
2.-CONTRIBUCIÓN  DA  MATERIA  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS  CLAVE.
RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE
DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.

COMPETENCIAS CLAVE:

a) Comunicación lingüística (CCL).
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
c) Competencia dixital (CD).
d) Aprender a aprender (CAA).
e) Competencias sociais e cívicas (CSC).
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
g) Conciencia e expresións culturais (CCEC).

a)Comunicación  lingüística(CCL): Ofrecendo  unha  ampla  variedade  de  intercambios
comunicativos docente – discente, viceversa e entre discentes, non só cun vocabulario e léxico
propios da área, senón tamén de xestos, expresións corporais e comunicacións motrices que
requiren de codificación e decodificación de mensaxes, axudando á mellora da capacidade de
escoita,  comprensión  e  organización  doutras  linguaxes.  -  Gran  variedade  de  intercambios
comunicativos,  a  nivel  oral  e  escrito.  -  Compartir  información.  -  Resolución  de  conflitos
mediante o diálogo. - Actitudes de mediación ante situacións de disputa. -  Aprendizaxe do
vocabulario  específico.  -  Neoloxismos  propios  dos  diferentes  contidos  impartidos  nesta
programación.

b)  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  (CMCCT):
Mediante  actividades  de  razoamento  motor,  cálculo  de  distancias  e  tempos,  uso  e
manipulación de materiais diversos en formas tamaños e pesos, a interpretación de gráficos e
diagramas, a lectura e interpretación de datos diversos, así como de puntuacións, marcas e
estatísticas,  a  aplicación  de  unidades  de  medida  en  diferentes  magnitudes,  os  valores
biomecánicos, cinéticos e dinámicos, en definitiva, a linguaxe matemática está moi presente na
nosa área. - Sistemas de puntuación das diferentes actividades. - Aprendizaxe das medidas
propias dos diferentes deportes.

Proporcionando coñecementos sobre o funcionamento do corpo e sobre hábitos saudables. A
actitude reflexiva e responsable ante os estereotipos sociais.  Mediante a autorregulación e
economía dos esforzos e a planificación autónoma de tarefas motrices,  apórtanse elementos
ao  mantemento  e  mellora  da  saúde,  a  condición  física  e  as  capacidades  físicas  básicas.
Inculcando un uso responsable do medioambente a través de actividades físico-motrices na
natureza. Presentando situacións e habilidades onde os mecanismos de percepción, decisión e
execución permitan indagar, localizar e analizar a información do medio e nos permita dar
respostas  axustadas.  -  Relación  do  corpo  co  espazo,  os  implementos,  os  móbiles,  etc.  -
Desenvolvemento dos mecanismos de percepción, toma de decisión e execución. - Cálculo de
traxectoria e velocidade. Conceptos de profundidade e amplitude. - Actividade física e hábitos
saudables: quecemento e volta á calma, calzado axeitado, alimentación, etc.

c) Competencia dixital (CD):  O uso das novas tecnoloxías da información  e a comunicación
como son Internet, dispositivos dixitais, multimedia e software actuais, contribúen en grande



medida ao desenvolvemento dos contidos da materia, así como, á mellora da aprendizaxe. -
Creación  de  apuntes  do  tema.  -  Uso  das  TIC  no  proceso  de  Ensinanza  –  Aprendizaxe.  -
Visualización de vídeos dos diferentes deportes en Internet. 

d)  Aprender  a  aprender  (CAA):  Mediante  actividades  dirixidas  ao  desenvolvemento  de
habilidades orientadas á mellora da autonomía persoal e á  capacidade de asumir posibilidades
e limitacións propias e alleas.

e)  Competencias  sociais  e  cívicas  (CSC):  Pola dinámica das clases,  polos contidos da nosa
materia e pola continua interacción favorecesen habilidades sociais e actitudes de respecto,
tolerancia, traballo en equipo, deportividade,… o diálogo e a mediación como medio eficaz na
resolución de conflitos. Do mesmo xeito, a proposta de actividades físico-motrices de carácter
sociomotriz  colabora  ao  desenvolvemento  da  cooperación  e  la  solidariedade  facilitando a
relación,  o  respecto  á  diversidade  e  a  inclusión  e  integración  do  alumnado  foráneo.  A
diversidade  de  roles,  o  cumprimento  Dos  regulamentos  e  normas  establecidas  en  xogos,
deportes e actividades físico-motrices en xeral, reforzan a sociabilidade, a responsabilidade
nos actos e a aceptación de códigos e condutas para a convivencia democrática. - Respecto
cara  os  compañeiros  e  compañeiras  e  á  actividade,  mellorando llas  relacións  afectivas  do
grupo. - Aceptación de xeito compartido das normas da clase e dos regulamentos do xogo. -
Aceptación  da  vitoria  e  da  derrota  como  algo  natural  dentro  das  prácticas  deportivas.  -
Desenvolvemento de actitudes de cooperación, integración, solidariedade e “FAIR PLAY”.

