos que tivera pendentes até esta data.
II.- Por outra banda, para aqueles alumnos e alumnas que o necesiten, existe a posibilidade de
practicar actividades físicas, deportivas ou artístico-expresivas no pavillón do centro. No caso de ser
un alumno ou unha alumna coa materia pendente deberá presentarse ao profesor ou profesora de
garda que rexistrará a súa participación nunha listaxe de control.
Dentro do noso plan de actividade física e saúde establecemos que o pavillón permanecerá
aberto durante os recreos para realizar distintas actividades e prácticas deportivas, entre elas
actividades de preparación e superación de contidos pendentes.
En todo momento o alumnado terá a posibilidade de contar coa axuda e o asesoramento dun
profesor de Educación Física o cal lle facilitará o material necesario para a práctica e o guiará neste
proceso de adquisición das aprendizaxes non alcanzadas nos cursos que teña suspensos.

B.- Proba de avaliación das materias pendentes
Para o alumnado da ESO que non conseguira superar a materia pendente logo do seguimento
e das actividades desenvolvidas ao longo do curso co seu grupo de referencia, existe a posibilidade de
se presentar a un exame de recuperación que se desenvolverá no período que vai dende o final do
terceiro trimestre e a avaliación final (do 6 ao 22 de xuño).
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Ditas probas teñen un carácter teórico-práctico das cales serán informados ou informadas na
reunión inicial de curso ao tempo que se lle explicará como se realizará o seguimento da súa
evolución.
As probas de avaliación estarán compostas por aqueles aspectos fundamentais do curso
pendente en relación á condición física e das actividades fisico-expresivas traballadas.
Se o centro no establecera un calendario de probas pendentes estas serían desenvolvidas, na súa
clase de referencia en horario de Educación Física, polo seu profesor habitual ou polo xefe de
departamento se se atopara libre de docencia nesa hora.

C.- Avaliación da materia pendente para o alumnado de 2º Bacharelato
Dado que o alumnado de 2º Bacharelato non ten a posibilidade de cursar a materia de Educación
Física nese curso non existe a posibilidade de traballar na aula os contidos non superados o curso
pasado teremos que facer un seguimento distinto ao que se fixo ao longo da ESO.
Nos primeiros día do curso o alumnado será convocado a unha reunión onde se explicará o proceso
de avaliación e o seguimento que se fará dende o departamento.
A avaliación terá unha parte práctica e outra teórica e para facilitar o seguimento das aprendizaxes
empregaremos dúas vías:
• Apertura dunha aula virtual para o alumnado onde se explica en que consiste a avaliación e
onde se colgarán os contidos teóricos a traballar.
Para o seguimento da materia o departamento elaborará exercicios que deberá realizar o
alumno/a, estes traballos corresponderán cos contidos impartidos en 1º curso. Será o xefe/a do
departamento didáctico o encargado de pórse en contacto co alumnado con materias
pendentes para establecer o procedemento: plan de traballo, supervisión e calendario para a
recuperación. Cada alumno/a deberá entregar ao xefe/a do departamento todos estes
exercicios debidamente resoltos, e para elo facilitaráselle distintas sesión nas que poderán
resolver dúbidas.
•

Posibilidade de asistir ao pavillón nos recreos onde contará coa axuda e o asesoramento dun
profesor de Educación Física o cal lle facilitará o material necesario para a práctica e o guiará
neste proceso de adquisición das aprendizaxes non alcanzadas en 1º Bacharelato.

As tarefas e probas de recuperación serán as seguintes:
• Parte teórica 60%:
▪ Deberás entregar as actividades vinculadas a cada tema.
▪ As respostas atoparalas nos apuntamentos que se facilitan en dito tema.
▪ Os ficheiros das actividades deberán ser impresos e entregados cubertos a man.
▪ A data de entrega límite será o xoves anterior á última semana do trimestre
(semana onde se realizan as avaliacións).
•

Parte práctica 40%:
▪ Deberaste presentar na data fixada pola dirección do centro para a realización das
probas de recuperación de pendentes.
▪ As probas a realizar serán:
▪ Test de CourseNavette:
▪ 1 pto: mulleres 4.5 / homes 7.5
▪ 2 ptos: mulleres 6.5 / homes 9.
▪ Circuíto de habilidades con balón:
▪ 1 pto: mulleres 2´15" / homes 1´45".
▪ Baile:
▪ 1 pto: Executar unha coreografía dun baile cunha duración
mínima de 2´30"
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10.- PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS EN
BACHARELATO
No caso da materia de educación física non procede telos previstos por tratarse de unha materia que
se imparte nun só curso (primeiro).

11.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS
RESULTADOS.
Avaliación dos resultados das probas físicas e medidas cara á súa mellora.
Procedementos para a realización da avaliación inicial
Aplicaranse a tódolos niveis de ensino con correccións adaptadas a idade do alumno
Avaliación do desenvolvemento ponderal.. Talla, Peso. Aplicación do IMC
Avaliación da condición física:
Test CoursseNavette
Test de axilidade 6X9
Test de velocidade 50 m. con saída a pes xuntos
Test de salto vertical
Test de flexibilidade profunda
Test de Ruffier-Dickson
Test de Abdominais en 30.
Test de Cooper.
En función dos resultados adoptaranse medidas cara á reorientación do peso das unidades
didácticas nos vindeiros cursos.
Avaliación inicial farase na primeira sesión de cada unidade didáctica

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
A atención a diversidade nesta área, farase de xeito continuo nos casos nos que non precisen
dunha adaptación curricular, adaptando os exercicios e as progresións de aprendizaxe cara as
características dos diferentes alumnos. Tendo en conta para elo os diferentes necesidades de cada un
dos alumnos fronte ó numero de repeticións e a intensidade dos diferentes exercicios cando fose
necesario.
No caso de alumnos que presenten unha lesión , será necesario presentar un informe médico
que acredite a mesma, para coñecer a previsión de duración da mesma e os exercicios apropiados ou
que se aconsellen para colaborar na rehabilitación da mesma.Si o tempo previsto fose superior ós seis
meses haberá de presentalo dito certificado por secretaría e con rexistro de entrada.
En función do citado informe programaranse as adaptacións curriculares e actividades que se
consideren necesarias e a avaliación farase en función das mesmas.
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Individualización da programación, contidos adaptados ós alumnos con A.C.I. ( Adaptación
Curricular Individualizada )
Para solicitala adaptación do currículo ás necesidades do alumno para todo o curso, haberá que
entregar en secretaría ó comezo do curso un informe do especialista, ( copia), e un certificado médico
oficial no que conste cales son os exercicios contraindicados e cales os recomendados. Se a
adaptación fora por menos tempo, haberase de presentar un informe médico coas indicación de
exercicios recomendados e desaconsellados.

13.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN.
1.- Programación da educación en valores
Fálase de cotío da perda de valores que está a padecer a sociedade actual, ó menos no noso
contorno, inda que esta afirmación é discutible, non deixa de ser menos certo que na práctica de
actividades deportivas estamos fartos de escoitar verbas como: “inimigo”, “derrota”, “destrución”,
“guerra”, “bombardeo”, “masacre”, “ataque”, “explosión”, que forman parte de unha linguaxe de
tendencia belixerante propia das formulacións competitivas que son a esencia de estas actividades
deportivas.
Polo tanto non cabe a menor dúbida de que desde o ámbito da Educación Física podemos,
por unha banda amosar unha actitude contraria a estes as formulacións excesivamente competitivos e
o seu corolario de maldades, e de outra a contribuír ó desenvolvemento de aqueles valores
tradicionais que nós consideramos que van implícitos na práctica de actividades físicas, tanto a nivel
individual como en grupo, tales como compañeirismo, participación, cooperación, respecto ás normas,
superación, traballo físico, esforzo … todas elas de gran utilidade para a inclusión nun contexto social
cívico e solidario.