f)  Sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  (CSIEE): Outorgando  responsabilidade  ao
alumnado en aspectos organizativos, individuais e colectivos, de actividades físicas, deportivas
e  expresivas  con  finalidades  diversas:  ocupación  do  tempo  libre,  mellora  da  saúde  ou
simplemente  incremento  da  competencia  motriz.  A  participación  activa,  autónoma,
responsable e creativa en actividades físico-motrices que se propón como obxectivo na nosa
área é outro punto importante a este respecto.

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC): Mediante o coñecemento, a práctica, a valoración
e a aceptación das manifestacións culturais,  rítmicas e expresivas da motricidade humana,
tanto  das  nosas  tradicións  como  de  outras,  así  como  a  capacidade  de  comunicación  e
expresión  creativa  que  con  elas  desenvolvemos,  recoñecéndoas  como  parte  do  noso
patrimonio cultural e artístico. - Actitude creativa á hora de elaborar unha presentación dun
traballo.  -  Expresión  creativa  de  ideas  y  opinións.  –  Creacións  artísticas  nos  contidos  de
expresión corporal.

2º ESO:

COMPETENCIA CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

CCL
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.

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



CD

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.

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

CSC
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.

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

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

4º ESO:

COMPETENCIA CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

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

CMCCT

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

CD
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.

CAA

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.

CSC EFB1.1.3.  Realiza  exercicios ou actividades nas fases inicial  e  final  de algunha
sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de competencia motriz.
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.
EFB1.3.3.  Mantén  unha  actitude  crítica  cos  comportamentos  antideportivos,
tanto desde o papel de participante como desde o de espectador/a.

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

CCEC

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.
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.

3.-OBXECTIVOS.

3.1.- OBXECTIVOS DA ESO.

No  artigo  10  do  decreto  86/2015  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da
educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,
establécense os 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.

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.

Os contidos secuenciados por niveis, pódense observar nas táboas do punto 4 (Concreción dos
estándares de aprendizaxe) e no desenvolvemento das unidades didácticas dos cursos.



2ºESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Temporalización

1ªAV. 2ªAV. 3ªAV.

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

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

EFB1.1.1.Recoñece  a
estrutura dunha sesión de
actividade  física  coa
intensidade  dos  esforzos
realizados.

CSC
CMCCT

X

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

CSC
CAA

X X X

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.

CSC

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

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

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

CSC

X X X

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.

CSC

X X X

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

CSC

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

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

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

CSC X



 l
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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.

responsable  do
contorno.

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

CSC

X X X

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.

CSC

X

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

B1.4.  Controlar  as
dificultades e os riscos
durante  a  súa
participación  en
actividades  físico-
deportivas  e  artístico-
expresivas, analizando
as  características
destas  e  as
interaccións  motoras
que  levan  consigo,  e
adoptando  medidas
preventivas  e  de

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

CSIEE
CSC

X X X

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

CSIEE X



seguridade  no  seu
desenvolvemento.

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.

CSIEE

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

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

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

CD
CCL

X X X

EFB1.5.2.  Expón  e
defende  traballos
elaborados sinxelos sobre
temas  vixentes  no

CAA
CCL

X X X



contexto  social,
relacionados  coa
actividade  física  ou  a
corporalidade,  utilizando
recursos tecnolóxicos.

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

B2.1.  Interpretar  e
producir  accións
motoras  con
finalidades  artístico-
expresivas,  utilizando
técnicas  de  expresión
corporal  e  outros
recursos.

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

CCEC

X

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

CCEC

X

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

CCEC

X

EFB2.1.4.  Realiza CCEC X



improvisacións  de  xeito
individual como medio de
comunicación
espontánea.

Bloque 3. Actividade física e saúde.

 m
 f
 b
 g

B3.1.  Condición  física.
Capacidades  físicas  e
coordinativas  nas
actividades  físico-
deportivas  e  artístico-
expresivas,  e  a  súa
vinculación  cos  sistemas
do organismo.
B3.2.  Efectos  sobre  a
saúde da actividade física
e a alimentación.
B3.3.  Capacidade  de
adaptación do organismo
ante a actividade física e
a práctica deportiva.
B3.4.  Control  da
intensidade do esforzo  a
través  da  frecuencia
cardíaca.
B3.5.  Procedementos
para  a  avaliación  dos
factores  da  condición

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

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

CMCCT

X X

EFB3.1.2.  Relaciona
diferentes  tipos  de
actividade  física  e
alimentación  co  seu
impacto na súa saúde.