2.- Accións de contribución ó proxecto lector
Os traballos puntuais que se lle solicitan ós alumnos obrigaranlle a empregar tanto as novas
tecnoloxías como consultar bibliografía do centro ou de fora do mesmo así como diferentes páxinas
de Internet todo encamiñado a formación en contidos conceptuais que sen dúbida algunha
consideramos que axudar a mergullar ó alumno de educación física no mundo da lectura.

3.- Accións de contribución ó plan TIC
A actividade física, como xa queda explicado de abondo, pasa, na actualidade por ser unha
actividade necesaria para practicamente a totalidade da poboación. Está por tanto en primeira liña da
actualidade cotiá, e haberá de participar por tanto de aqueles adiantos tecnolóxicos que caracterizan
os tempo do mundo globalizado do que formamos parte.
Esta afirmación , que parece unha perogrullada polo evidente que resulta, obríganos a
participar desde a nosa área de aqueles adiantos tecnolóxicos que aporten ferramentas para o bo
desenvolvemento da educación integral e por suposto da nosa materia de Ed. Física.
E por tanto, polo que desde os nosos coñecementos de estas novas tecnoloxías animaremos
ós alumnos a facer traballos, buscando información na rede, tamén a recoñecer aqueles adiantos que
as ciencias do deporte aportan fundamentalmente á práctica deportiva de elite, describirémoslle
como se fai un control antidoping e os obxectivos que se procuran, falarémoslle de biomecánica
aplicada ó rendemento deportivo
Actividades coas que consideramos que cumprimos en este apartado.
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4.- Accións de contribución ó proxecto de convivencia
Tal vez haxa poucos lugares mais adecuados para traballar aspectos de convivencia entre os
nosos alumnos como a aula de Ed. Física.
Polas características propias da nosa materia, e a súa grande diversidade, estamos ante un
espazo idóneo para traballar aspectos de convivencia entre os nosos alumnos, destacando entre os
diferentes contidos aqueles como as actividades con soporte musical, como as danzas grupais, os
xogos cooperativos, como o acrosport, os xogos en grupo, tamén podemos engadir os deportes, as
actividades no medio natural, como o sendeirismo ou a semana branca, de facerse
Tal vez non sexa necesario engadir mais pois desde hai moito tempo son aspectos que se
traballan con asiduidade na nosa materia de estudio.

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS.
Este é un dos ámbitos mais importantes cara os rapaces na nosa área xa que é un ameto que
fixa claramente un tipo de condutas sociais de relación e condutas individuais de saúde fronte a
problemas que reflicten hoxe en día os adolescentes en relación co consumo de tabaco, alcohol e
outras drogas.
As actividades extraescolares que se deseñen deberan ter un carácter estable, motivando os
rapaces e rapazas cara a participación e o aprendizaxe, consideramos que a participación non debe
ser soamente interna referida os alumnos e alumnas do noso centro, senón que deben participar en
actividades con outros centros.
É por isto que esperamos ter horas suficientes dentro do seminario cara a poder proxectar do
mellor xeito posible estas actividades, procurando non queden nunhas esvaídas competicións internas
senón, que sen renunciar ás mesmas, traballaremos na procura de outro tipo de organización mais
diversificada onde prevaleza a compoñente educativa desde o ámbito motriz para satisfacción dos
nosos alumnos e alumnas.
Principais actividades propostas:
Semana Branca: Aberta a todos aqueles alumnos que teñan capacidade económica par sufragala.
Habilidade a desenvolver “Equilibrio dinámico”.
Sendeirismo polo río Lérez: Orientada ó primeiro ciclo da ESO. Forma parte do cuarto vello bloque
de contidos actividades no contorno natural.
Carreira pedestre de Nadal. No contorno do centro, (Illa das esculturas), con participación aberta ós
mellores rexistros das diferentes idades. Pode ser aberta a outros centros. Capacidade a desenvolver:
“Resistencia aerobia”
Orientación no Lago Castiñeiras. Orientado ó primeiro ciclo de ESO. Forma partes do cuarto bloque
de contidos.
Participación no día da bicicleta. Aberto ós que queiran participar. Incide na liña de encarar os
obxectivos de fomentar hábitos saudables nos nosos alumnos.
Outras actividades. Diferentes actividades no contorno natural próximo ó centro: Orientación,
crosscountry, sendeirismo, xogos tradicionais… Aproveitando datas puntuais e que puideran ser
transversais con outros departamentos
Actividades en rocódromo. No pavillón municipal próximo ó noso centro prográmanse actividades de
escalada e rapel para os alumnos dos primeiros cursos de ESO.
Acondicionamento Físico polas tardes do 1º,2º e 3º trimestres. ( plan Proa ) Para alumnos con
baixos niveis de condición física e/ou motriz. 1º, 2º e 3º de ESO cursos.
Interdisciplinares:
Visita á serra do Invernadeiro, 4º de ESO, interdisciplinar con Ciencias da natureza.
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Visita ó parque arqueolóxico de Campolameiro, 3º ESO, visita ós petróglifos do val medio do río
Lérez, interdisciplinar con Xeografía e Historia
Visita ó parque arqueolóxico do lago Castiñeiras ou ó Pontillón do Castro. 3º ESO.
Interdisciplinar con Xeografía e Historia e/ou ciencias medio ambientais. 3º Trimestre

15.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA
PROGRAMACIÓN. (En relación cos resultados académicos e procesos de
mellora)
No sempre complexo apartado da avaliación do proceso de ensinanza non debemos de
esquecer de concretar esta avaliación no eido da programación, para aproximarnos a conseguilo
suxerimos trala reunión do seminario de Ed. Física os seguintes puntos:
a. Revisión da programación a nivel individual por cada profesor do departamento de Ed.
Física con informe individualizado por curso e grupo.
b. Indicador de logro: Número de grupos con resultado positivo por riba do 75 % do
alumnado
2. Posta en común en reunións trimestrais de departamento cara a revisión da consecución dos
obxectivos propostos ó inicio dos mesmos e valoración do resultado do alumnado en contidos
progresivos ao longo de varios cursos:
a. Indicador de logro: Valoración media por riba de 6 do nivel de execución de contidos
como bádminton, habilidades, expresión e ritmo…
3. Enquisa para a sonsacar o grado de aceptación dos contidos por parte do alumnado.
a. Indicador de logro: Non obter valoración por debaixo de 5 en ningún dos aspectos que
valore o alumnado nas enquisas finais.
4. Validación externa por parte da inspección sempre pendente do cumprimento das normas.
5. Facer táboa de logro de consecución dos obxectivos propostos.
TRIMESTRE

INDICADORES DE LOGRO

1ª

2ª

3ª

X

X

X

O porcentaxe de aprobados en algunha proba ou
contido están por baixo do 70%.

X

X

X

A temporalización das U.DS. foi axeitada

X

X

X

Eliminouse algún contido dos previstos

X

X

X

Engadiuse algún contido non previsto

X

X

X

X

X

X

SI

NON

PROPOSTAS DE MELLORA

As instalacións e os recursos materiais e didácticos
foron suficientes
Os alumnos e as súas familias foron informados e
comprenderon o proceso de avaliación.
A avaliación inicial cumpre co seu fin

X
X
X
X
X

Existen diferencias nos resultados por razón de xénero
O peso de cada un dos estándares de aprendizaxe foi
o axeitado
A axuda recibida polos alumnos coa materia pendente
obtivo resultados positivos.
As actividades extraescolares e complementarias
cumpriron cos obxectivos marcados.
É necesario modificar as actividades complementarias
e extraescolares propostas.

Observacións:
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16.- PLAN DE ADAPTACIÓN A SITUACIÓN SOCIOSANITARIA ACTUAL.
(MODIFICACIÓNS NA PROGRAMACIÓN)
Metodoloxía:
A pesares de seguir a liña de traballo de anos anteriores, faise evidente que as circunstancias
da situación socio-sanitaria actual obríganos a priorizar o traballo individual e o mando directo;
seguindo a Mostonpriorizaríamos pois:
O mando directo
A autoavaliación
O Descubrimento guiado.
E a aplicación de programas individualizados
Deixando para tempos mellores os traballos en grupos a ensinanza recíproca, e outros estilos
mais socializadores.
Materiais e equipamentos.
Como xa ben exposto en outro apartado, contamos con unhas boas instalacións e un bo
contorno para a práctica de actividades físicas no noso centro. Pero a multiplicación de cursos por mor
de disminuilaratio, fai que nos vexamos obrigados a compartilo espazo do pavillón entre dous cursos,
cando o tempo non nos permita dar as sesións da nosa materia ó ar libre. Isto é un grave contratempo,
multiplicase o número de alumnos e coinciden dous cursos que poden ser de distintos niveis.
A finais do mes de Xuno fixémoslle unha petición á unidade técnica da delegación de Educación de
Pontevedra de arranxo das pistas exteriores do centro. Petición que viña argumentada pola
necesidade de dispoñer de un espazo exterior para a práctica de actividades físicas nunha superficie
lisa, non rugosa, e que non se encharcase para poder aproveitar mellor os días nos que a climatoloxía
non fose craramente adversa. Non nos contestaron.
Con respecto ó material do curso pasado tivemos que comprar este ano a maiores aquel de uso
necesário para poder individualizar os espazos de traballo de cada alumno e algúns xogos que
permiten o afastamento e o traballo ó ar libre. Esterillas individuais, conos de sinalización, picas
plásticas, xogos de petanca, cordas individuais…
Loxicamente todo este esforzo en gasto en material orientase na liña de minimizar as posibilidades de
contaxio entre os integrantes da comunidade educativa, e supón un gran esforzo á hora da
programación das sesións invirtindo unha parte importante do tempo da mesma na limpeza do
material e dos espazos empregados.

Emprego das TICS.
Todolos alumnos de todolos cursos que teñen Ed. Física están inscritos na plataforma Moodle ( Aula
virtual do centro) na que reciben puntualmente información da marcha do curso, apuntamentos e
presentacións, cara a mellorar o afastamento entre alumnos e o traballo mais individual, minimizando
a propagación dos fomites, e facilitando a aillamento.
Asi mesmo tamén se percibe como unha ferramenta necesaria no caso de ter que recorrer á
impartición de docencia semipresencial si as circunstancias así o requirisen.
Todolos alumnos teñen rexistrado en esta plataforma o seu correo electrónico e de selo caso os de os
seus pais, facendo unlistado de aqueles que non poideran dispoñer do mesmo cara a subsanar o que
sería un impedimento para o seu desenvolvemento en igualdade cos seus compañeiros.
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Finalmente o teléfono individual dos alumnos e as súas familias tamén serán un instrumento
importante para subsanalos problemas que poideran xurdir de fallar os outros medios de
comunicación.
Previsto tamén está o emprego de sistemas de videoconferencia, en este caso, o jitsi que parece ser o
aconsellado pola inspección para este curso. Nos somos partidarios do seu emprego so en caso de
confinamento.
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ANEXO I:

BAREMOS (De referencia de algún dos test optativos a empregar).
Curso 2021 . 2022
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ABDOMINAIS EN
30”

IDADE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

NOTA

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

0,5

10

8

11

9

14

10

14

12

14

8

18

16

20

14

20

16

20

15

1

12

10

13

10

15

12

15

12

15

10

19

16

21

15

21

17

21

16

1,5

13

11

14

11

16

14

16

13

16

11

20

17

22

16

22

18

22

17

2

14

12

15

12

16

15

17

14

17

12

21

18

23

17

23

19

23

18

2,5

15

13

16

13

17

16

18

14

18

13

22

18

23

18

24

20

24

18

3

15

14

17

14

18

17

19

15

19

14

23

19

24

19

25

21

25

19

3,5

16

15

18

15

19

18

20

16

20

15

23

20

25

20

26

22

27

20

4

17

16

19

16

20

19

21

17

21

17

24

21

26

20

27

23

28

21

4,5

18

17

20

17

21

19

22

18

22

18

25

22

26

21

28

24

29

22

5

19

18

21

19

22

20

23

19

23

19

26

22

27

22

29

25

30

23

5,5

20

19

22

20

23

21

24

20

24

21

26

23

27

23

30

26

31

23

6

21

20

23

21

24

22

25

21

25

22

27

24

28

23

31

27

32

24

6,5

22

21

24

22

25

23

26

22

26

23

28

25

29

24

32

28

33

25

7

23

22

25

23

26

24

27

23

27

24

29

26

30

25

33

29

34

25

7,5

24

23

26

24

27

25

28

24

28

26

30

27

31

26

35

30

37

26

8

25

24

27

25

28

26

29

25

29

27

31

29

32

27

37

31

39

27

8,5

26

25

28

26

29

27

30

26

30

28

32

30

32

27

38

32

41

28

9

27

26

29

27

30

28

32

27

31

30

33

31

33

28

39

33

42

29

9,5

28

27

30

28

31

29

33

28

32

31

34

32

34

29

40

33

45

30

10

29

28

32

29

32

30

34

30

33

32

35

33

35

30

44

34

49

31
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TEST DE

F
800

13
M
1050

F
850

Departamento de Educación Física
COOPER
14
15
16
M
F
M
F
M
1100 900
1150 950
1200