CMCCT

X X

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.

CMCCT X X



física  relacionados  coa
saúde.
B3.6. A actividade física e
o  seu  efecto  sobre  a
saúde.  Criterios  de
selección  de  actividades
para  a  realización  dun
plan de mellora da saúde.

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

CMCCT

X X X

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

CMCCT

X X X

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

CMCCT
CSC

X X

 m
 g
 f
 b

B3.7. Métodos básicos de
adestramento  para  a
mellora  das  capacidades
físicas  básicas
relacionadas coa saúde.
B3.8.  Avaliación  da

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

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

CAA X X X



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

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

seu desenvolvemento.

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

CAA

X X X

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

CAA
CSIEE

X X X

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.

CAA

X X

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas.

 a
 b

B4.1.  Execución  e
avaliación de habilidades
motrices  vinculadas  ás

B4.1.  Resolver
situacións  motoras
individuais  aplicando

EFB4.1.1.  Aplica  os
aspectos  básicos  das
técnicas  e  habilidades

CAA
CSIEE

X X X



 g
 m

accións  deportivas,
respectando  os
regulamentos específicos.
B4.2.  Práctica  de
actividades  e  xogos  para
a  aprendizaxe  dos
deportes individuais.
B4.3.  Adquisición  de
técnicas  de  progresión  e
orientación  no  medio
natural,  a  súa  aplicación
en diferentes contornos.

os  fundamentos
técnicos  e  as
habilidades
específicas,  das
actividades  físico-
deportivas  propostas,
en  condicións
adaptadas.

específicas  adaptadas,
respectando  as  regras  e
as normas establecidas.

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

CAA
CSIEE X X X

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

CAA
CSIEE

X X X

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

CAA
CSIEE

X X X

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.

CAA
CSIEE

X



 a
 b
 d
 g
 m

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

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

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

CAA
CSIEE

X X X

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.

CAA
CSIEE

X X X

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

CAA
CSIEE

X X X



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

CAA
CSIEE

X X X

4º ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización

1ªAV. 2ªAV. 3ªAV.

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física

 b
 g
 m

B1.1. Deseña e realiza
as fases de activación
e  recuperación,  logo
da  análise  da
actividade  física  que
se vaia realizar.

B1.2.  Fases  de
activación  e
recuperación  como

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

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

CSC

X X

EFB1.1.2.  Selecciona  os
exercicios ou as tarefas de
activación  e  de  volta  á

CSC X X



medio  de  prevención
de lesións.

calma  dunha  sesión,
atendendo  á  intensidade
ou á dificultade das tarefas
da parte principal.

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

CSC

X X X

 a
 b
 c
 d
 g
 m

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

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

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

CSC

X X X

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.

CSC

X X X

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

CSC

X X X



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

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

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

CSC

X X X

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.

CSC
CCEC

X X X

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

CSC

X X X

 a
 b

B1.5.  Primeiras
actuacións  ante  as
lesións  máis  comúns

B1.4.  Asumir  a
responsabilidade  da
propia  seguridade

EFB1.4.1.  Verifica  as
condicións  de  práctica
segura  usando

CSIEE X X X



 g
 m

que  poden
manifestarse  na
práctica deportiva.

B1.6.  Protocolos
básicos  de  primeiros
auxilios.

B1.7.  Medidas
preventivas  sobre  os
riscos ou as lesións na
realización  de
actividades  físico-
deportivas.

B1.8.  Manexo  e
utilización do material
e  do  equipamento
deportivo.

na  práctica  de
actividade  física,
tendo  en  conta  os
factores  inherentes
á  actividade  e
previndo  as
consecuencias  que
poidan  ter  as
actuacións  pouco
coidadosas  sobre  a
seguridade  das
persoas
participantes.

convenientemente  o
equipamento persoal, e os
materiais  e  os  espazos  de
práctica.

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

CSIEE

X X X

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

CSIEE

X X

 a
 b
 c
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 g
 m

B1.9.  Aceptación  das
normas  sociais  e
democráticas  que
rexen nun traballo en
equipo.

B1.10.  Técnicas  de
traballo en equipo.