1050

850

1100

900

1150

950

1200

1000

900
1000
1100

1150
1250
1350

950
1050
1150

1200
1300
1400

1000
1100
1200

1250
1350
1450

1050
1150
1250

1300
1400
1500

1400
1500

1200
1300

1450
1550

1250
1350

1500
1600

1300
1400

1550
1650

1350
1450

1350

1600

1400

1650

1450

1700

1500

1750

1650
1750

1450
1550

1700
1800

1500
1600

1750
1850

1550
1650

1800
1900

1600
1700

5,5

1900

1750

2000

1800

2050

1850

2100

6
6,5
7

2150
2200
2350

1950
2050
2150

2200
2300
2400

2000
2100
2200

2250
2350
2450

2050
2150
2250

7,5

2450

2250

2500

2300

2550

8
8,5

2550
2600

2350
2400

2600
2650

2400
2450

9
9,5
10

2650
2700
2750

2450
2500
2550

2700
2750
2800

2500
2550
2600

IDADE 10
NOTA M
0,5
900

F
700

11
M
950

F
750

12
M
1000

1

950

750

1,5
2
2,5

1050
1150
1250

3
3,5

F
1000

17
M
1250

1000

800

850
950
1050

1100
1200
1300

1350
1450

1150
1250

4

1550

4,5
5

F
1050

18
M
1300

F
1100

1250

1050

1300

1100

1350

1150

1100
1200
1300

1350
1450
1550

1150
1250
1350

1400
1500
1600

1200
1300
1400

1450
1550
1650

1250
1350
1450

1600
1700

1400
1500

1650
1750

1450
1550

1700
1800

1500
1600

1750
1850

1550
1650

1550

1800

1600

1850

1650

1900

1700

1950

1750

1850
1950

1650
1750

1900
2000

1700
1800

1950
2050

1750
1850

2000
2100

1800
1900

2050
2150

1850
1950

1900

2150

1950

2200

2000

2250

2050

2300

2100

2350

2150

2300
2400
2500

2100
2200
2300

2350
2450
2550

2150
2250
2350

2400
2500
2600

2200
2300
2400

2450
2550
2650

2250
2350
2450

2500
2600
2700

2300
2400
2500

2550
2650
2750

2350
2450
2550

2350

2600

2400

2650

2450

2700

2500

2750

2550

2800

2600

2850

2650

2650
2700

2450
2500

2700
2750

2500
2550

2750
2800

2550
2600

2800
2850

2600
2650

2850
2900

2650
2700

2900
2950

2700
2750

2950
3000

2750
2800

2750
2800
2850

2550
2600
2650

2800
2850
2900

2600
2650
2700

2850
2900
2950

2650
2700
2750

2900
2950
3000

2700
2750
2800

2950
3000
3050

2750
2800
2850

3000
3050
3100

2800
2850
2900

3050
3100
3150

2850
2900
2950
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IDADE

11

14

15

16

17

NOTA

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

0,5

20

19

22

20

24

21

26

23

28

24

30

26

32

28

1

21

20

23

21

25

22,5

27

24

29

25,5

31

27

33

28,5

1,5

22,5

21

24,5

22,5

26,5

24

28,5

26

30,5

27

32,5

28,5

35

30

2

24

23

26

24

28

25,5

30

27

32

28,5

34

30

36

31,5

2,5

25,5

24

27

25

29

26,5

31

28

33

29,5

35

31

37

32,5

3

26

25

28

26

30

27,5

32

29

34

30,5

36

32

38

33,5

3,5

27

26

29

27

31

28,5

33

30

35

31,5

37

33

39

34,5

4

28

27

30

28

32

29,5

34

31

36

32,5

38

34

40

35,5

4,5

30,5

28,5

31,5

29,5

33,5

31

35,5

32,5

37,5

34

39,5

35,5

41,5

37

5

31

30

33

31

35

32,5

37

34

39

35,5

41

37

43

38,5

5,5

32

31

34

32

36

33,5

38

35

40

36,5

42,5

38,5

44,5

39,5

6

33

32

35

33

37

34,5

39

36

41

37,5

43,5

39,5

45,5

41

6,5

34

33

36

34,5

38

36

40,5

37,5

42,5

39

44,5

40,5

46,5

42

7

35,5

34,5

37,5

35,5

39,5

37

41,5

38,5

43,5

40

45,5

41,5

47,5

43

7,5

37

36

39

37

41

38,5

43

40

45

41,5

47

43

49

44,5

8

38

37

40

38

42

39,5

44

41

46

42,5

48

44

50

45,5

8,5

39,5

39

41,5

39,5

43,5

41

46

42,5

47,8

44

49,5

45,5

51,5

47

9

41

40

43

41

45

42,5

47

44

49

45,5

51

47

53

48,5

9,5

42

41

44

42

46

43,5

48

45

50

46

52

48

54

49,5

10

43

42

45

43

47

44,5

49

46

51

47,5

53

49

55

50,5
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AXILIDADE

12

13

Departamento
6X9
METROS de Educación Física

IDADE

11

14

15

16

17

NOTA

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

0,5

21,40

22,80

21

22,65

20,65

22,45

20,25

22,25

19,85

22,05

19,45

21,85

19,05

21,65

1

21,10

22,50

20,70

22,30

20,30

22,10

19,90

21,90

19,50

21,70

19,10

21,50

18,70

21,30

1,5

20,75

21,15

20,35

21,95

19,95

21,75

19,55

21,55

19,15

21,35

18,75

21,15

18,35

20,95

2

20,40

21,80

20,00

21,60

19,60

21,40

19,20

21,20

18,80

21,00

18,40

20,80

18,00

20,60

2,5

20,05

21,45

19,65

21,25

19,25

21,05

18,85

20,85

18,45

20,65

18,05

20,45

17,65

20,25

3

19,70

21,10

19,30

20,90

18,90

20,70

18,50

20,50

18,10

20,30

17,70

20,10

17,30

19,90

3,5

19,35

20,75

18,95

20,55

18,55

20,35

18,15

20,15

17,75

19,95

17,35

19,75

16,95

19,55

4

19,00

20,40

18,60

20,20

18,20

20,00

17,80

19,80

17,40

19,60

17,00

19,40

16,60

19,20

4,5

18,65

20,05

18,25

19,85

17,85

19,65

17,45

19,45

17,05

19,25

16,65

19,05

16,25

18,85

5

18,30

19,70

17,90

19,50

17,50

19,30

17,10

19,10

16,70

18,90

16,30

18,70

15,90

18,50

5,5

17,95

19,35

17,55

19,15

17,15

18,95

16,75

18,75

16,35

18,55

15,95

18,35

15,55

18,15

6

17,60

19,00

17,20

18,80

16,80

18,60

16,40

18,40

16,00

18,20

15,60

18,00

15,20

17,80

6,5

17,00

18,65

16,85

18,45

16,45

18,25

16,05

18,05

15,65

17,85

15,25

17,65

14,85

17,45

7

16,60

18,30

16,50

18,10

16,10

17,90

15,70

17,70

15,30

17,50

14,90

17,30

14,50

17,10

7,5

16,45

18,00

16,20

17,80

15,80

17,60

15,40

17,40

15

17,20

14,60

17,00

14,20

16,80

8

16,30

17,70

15,90

17,50

15,50

17,30

15,10

17,10

14,70

16,90

14,30

16,70

13,90

16,50

8,5

16,05

17,45

15,65

17,25

15,25

17,05

14,85

16,85

14,45

16,65

14,05

16,45

13,65

16,25

9

15,80

17,20

15,40

17,00

15,00

16,80

14,60

16,60

14,20

16,40

13,80

16,20

13,40

16,00

9,5

15,60

17,00

15,20

16,80

14,80

16,60

14,40

16,40

14,00

16,20

13,60

16,00

13,20

15,80

10

15,40

16,80

15,00

16,60

14,60

16,40

14,20

16,20

13,80

16,00

13,40

15,80

13,00

15,60
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TEST DE VELOCIDADE 55 METROS
IDADE

12

13

14

15

16

17

NOTA

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

0,5

12,20

13,50

12,05

13,25

11,70

13

11,45

12,75

11,25

12,55

11,10

12,25

1

12,00

13,30

11,75

13,05

11,50

12,80

11,25

12,55

11,05

12,35

10,85

12,15

1,5

11,75

13,05

11,50

12,75

11,25

12,55

11

12,30

11

12,05

10,50

11,90

2

11,50

12,80

11,25

12,55

11,00

12,30

10,75

12,05

10,55

11,85

10,35

11,65

2,5

11,25

12,50

11,00

12,25

10,55

12

10,50

12

10,25

11,65

10,05

11,40

3

11,00

12,30

10,75

12,05

10,50

11,80

10,25

11,55

10,05

11,35

9,85

11,15

3,5

10,80

12,05

10,50

11,85

10,25

11,55

10

11,30

9,80

11,10

9,60

10,90

4

10,55

11,85

10,30

11,60

10,05

11,35

9,80

11,10

9,60

10,90

9,40

10,70

4,5

10,30

11,60

10,05

11,40

9,85

11,15

9,60

10,85

9,40

10,70

9,20

10,50

5

10,15

11,45

9,90

11,20

9,65

10,95

9,40

10,70

9,20

10,50

9,00

10,30

5,5

10,00

11,25

9,70

11,07

9,45

10,75

9,20

10,50

9

10,30

8,85

10,10

6

9,80

11,10

9,55

10,95

9,30

10,60

9,05

10,35

8,85

10,15

8,65

9,95

6,5

9,65

10,95

9,37

10,75

9,15

10,45

8,85

10,15

8,65

10

8,50

9,80

7

9,50

10,80

9,25

10,55

9,00

10,30

8,75

10,05

8,55

9,85

8,35

9,65

7,5

9,40

10,65

9,10

10,42

8,85

10,20

8,60

9,90

8,40

9,70

8,25

9,50

8

9,25

10,55

9,00

10,30

8,75

10,05

8,50

9,80

8,30

9,60

8,10

9,40

8,5

9,12

10,42

8,90

10,18

8,65

10

8,40

9,70

8,20

9,50

8

9,30

9

9,05

10,35

8,80

10,10

8,55

9,95

8,30

9,60

8,10

9,40

7,90

9,20

9,5

8,97

10,27

8,70

10,00

8,45

9,80

8,20

9,50

8

9,30

7,80

9,10

10

8,90

10,20

8,65

9,95

8,40

9,70

8,15

9,45

7,95

9,25

7,75

9,05
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ANEXO II:

Cadros relacións estándares cos instrumentos
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3º ESO

Realiza quecementos
de xeitos autónomo

CSC

Coñece
e
aplica
exercicios
diferenciados
en
función das partes do
quecemento

X

X

X

CSC

Aplica exercicios para
superar
as
súas
dificultades coa axuda
do profesor

X

X

X

CSC

Amosa
tolerancia
durante a práctica
deportiva

X

X

X

CSC

X

X

X

CSC

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

X

Rúbrica

X

CSC
CMCCT

Escala de
Cuantif.

X

Escala de
cualific.
Lista
De
control

X

Proba
Exec.
Grupal

X

Proba
execu
Indivi.
Test
físicos

3º

Traball.
grupal

3º-EFB1.2.3. Respecta as
demais persoas dentro do

2º

Exame
escrito

3º-EFB1.1.1. Relaciona a
estrutura dunha sesión de
actividade
física
coa
intensidade dos esforzos
realizados
3ºEFB1.1.2. Prepara e
realiza quecementos e
fases finais da sesión, de
acordo co contido que se
vaian realizar, de forma
autónoma e habitual
3º-EFB1.1.3. Prepara e pon
en práctica actividades
para
a
mellora
das
habilidades motoras en
función
das
propias
dificultades
3º-EFB1.2.1.
Amosa
tolerancia e deportividade
tanto
no
papel
de
participante como no de
espectador/a
3º-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

1º

Grao
mínimo
de
consecución
Indicador de logro

Porfolio

DE

PROCEDEMENTOS/INSTRUMENTOS
Rexistro
Anecdot.

ESTÁNDARES
APRENDIZAXE

Competencia
s
clave

Temporalización

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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labor de equipo, con
independencia do nivel de
destreza.
3º-EFB1.3.1. Coñece as
posibilidades que ofrece o
seu contorno para a
realización de actividades
físico-deportivas
3º-EFB1.3.2. Respecta o
contorno e valórao como
un lugar común para a
realización de actividades
físico-deportivas.
3º-EFB1.3.3.
Analiza
criticamente as actitudes e
os
estilos
de
vida
relacionados co tratamento
do corpo, as actividades de
lecer, a actividade física e o
deporte no contexto social
actual
3º-EFB1.4.1. Identifica as
características
das
actividades
físicodeportivas
e
artísticoexpresivas propostas que
poidan supor un elemento
de risco relevante para si
mesmo/a ou para as
demais persoas
3º-EFB1.4.2. Describe os
protocolos para activar os
servizos de emerxencia e
de protección do contorno
3º-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

Departamento de Educación Física

labor de equipo, con
independencia
do
nivel de destreza

CSC

Coñece
distintos
xeitos de orientación
no medio natural.

CSC

Respecta a contorna
mais a natureza nas
actividades
de
orientación
desenvolvidas.

CSC

Recoñece os valores
intrínsecos á práctica
do rugby e a súa
idiosincrasia.

CSIEE
CSC

Evita as situacións de
risco para el e os seus
compañeiros
atendendo
as
indicacións
do
profesor
e
respectando o material

X

CSIEE

Coñece e aplica
protocolo de SVB.

X

CSIEE

Aplica a conduta PAS.

X

X

X

X

X

X

o

X

X

X

X

X

X

X

X
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nun contorno non estable
3º-EFB1.5.1. Utiliza as
tecnoloxías da información
e da comunicación para
elaborar
documentos
dixitais propios adecuados
á
súa
idade
(texto,
presentación, imaxe, vídeo,
son, etc.), como resultado
do proceso de procura,
análise e selección de
información salientable
3º-EFB1.5.2.
Expón
e
defende
traballos
elaborados sinxelos sobre
temas vixentes no contexto
social, relacionados coa
actividade física ou a
corporalidade,
utilizando
recursos tecnolóxicos.
3º-EFB2.1.1.
Utiliza
técnicas
corporais,
de
forma creativa, combinando
espazo,
tempo
e
intensidade
3º-EFB2.1.2. Crea e pon en
práctica unha secuencia de
movementos
corporais
axustados a un ritmo
prefixado
3º-EFB2.1.3. Colabora no
deseño e realización de
bailes e danzas, adaptando
a súa execución á dos
compañeiros e á das
compañeiras
3º-EFB2.1.4.
Realiza
improvisacións como medio
de
comunicación
espontánea en parellas ou
grupos

X

X
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CD
CCL

Busca
información
relevante sobre os
elementos
básicos
que se deben ter en
conta nunha carreira
de orientación.

X

X

CD
CCL

Expón
información
sobre os elementos
básicos que se deben
ter en conta nunha
carreira
de
orientación.

X

X

CCEC

Crea figuras e realiza
desprazamentos
en
distintas direccións

X

X

CCEC

Realiza
distintas
elementos danzados
axustándose á música

X

CCEC

Aporta ideas e acepta
as dos demais na
creación
da
súa
composición.

CCEC

Adaptan
a
súa
composición
as
distintas situación e
transmiten
unha
mensaxe.