B1.11.  Técnicas  de

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

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.

CSC

X X

EFB1.5.2.  Valora  e  reforza
as achegas enriquecedoras

CSC X X



traballo colaborativo.

B1.12.  Xogo  limpo
como  actitude  social
responsable.

descoñecidas. dos  compañeiros  e  das
compañeiras  nos  traballos
en grupo.

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

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

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

CD
CCL

X X X

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.

CD
CCL

X X



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

CD
CCL

X X

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas

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

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

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

CCEC

X X X

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.

CCEC

X X X

EFB2.1.3.  Colabora  no
deseño e na realización das

CCEC X X X



montaxes  artístico-
expresivas,  achegando  e
aceptando propostas.

Bloque 3. Actividade física e saúde

 b
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B3.1.  Efectos
negativos  que
determinados  hábitos
de  vida  e  consumo
teñen  sobre  a
condición  física  e  a
saúde.

B3.2. Actividade física
e saúde.

B3.3.  Realización  de
exercicios  para  a
consecución  dunha
óptima  hixiene
postural.

B3.4.  Alimentación:
repercusión  na  saúde
e na actividade física.

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

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

CMCCT

X X X

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

CMCCT

X X X

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.

CMCCT

X X

EFB3.1.4.  Valora  as CMCCT X X



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

 b
 g
 m

B3.5.  Valoración  e
toma de conciencia da
propia condición física
e da predisposición a
mellorala.

B3.6.  Elaboración  e
posta en práctica dun
plano de traballo que
integre  as
capacidades  físicas
relacionadas  coa
saúde.
B3.7.  Valoración  e
aplicación de técnicas
e  métodos  de
relaxación  e
respiración  de  xeito
autónomo,  co  fin  de
mellorar as condicións
de  saúde  e  calidade

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

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

CMCCT

X X

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

CMCCT

X X

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.

CMCCT X X



de vida.

B3.8.  Métodos  de
avaliación  da
condición  física  en
relación coa saúde.

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

CMCCT

X X X

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

 a
 b
 g
 m

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

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

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

CAA
CSIEE

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.

CAA
CSIEE

X



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

CAA
CSIEE

X

 a
 b
 c
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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  adversarias,
os  regulamentos  e  o
contorno da práctica.

B4.3.  Coñecemento  e
práctica de xogos e de
deportes  tradicionais
de Galicia e da propia

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

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

CAA
CSIEE

X

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.

CAA
CSIEE

X X

EFB4.2.3.  Aplica  de  xeito
oportuno  e  eficaz  as
estratexias  específicas  das
actividades  de

CAA
CSIEE

X X



zona, así como do seu
regulamento.  Procura
de  información  sobre
variacións locais.

colaboración-oposición,
intercambiando  os  papeis
con  continuidade  e
perseguindo  o  obxectivo
colectivo  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.

CAA
CSIEE

X

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

CAA
CSIEE

X X

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

CAA
CSIEE

X



 f
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B4.4. Relación entre a
actividade  física,  a
saúde  e  o  medio
natural.

B4.5.  Toma  de
conciencia do impacto
que  teñen  algunhas
actividades  físico-
deportivas  no  medio
natural.

B4.6.  Realización  de
actividades deportivas
e/ou  recreativas,
preferentemente
desenvolvidas  no
medio natural.

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

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

CSC
CMCCT

X

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

CSC
CMCCT X

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

CSC
CMCCT

X X X

4.2.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.

2ºESO

Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos/ Procedementos de
avaliación

Grao mínimo de consecución para
superar a materia

B1.1.  Recoñecer  e EFB1.1.1.Recoñece  a
estrutura dunha sesión de

CSC
CMCCT

Procedemento:
Proba escrita na que se pide describir a

Enumera  as  tres  partes  dunha  sesión,



aplicar  actividades
propias  de  cada  fase
da  sesión  de
actividade  física,  en
relación  coas  súas
características.

actividade  física  coa
intensidade  dos  esforzos
realizados.

estrutura  dunha  sesión  de  actividade
física, diferenciando entre parte inicial,
parte principal e parte final en función
da intensidade do esforzo.
Instrumento:
Rúbrica.

describíndoas  e  as  relaciona  coa
intensidade  dos  esforzos,  de  xeito
sinxelo.

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

CSC
CAA

Procedemento:
Traballo  grupal  describindo  un
quecemento e unha volta á calma para
unha  actividade  física  escollida  polo
alumnado.
Instrumento:
Escala ou rúbrica.

Descríbense  actividades  e/ou  exercicios
para  cada  unha  das  partes  do
quecemento  (polo  menos  5  de
mobilidade articular e 6 de estiramento),
empregando unha linguaxe básica.

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.

CSC Procedemento:
Traballo  do  alumnado  consistente  na
selección  e  execución  de  xogos  e
exercicios  apropiados  para  a  mellora
das habilidades motoras en función das
propias dificultades.
Instrumento1:
a) Rexistro escrito no que o alumno ou
a  alumna  describe  xogos  e  exercicios
apropiados  para  a  mellora  das
habilidades  motoras  en  función  das
propias dificultades.
b) Rúbrica.

1.  O  alumno  ou  a  alumna  describe  3
xogos  e  exercicios  de  xeito  básico.  Hai
unha relación aproximada coa habilidade
motora prevista. A linguaxe empregada é
sinxela.
2. O alumno ou a alumna explica ao resto
do alumnado un dos xogos ou exercicios
descritos.  A  descrición  é  básica,  pero
permite executalo.



Instrumento 2:
a)  Execución  por  parte  do  alumnado
dos  xogos  e  exercicios  descritos  no
traballo.
b) Rúbrica.

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

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

CSC Procedemento:  Observación  da
conduta do alumnado.
Instrumento: Rúbrica.

O alumno ou a alumna, en xeral, amosa
actitudes  de  tolerancia  e  deportividade,
aínda  que,   en   ocasións,  e  preciso
requirirllo.

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.

CSC Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Rexistro anecdótico.

O  alumno  ou  a  alumna  colabora  nas
actividades  grupais,  respectando  as
achegas das demais persoas e as normas
establecidas,  e  asumindo  as  súas
responsabilidades para a consecución dos
obxectivos no 80% das sesións.

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

CSC Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  respecta  as
demais  persoas  dentro  do  labor  de
equipo,  con independencia do seu nivel
de destreza no 90% das sesións.



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

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

 CSC Procedemento:
Traballo do alumnado consistente nun
informe de pequena investigación sobre
as posibilidades que ofrece o contorno
para a realización de actividades físico-
deportivas axeitadas a súa idade.
Instrumento:
Rúbrica.

O alumno ou a alumna informa de xeito
básico sobre as posibilidades que ofrece o
contorno  para  a  realización  dunha
actividade  físico-deportiva  escollida
axeitada a súa idade.
Emprega unha linguaxe básica.
A presentación é simple.

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

CSC Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Rexistro anecdótico.

Mostra  unha  actitude  de  respecto  ao
contorno no 80% das clases.

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.

CSC Procedemento:
Debate  en  grupo  sobre  unha  actitude
ou  estilo  de  vida  relacionado  co
tratamento do corpo, as actividades de
lecer, a actividade física e o deporte no
contexto  social  actual.  O  alumnado
organizarase  en dous  grupos,  cada un
deles  defenderá  unha  postura  distinta
sobre un tema dos anteriores prefixado
de antemán.
Instrumento:
Rúbrica.

Os  argumentos  e  datos  aportados  na
defensa da súa postura son básicos.
Respecta a quenda de palabra do grupo
opoñente.
Utiliza  unha linguaxe  simple  na  defensa
da súa postura.

B1.4.  Controlar  as EFB1.4.1.  Identifica  as CSIEE Procedemento: O  alumno  ou  alumna  responde



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

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

CSC Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

correctamente  ao  60%  das  cuestións
propostas.

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

CSIEE Procedemento:
Observación sistemática da conduta do
alumnado  cando  participa   nun
simulacro  de  actuación  en  caso  de
emerxencia  poñendo  en  práctica  os
protocolos aprendidos.
Instrumento:
Ficha de rexistro.

Pon en práctica os protocolos aprendidos.

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

CSIEE Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Rexistro anecdótico.

Habitualmente  adopta  as  medidas
preventivas  e de seguridade propias das
actividades desenvolvidas durante o ciclo,
aínda  que  en  ocasións  é  preciso
recordarllas.

B1.5.  Utilizar  as EFB1.5.1.  Utiliza  as
tecnoloxías  da

CD
CCL

Procedemento:
Presentar  a  documentación

Emprega  dispositivos  dixitais  e
ferramentas tecnolóxicas, con  habilidade



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

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.

correspondente  aos  estándares
EFB1.1.2.,  EFB1.1.3.  e  EFB1.3.1.  con
medios dixitais.
Instrumento:
Rúbrica.

básica,  para  presentar  e  informar  dos
proxectos citados.

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.