X

X

X

X

X
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3º-EFB3.1.1. Analiza a
implicación
das
capacidades físicas e as
coordinativas
nas
actividades
físicodeportivas
e
artísticoexpresivas traballadas no
ciclo
3º-EFB3.1.2. Asocia os
sistemas metabólicos e de
obtención de enerxía cos
tipos de actividade física,
alimentación e a saúde.
3º-EFB3.1.3. Relaciona as
adaptacións orgánicas coa
actividade
física
sistemática, así como coa
saúde e os riscos e as
contraindicacións
da
práctica deportiva.
3º-EFB3.1.4. Adapta a
intensidade do esforzo
controlando a frecuencia
cardíaca
correspondente
ás marxes de mellora dos
principais
factores
da
condición física.
3º-EFB3.1.5. Aplica de
forma
autónoma
procedementos
para
autoavaliar os factores da
condición física.
3º-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
3º-EFB3.2.1.
Participa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CMCCT

Coñece e asocia ás
capacidades
físicas
básicas a accións da
práctica deportiva e a
vida cotiá

X

CMCCT

Relaciona as vías
enerxéticas cos tipos
de resistencia e a súa
duración.

X

CMCCT

Sinala as indicacións e
as características dos
métodos
de
adestramento vistos.

X

CMCCT

Mantén a duración
dunha
actividade
aerobia atendendo á
frecuencia cardíaca e
respiratoria

X

CMCCT

Aplica distintos test de
valoración
das
capacidades física e
coordinativas

X

CMCCT
CSC

Recoñece
as
indicacións
dos
métodos de traballo
das
capacidades
físicas
básicas
relacionadas
coa
saúde.

CAA

Participa activamente

X

X

X

130

IES A XUNQUEIRA I (Pontevedra)
activamente na mellora das
capacidades
físicas
básicas desde un enfoque
saudable, utilizando os
métodos básicos para o
seu desenvolvemento.
3º-EFB3.2.3. Alcanza niveis
de condición física acordes
ao seu momento de
desenvolvemento motor e
ás súas posibilidades

3º-EFB3.2.3. Aplica os
fundamentos de hixiene
postural na práctica das
actividades físicas como
medio de prevención de
lesións.
3º-EFB3.2.4. Analiza a
importancia da práctica
habitual de actividade física
para a mellora da propia
condición
física,
relacionando o efecto desta
práctica coa mellora da
calidade de vida.
3º-EFB4.1.1. Aplica os
aspectos
básicos
das
técnicas e das habilidades
específicas,
das
actividades
propostas,,
respectando as regras e as
normas establecidas
3º-EFB4.1.2. Autoavalía a
súa execución de xeito con
respecto ao modelo técnico
formulado
3º-EFB4.1.3. Describe a
forma de realizar os
movementos
implicados

Departamento de Educación Física

nas
actividades
propostas.

X

X

CAA

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

CAA
CSIEE

Executa os exercicios
propostos de xeito
correcto sendo eficaz
e previndo lesión.

CAA

Analiza o seu nivel de
practica habitual, o
seu IMC e o seu
estado
físico
en
función ao resultados
obtidos.

X

CAA
CSIEE

Adapta a técnica ás
situación de xogo

X

CAA
CSIEE

Autoavalía
a
execución
dos
golpeosprácticados.

X

CAA
CSIEE

Coñece os golpeos
básicos a man alta,
media e baixa.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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nos
modelos
técnicos
adaptados.
3º-EFB4.1.4. Mellora o seu
nivel na execución e
aplicación das accións
técnicas respecto ao seu
nivel de partida, amosando
actitudes
de
esforzo,
autoesixencia
e
superación.
3º-EFB4.1.5. Explica e pon
en práctica técnicas de
progresión en contornos
non estables e técnicas
básicas de orientación,
adaptándose ás variacións
que
se
producen,
e
regulando o esforzo en
función
das
súas
posibilidades.
3º-EFB4.2.1. Adapta os
fundamentos técnicos e
tácticos básicos para obter
vantaxe na práctica das
actividades
físicodeportivas de oposición ou
de colaboración-oposición
facilitadas.
3º-EFB4.2.2. Describe e
pon en práctica de xeito
autónomo aspectos de
organización de ataque e
de defensa nas actividades
físico-deportivas
de
oposición
ou
de
colaboración-oposición
seleccionadas
3º-EFB4.2.3. Discrimina os
estímulos que cómpre ter
en conta na toma de
decisións nas situacións de

CAA
CSIEE

Mellora o seu nivel de
execución e a lectura
do xogo respecto ao
punto de partida.

X

X

CAA
CSIEE

É quen de orientarse
por medio dun mapa e
unha brúxula.

X

X

CAA
CSIEE

Adapta os elementos
técnicos as situacións
de xogo propostas.

X

CAA
CSIEE

Coñece
e
aplica
aspectos
básicos
técnico, tácticos e
regulamentarios nas
disciplinas
presentadas.

X

CAA
CSIEE

Obtén vantaxe nas
situacións de xogo
propostas grazas a
unha
toma
de

X

X

X

X
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X

X

X

X
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colaboración, oposición e
colaboración-oposición,
para obter vantaxe ou
cumprir o obxectivo da
acción.
3º-EFB4.2.4.
Reflexiona
sobre as situacións resoltas
valorando a oportunidade
das solucións achegadas e
a súa aplicabilidade a
situacións similares.
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decisións acertada.

X

X

CAA
CSIEE

Fai un uso eficaz das
correccións que se lle
fan nas situacións
facilitadas para a súa
posterior aplicación.

X
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4º ESO
Temporalización
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

4º-EFB1.1.1. Analiza a actividade física
principal da sesión para establecer as
características que deben ter as fases de
activación e de volta á calma
4º-EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as
tarefas de activación e de volta á calma
dunha sesión, atendendo á intensidade ou á
dificultade das tarefas da parte principal.
4º-EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica
actividades para a mellora das habilidades
motoras en función das propias dificultades
4º-EFB1.2.1.
Asume
as
funcións
encomendadas
na
organización
de
actividades grupais
4º-EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración
na planificación e posta en práctica de
actividades grupais fose coordinada coas
accións do resto das persoas implicadas.
4º-EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de
utilización de materiais e de planificación
para utilizalos na súa práctica de maneira
autónoma.
4º-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.
4º-EFB1.3.2. Valora as actividades físicas
distinguindo as achegas que cada unha ten
desde o punto de vista cultural, para a
satisfacción e o enriquecemento persoal, e
para a relación coas demais persoas.
4º-EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica
cos comportamentos antideportivos, tanto
desde o papel de participante como desde o
de espectador/a.
4º-EFB1.4.1. Verifica as condicións de
práctica segura usando convenientemente o
equipamento persoal, e os materiais e os
espazos de práctica.

PROCEDEMENTOS/INSTRUMENTOS

1º

2º

3º

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Compete
ncias
clave

Grao mínimo de consecución
Indicador de logro

Rexis
tro
Anec
dot.

Distingue as partes de unha sesión

X

CSC

Adaptar o quecemento á parte principal
da sesión

x

CSC

Asume a practica de actividade física
como hábito saudable de vida.

x

CSC

Asume a practica de actividade física
como hábito saudable de vida

x

CSC

Asume a practica de actividade física
como hábito saudable de vida

x

CSC

Participa activa e criticamente
desenvolvemento de cada sesión.

x

CSC

Amosa unha actitude de respecto ós
compañeiros.

x

CCEC
CSC

Amosa actitude
actividades físicas

crítica

cara

ás

x

Amosa actitude
actividades físicas

crítica

cara

ás

CSC

Ten en conta as condicións
seguridade en cada práctica
actividades físicas.

de
de

CSC

CSIEE

no

Porf
olio

Exa
me
escr
ito

Trab
all.
grup
al

Test
físic
os

Pro
ba
exe
cu
Indi
vi.