CAA
CCL

Procedemento:
Presentar  a  documentación
correspondente  ao  estándar  EFB1.3.3.
con medios dixitais.
Instrumento:
Rúbrica.

Emprega  dispositivos  dixitais  e
ferramentas tecnolóxicas, con  habilidade
básica,  para  apoiar  os  argumentos
defendidos no debate.

B2.1.  Interpretar  e
producir  accións
motoras  con
finalidades  artístico-
expresivas,  utilizando
técnicas  de  expresión
corporal  e  outros
recursos.

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

CCEC Procedemento:
Proba práctica.
Instrumento:
Rúbrica.

Interpreta,  con  certa  creatividade  e
partindo dun ritmo escollido, secuencias
motrices establecidas, Non é plenamente
consciente da aplicación das variables de
espazo,  tempo  e  intensidade  na  súa
aplicación.

EFB2.1.2.  Crea  e  pon  en CCEC Procedemento: Interpreta,  con  certa  creatividade  e



práctica  unha  secuencia
de movementos corporais
axustados  a  un  ritmo
prefixado  de  baixa
dificultade.

Proba práctica.
Instrumento:
Rúbrica.

partindo dun ritmo escollido, secuencias
motrices establecidas, cunha orde rítmica
inconstante,  con  diversas  dificultades  o
pouca expresividade e intencionalidade.

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

CCEC Procedemento:
Observación sistemática da conduta do
alumnado.
Instrumento:
Rúbrica.

Colabora  no deseño e  na  realización de
bailes e danzas sinxelas, adaptando a súa
execución á dos seus compañeiros e das
súas compañeiras no 80% das sesións.

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

CCEC Procedemento:
Proba  práctica.  Representación
individual  de  mimo  sobre  un  tema
escollido.
Instrumento:
Rúbrica.

Realiza  a  representación  con  recursos
sinxelos e con escasa creatividade.

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

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

CMCCT Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  alumna  responde
correctamente  ao  60%  das  cuestións
propostas.



aplicalos  á  propia
práctica,  en  relación
coa  saúde  e  a
alimentación.

EFB3.1.2.  Relaciona
diferentes  tipos  de
actividade  física  e
alimentación  co  seu
impacto na súa saúde.

CMCCT Procedemento:
Traballo  do  alumnado:  elaboración
dunha  pirámide  tridimensional  na  cal
aparecen  relacionados  os  grupos  de
alimentos,  actividade física  saudable  e
hábitos hixiénicos.
Instrumento:
Escala ou rúbrica.

Realiza o traballo de xeito básico.

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.

CMCCT Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  alumna  responde
correctamente  ao  60%  das  cuestións
propostas.

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

CMCCT Procedemento:
1. Rexistro da conduta do alumnado.
2. Fichas prácticas.
Instrumento:
Rúbricas.

1.  Aplica,  en  ocasións,  a  frecuencia
cardíaca  como  indicador  para  a
dosificación e control do esforzo.
2.  Elabora  o  75%  das  fichas  prácticas
propostas.

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

CMCCT Procedemento:
Proba práctica.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  alumna  aplica  con
dificultade  os  procedementos  propostos
polo profesorado para autoavaliar o seu
nivel de condición física.



física.

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

CMCCT
CSC

Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

Recoñece  a  influencia  da   actividade
física   sobre   os   distintos  sistemas
funcionais  con  algunha  dificultade.
Distingue  a  maioría   dos   efectos
beneficiosos   ou  prexudiciais  que  estes
teñen  sobre  a  saúde  individual   e
colectiva.  Identifica  as principais  causas
que   provocan   a   mellora  xeral  da
condición física na práctica física e motriz.

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

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

CAA Procedemento:
Observación sistemática da conduta do
alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  realiza  as
actividades físicas propostas nas clases co
fin  de  mellorar  as  capacidades  físicas
desde  un  enfoque  de  saúde,  aínda  que
traballa de xeito inconstante.

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

CAA Procedemento:
Test de condición física:
o Course  Navette  (DAFIS)-

Resistencia aeróbica.
o Salto  horizontal  con  pes

xuntos(DAFIS) Forza
o 10 x 4 metros (DAFIS)
o “Sit  and  reach”  (DAFIS)-

Flexibilidade.
Instrumento:

Course Navette: H-4,5 M-3,5
Salto horizontal con pes xuntos: H-170 cm
M- 155 cm
10 x 4 metros: H- 11,40sg M- 11,90sg
“Sit and reach” : H-14 M- 16



Escala de valoración.

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
Observación sistemática da conduta do
alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  comprende  os
hábitos  hixiénicos  e  posturais  na
realización  da  práctica  físico-motriz
segura e saudable.
En  ocasións,  atende  de  maneira
apropiada  a  súa  hidratación,  uso  de
indumentaria,  respecto  das  normas
básicas  de  seguridade  e  prevención  de
lesións e adopción de posturas correctas
na práctica de actividade física.

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.

CAA Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

O alumno ou a alumna asocia de maneira
guiada a práctica habitual  de  actividade
física,  e  valora positivamente os efectos
que  a  actividade  física  saudable  ten  no
seu estado persoal.

B4.1.  Resolver
situacións  motoras
individuais  aplicando
os  fundamentos
técnicos  e  as
habilidades

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
Práctica  e  execución  de  accións
técnicas.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  mostra  case
sempre  condutas  solidarias  e
cooperativas  dentro  dunha  labor  de
equipo para a consecución de obxectivos
comúns sen que o resultado sexa a única
prioridade,  aínda  que   haxa  que
lembrarllo.



específicas,  das
actividades  físico-
deportivas  propostas,
en  condicións
adaptadas.

Ten  unha  actitude  responsable  e
respectuosa  na  práctica  de  actividades
físicas e  transfire ocasionalmente a súa
responsabilidade cando asume diferentes
roles pasivos.

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  coñece  a
execución  correcta  do  modelo  técnico
formulado e é capaz de autoavaliar a súa
execución con axuda do profesorado.

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

O alumno ou a alumna é capaz de realizar
unha  descrición  básica  da forma  de
executar os movementos implicados nos
modelos técnicos adaptados.

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
Práctica  e  execución  de  accións
técnicas.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  axusta  con
algunha  dificultade  as  habilidades
motrices específicas e acepta o nivel  de
execución  conseguido  nas  distintas
situacións psicomotrices e sociomotrices,
resolvendo  con  axuda  os  problemas
motores  xurdidos,  recoñecendo  con
dificultade  a  estrutura  das  situacións
motrices.

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
Realización  dun  percorrido  de
orientación  seguindo  as  indicacións

O  alumno  ou  a  alumna  realiza  un
recorrido de orientación nun medio non
estable  utilizando métodos  básicos  para



non  estables  e  técnicas
básicas  de  orientación,
regulando  o  esforzo  en
función  das  súas
posibilidades.

dadas.
Instrumento:
Rúbrica.

orientarse,  con  planificación  no  seu
desprazamento   respecto  polo  entorno
da  actividade.  Participa  nas  actividades
colaborando  no  éxito  do  grupo  e
seguindo  as  pautas  marcadas  na
seguridade.

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

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
Proba  práctica  de  actividades  físico-
deportivas  de  oposición  ou  de
colaboración-oposición
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  adapta  con
algunha  dificultade  os  fundamentos
técnicos e tácticos nas distintas situacións
psicomotrices  e  sociomotrices,
resolvendo  con  axuda  os  problemas
motores xurdidos.

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.

CAA
CSIEE

Procedemento:
Proba  práctica  de  actividades  físico-
deportivas  de  oposición  ou  de
colaboración-oposición
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  é  capaz  de
describir  de  xeito  sinxelo  e  aplicar
fundamentos  tácticos  simples  de  xeito
autónomo en situacións de  organización
de ataque e de defensa nas actividades
físico-deportivas  de  oposición  ou  de
colaboración-oposición facilitadas.

EFB4.2.3.  Discrimina  os
estímulos que cómpre ter
en  conta  na  toma  de

CAA
CSIEE

Procedemento:
Proba  práctica  de  actividades  físico-
deportivas  de  oposición  ou  de

O  alumno  ou  a  alumna  é  capaz  de
discriminar algúns estímulos  que cómpre
ter  en  conta  na  toma  de  decisións  nas



decisións  nas  situacións
de  colaboración,
oposición e colaboración-
oposición facilitadas, para
obter vantaxe ou cumprir
o obxectivo da acción.

colaboración-oposición
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

situacións  de  colaboración,  oposición  e
colaboración-oposición  facilitadas,  para
obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da
acción.

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
Charla  grupal  na  volta  á  calma  das
práctica de actividades físico-deportivas
de  oposición  ou  de  colaboración-
oposición,  para  reflexionar  Reflexiona
sobre as situacións resoltas valorando a
oportunidade  das  solucións  achegadas
e  a  súa  aplicabilidade  a  situacións
similares.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  intervén  en
poucas  ocasións  e  aporta  argumentos
simples nas súas reflexións.