Pro
ba
Exe
c.
Gru
pal

List
a
De
cont
rol

Esca
la de
cuali
fic.

Esca
la de
Cua
ntif.

Rúbr
ica

x

x
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4º-EFB1.4.2. Identifica as lesións máis
frecuentes derivadas da práctica de
actividade física.
4º-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.
4º-EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de
vista ou as súas achegas nos traballos de
grupo, e admite a posibilidade de cambio
fronte a outros argumentos válidos.
4º-EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas
enriquecedoras dos compañeiros e das
compañeiras nos traballos en grupo.
4º-EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza
criticamente informacións actuais sobre
temáticas vinculadas á actividade física e a
corporalidade,
utilizando
recursos
tecnolóxicos.
4º-EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da
información e da comunicación para afondar
sobre contidos do curso, realizando
valoracións críticas e argumentando as súas
conclusións.
4º-EFB1.6.3.
Comunica
e
comparte
información e ideas nos soportes e nos
contornos apropiados
4º-EFB2.1.1.Elabora
composicións
de
carácter artístico-expresivo, seleccionando os
elementos de execución e as técnicas máis
apropiadas para o obxectivo previsto,
incidindo especialmente na creatividade e na
desinhibición.
4º-EFB2.1.2. Axusta as súas accións á
intencionalidade das montaxes artísticoexpresivas, combinando os compoñentes
espaciais, temporais e, de ser o caso, de
interacción coas demais persoas.
4º-EFB2.1.3. Colabora no deseño e
realización
das
montaxes
artísticoexpresivas,
achegando
e
aceptando
propostas
4º-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.
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CSIEE

Identifica “groso modo” a gravidade de
unha lesión.

x

CSIEE

Coñece os efectos beneficiosos do xeo
sabe aplicalos cando procede.

x

CSC

Opina con fundamento e actitude crítica
cando procede.

x

x

CSC

Opina con fundamento e actitude crítica
cando procede.

x

x

x

CD
CCL

Opina con fundamento e actitude crítica
cando procede.

x

x

x

x

CD
CCL

Ser quén de presentar traballos en
soporte dixital

x

x

x

x

x

CD
CCL

Ser quén de presentar traballos en
soporte dixital

x

x

x

x

CCEC

Traballar e debater as propostas en
equipo

x

x

Traballar e debater as propostas en
equipo

x

x

. Colaborar no deseño e realización das
montaxes artístico-expresivas,

x

x

Citar as características mais saliantables que
deben cumprir as actividades físicas cara a
un enfoque saudable,e os seus beneficios
tanto a nivel individual como colectivo.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CCEC

CCEC

CMCCT

x

x

x
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4º-EFB3.1.2.
Relaciona
exercicios
de
tonificación
e
flexibilización
coa
compensación dos efectos provocados polas
actitudes posturais inadecuadas máis
frecuentes.
4º-EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o
sedentarismo ou o consumo de tabaco e de
bebidas alcohólicas cos seus efectos na
condición física e a saúde.
4º-EFB3.1.4. Valora as necesidades de
alimentos e de hidratación para a realización
de diferentes tipos de actividade física.
4º-EFB3.2.1. Valora o grao de implicación
das capacidades físicas na realización dos
tipos de actividade física.

CMCCT
x

x

x

x

4º-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 posibilidades.

x

4º-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
4º-EFB4.1.2. Axusta a realización das
habilidades específicas aos condicionantes
xerados
polos
compañeiros
e
as
compañeiras, e as persoas adversarias, nas
situacións colectivas.
4º-EFB4.1.3. Adapta as técnicas de
progresión ou desprazamento aos cambios
do medio, priorizando a súa seguridade

Adoptar posturas axeitadas á tarefa

x

E quén de relacionar hábitos como o
sedentarismo ou o consumo de tabaco
e de bebidas alcohólicas cos seus
efectos na condición física e a saúde.

x

CMCCT

Valorar a importancia da hidratación
durante a actividade física

x

CMCCT

Distingue sin erro
calidades físicas.

x

CMCCT

x

4º-EFB3.2.2. Practica de forma regular,
sistemática e autónoma actividades físicas co
fin de mellorar as condicións de saúde e
calidade de vida.

4º-EFB3.2.4
Valora a súa aptitude física nas súas
dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz,
relacionándoas coa saúde
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CMCCT

CMCCT

CMCCT

x

as

diferentes

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

x

Procura a mellora do seu coñecemento
sobre as actividade física.

x

Coñécese a si mesmo e as súas
posibilidades no eido das act. Físicas
limitacións.

x

x

CAA
CSIEE

Realiza habilidades específicas tendo
en conta as súas propias características

x

x

CAA
CSIEE

Realiza
habilidades
específicas
adaptadas as situacións colectivas.

x

x

CAA
CSIEE

Permanece atento e con actitude critica
no desenvolvemento das sesións.

x
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persoal e colectiva.
4º-EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e
eficaz as estratexias específicas das
actividades de oposición, contrarrestando ou
anticipándose ás accións da persoa
adversaria.
4º-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 do resto de participantes.
4º-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
4º-EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante
as situacións formuladas e valorar as súas
posibilidades de éxito, en relación con outras
situacións.
4º-EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas
na práctica das actividades e recoñece os
procesos que están simplicados nelas.
4º-EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou
posibles solucións para resolver problemas
motores, valorando as características de
cada participante e os factores presentes no
contorno
4º-EFB4.3.1. Compara os efectos das
actividades físicas e deportivas no contorno
en relación coa forma de vida nel.
4º-EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas
na natureza coa saúde e a calidade de vida
4º-EFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de
conservación e protección ambiental.
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x

CAA
CSIEE

Reflexiona
sobre
as
diferentes
estratexias na práctica deportiva.

x

x

CAA
CSIEE

Permanece atento e con actitude critica
no desenvolvemento das sesións.

x

x

CAA
CSIEE

Permanece atento e con actitude critica
no desenvolvemento das sesións.

x

x

CAA
CSIEE

Procura ser razoablemente creativo.

x

x

CAA
CSIEE

Permanece atento e con actitude critica
no desenvolvemento das sesións
aportando ideas se procedera.

x

x

CAA
CSIEE

Permanece atento e con actitude critica
no desenvolvemento das sesións
aportando ideas se procedera

x

x

CSC
CMCCT

Respecto o contorno natural

x

x

CMCCT
CSC

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

x

x

CMCCT
CSC

Amosa respecto polo medio natural.

x
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1º BACHARELATO
Temporalización
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1º-EF-B1.1.1. 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
1º-EF-B1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante
as prácticas de actividade física que teñen
efectos negativos para a saúde individual ou
colectiva, e ante os fenómenos socioculturais
relacionados coa corporalidade e os derivados
das manifestacións deportivas
1º-EF-B1.2.1. Prevé os riscos asociados ás
actividades e os derivados da propia actuación e
da do grupo.
1º-EF-B1.2.2.
Usa
os materiais
e
os
equipamentos atendendo ás súas especificacións
técnicas
1º-EF-B1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo
como un elemento de risco na realización de
actividades que requiren atención ou esforzo
1º-EF-B1.3.1. Respecta as regras sociais e o
contorno en que se realizan as actividades físicodeportivas
1º-EF-B1.3.2. Facilita a integración doutras
persoas nas actividades de grupo, animando á
súa participación e respectando as diferenzas
1º-EF-B1.4.1. Aplica criterios de procura de
información que garantan o acceso a fontes
actualizadas e rigorosas na materia
1º-EF-B1.4.2.
Comunica
e
comparte
a
información coa ferramenta tecnolóxica axeitada,
para a súa discusión ou a súa difusión
1º-EF-B2.1.1. Colabora no proceso de creación e
desenvolvemento das composicións ou montaxes
artísticas expresivas

PROCEDEMENTOS/INSTRUMENTOS
Compete
ncias
Clave

Grao mínimo de consecución
Indicador de logro

Rexi
stro
Ane
cdot.

1º

2º

3º

x

x

x

CSC

Planificar
actividades
físicas
durante as sesións cando se lle
solicite.

x

x

x

x

CSC

Amosar
actitude
crítica
no
desenvolvemento das sesións de
actividade física.

x

x

x

x

CSIEE

Asistir regularmente á clase

x

x

x

x

CSIEE

Asistir regularmente á clase có
material apropiado.

x

x

x

x

CSIEE

Asistir regularmente á clase

x

x

x

x

CSC

Consensuar cos compañeiros a
regras
de
participación
nas
sessións.

x

x

x

x

CSC

Axudar á integración de todolos
compañeiros.

x

x

x

x

CD
CCL

x

x

x

CD
CCL

x

CCEC

Amosar
actitude
crítica
no
desenvolvemento das sesións de
actividade física.
Amosar
actitude
crítica
no
desenvolvemento das sesións de
actividade física
Colaborar cos compañeiros no
proceso
de
creación
e
desenvolvemento
das
composicións
ou
montaxes
artísticas expresivas

Porf
olio

Exa
me
esc
rito

Tra
ball.
gru
pal

Tes
t
físi
cos

Pro
ba
exe
cu
Indi
vi.

Pro
ba
Ex
ec.
Gru
pal

List
a
De
con
trol

Esc
ala
de
cual
ific.

Esc
ala
de
Cua
ntif.

Rúb
rica

x

x

x

138

IES A XUNQUEIRA I (Pontevedra)
1º-EF-B2.1.2. Representa composicións ou
montaxes de expresión corporal individuais ou
colectivas, axustándose a unha intencionalidade
de carácter estética ou expresiva
1º-EF-B2.1.3. Adapta as súas accións motoras
ao sentido do proxecto artístico expresivo
1º-EF-B3.1.1. Integra os coñecementos sobre
nutrición e balance enerxético nos programas de
actividade física para a mellora da condición
física e saúde

x

Departamento de Educación Física

x

CCEC

Participar preferentemente de xeito
desinhibido nas sesións.

x

x

CCEC

Facer esforzos por adaptarse á
composición proxectada.

x

CMCCT

Amosar actitude crítica cara o
proceso
de
alimentación
e
actividade física.

x

x

1º-EF-B3.1.2. Incorpora na súa práctica os
fundamentos posturais e funcionais que
promoven a saúde

x

CMCCT

Entender cales son os erros mais
frecuentes tanto posturais como
funcionais na práctica cotián de
actividades físicas.

1º-EF-B3.1.3. Utiliza de forma autónoma as
técnicas de activación e de recuperación na
actividade física

x

CMCCT

Asistir regularmente á clase

x

1º-EF-B3.1.4. 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

x

CMCCT

O alumno esf´rzase por acadar os
mínimos propostos.

x

1º-EF-B3.2.1. 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

x

CMCCT

Asistir regularmente á clase con
actitude crítica.

x

x

CMCCT

Avalía as súas capacidades físicas
e coordinativas considerando as
súas necesidades e motivacións, e
como requisito previo para a
planificación da súa mellora

x

x

CMCCT

Asistir regularmente á clase

x

x

CMCCT

Asistir regularmente á clase

x

x

x

CMCCT

Asistir regularmente á clase

x

x

x

CMCCT

Asistir regularmente á clase

1º-EF-B3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas
e
coordinativas
considerando
as
súas
necesidades e motivacións, e como requisito
previo para a planificación da súa mellora
1º-EF-B3.2.3. Concreta as melloras que pretende
alcanzar co seu programa de actividade
1º-EF-B3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu
programa
persoal
de
actividade
física,
conxugando as variables de frecuencia, volume,
intensidade e tipo de actividade
1º-EF-B3.2.5. Comproba o nivel de logro dos
obxectivos do seu programa de actividade física,
reorientando as actividades nos aspectos que
non chegan ao esperado
1º-EF-B3.2.6. Formula e pon en práctica
iniciativas para fomentar o estilo de vida activo e
para cubrir as súas expectativas

x
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Perfecciona
as
habilidades
específicas
das
actividades
individuais que respondan aos
seus intereses
Adapta
a
realización
das
habilidades
específicas
aos
condicionantes
xerados
polos
compañeiros e as compañeiras, e
polas persoas adversarias, nas
situacións colectivas
Resolve con eficacia situacións
motoras nun contexto competitivo
Pon
en
práctica
técnicas
específicas das actividades en
ámbitos non estables, analizando
os
aspectos
organizativos
necesarios
Asistir regularmente e participar
con actitude críticanas sesións de
Ed. física

1º-EF-B4.1.1.
Perfecciona
as
habilidades
específicas das actividades individuais que
respondan aos seus intereses

x

CAA
CSIEE

1º-EF-B4.1.2. Adapta a realización das
habilidades específicas aos condicionantes
xerados polos compañeiros e as compañeiras, e
polas persoas adversarias, nas situacións
colectivas

x

CAA
CSIEE
CSC

1º-EF-B4.1.3. Resolve con eficacia situacións
motoras nun contexto competitivo

x

CAA
CSIEE

1º-EF-B4.1.4. Pon
en
práctica técnicas
específicas das actividades en ámbitos non
estables, analizando os aspectos organizativos
necesarios

x

CAA
CSIEE

x

CAA
CSIEE

x

CAA
CSIEE
CSC

Asistir regularmente e participar
con actitude crítica nas sesións de
Ed. física

x

CAA
CSIEE
CSC

Asistir regularmente e participar
con actitude crítica nas sesións de
Ed. física

x

CAA
CSIEE

Asistir regularmente e participar
con actitude crítica nas sesións de
Ed. física

x

CAA
CSIEE

Asistir regularmente e participar
con actitude crítica nas sesións de
Ed. física

1º-EF-B4.2.1. Desenvolve accións que conduzan
a situacións de vantaxe con respecto á persoa
adversaria, nas actividades de oposición
1º-EF-B4.2.2. Colabora con participantes nas
actividades físico-deportivas nas que se produce
colaboración ou colaboración-oposición, e explica
a achega de cadaquén
1º-EF-B4.2.3. Desempeña as funcións que lle
corresponden, nos procedementos ou nos
sistemas postos en práctica para conseguir os
obxectivos do equipo
1º-EF-B4.2.4. Valora a oportunidade e o risco das
súas accións nas actividades físico-deportivas
desenvolvidas
1º-EF-B4.2.5. Formula estratexias ante as
situacións de oposición ou de colaboraciónoposición, adaptándoas ás características das
persoas participantes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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