4º ESO

Criterios de
avaliación Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos/ Procedementos de
avaliación

Grao mínimo de consecución para
superar a materia



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

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

CSC Procedemento:
Traballo  manuscrito  do  alumnado
consistente  nunha  recollida  de
información sobre as capacidades físicas
básicas. Deben desenvolver unha sesión
tipo de cada unha das capacidades.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  realiza  unha
análise  básica  da  parte  principal  da
sesión.
Utiliza  unha  linguaxe  simple  e  utiliza
poucos medios gráficos.

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.

CSC Procedemento:
Traballo  manuscrito  do  alumnado
consistente  nunha  recollida  de
información sobre as capacidades físicas
básicas. Deben desenvolver unha sesión
tipo de cada unha das capacidades.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  emprega
exercicios  adecuados  as  actividades  da
activación e volta a calma.
A descrición  dos exercicios  ou tarefas  é
básica.
Utiliza  unha  linguaxe  simple  e  utiliza
poucos medios gráficos.

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

CSC Procedemento:
Elaborar e dirixir un quecemento xeral e
unha  volta  á  calma  para  o  resto  do
alumnado
Instrumento:
Rúbrica.

O alumno ou a alumna elabora  e dirixe o
quecemento  (duración  entre  10´  e  12
´30”)  e  unha  volta  á  calma  (duración
entre  3  e  5  min.)  atendendo  ás  súas
partes,  sen  orixinalidade  e  cunha
descrición simple dos exercicios. Entrega
ademais o traballo manuscrito.

B1.2.  Colaborar  na
planificación  e  na
organización  de
eventos,

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

CSC Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro.

O alumno ou a alumna asume as funcións
encomendadas  na  organización  de
actividades grupais no 90% das clases.



campionatos  ou
torneos  deportivos,
previndo  os  medios
e  as  actuacións
necesarias  para  a
súa  celebración  e
relacionando as súas
funcións  coas  do
resto  de
implicados/as.

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.

CSC Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro.

O alumno ou a alumna traballa de xeito
coordinado  na  planificación  e  posta  en
práctica  de  actividades  grupais  no  90%
das clases.

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

CSC Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O alumno ou a alumna presenta escasas
propostas  creativas  de  utilización  de
materiais e de planificación para utilizalos
nas sesións de expresión corporal.

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

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

CSC Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica

O alumno ou a alumna ten actitudes de
respecto e recoñece os méritos e o nivel
de  competencia  motriz  do  resto  de
compañeiros e compañeiras.

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

CSC
CCEC

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O alumno ou a alumna realiza valoracións
positivas ocasionalmente 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.



enriquecemento persoal,  e
para a relación coas demais
persoas.

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

CSC Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  algunhas  veces
rexeita  os  comportamentos
antideportivos  tanto  desde  o  papel  de
participante  como  desde  o  de
espectador/a.

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

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

CSIEE Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro.

O alumno ou a alumna usa os materiais,
os espazos e os equipamentos atendendo
ás  súas  especificacións  técnicas  no  90%
das clases.

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

CSIEE Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  responde
correctamente  ao  50%  das  cuestións
propostas.

EFB1.4.3.  Describe  os
protocolos  que  deben
seguirse ante as lesións, os
accidentes ou as situacións
de  emerxencia  máis
frecuentes  producidas

CSIEE Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  responde
correctamente  ao  50%  das  cuestións
propostas.



durante  a  práctica  de
actividades  físico-
deportivas.

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

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

CSC Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  case  sempre
fundamenta as   súas opinións e é flexible
ante  as  opinións  do  resto  dos
compañeiros e compañeiras.

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

CSC Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  en  algunha
ocasión valora  e  reforza  as  achegas
enriquecedoras do  resto  dos
compañeiros e compañeiras.

B1.6.  Utilizar
eficazmente  as
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación  no
proceso  de
aprendizaxe,  para
procurar,
seleccionar e valorar

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

CD
CCL

Procedemento:
No  traballo  do  estándar  EFB1.1.1.,
utilizar  ferramentas  tecnolóxicas  para
acceder á información.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  emprega  con
suficiente  habilidade  ferramentas
tecnolóxicas  da  información  e
comunicación  e  recursos  dispoñibles  na
web.



informacións
relacionadas  cos
contidos  do  curso,
comunicando  os
resultados  e  as
conclusións  no
soporte  máis
adecuado.

 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.

CD
CCL

Procedemento:
No  traballo  do  estándar  EFB1.1.1.,
utilizar   tecnolóxicas  da  información e
da  comunicación  para  afondar  sobre
contidos  do  curso,  realizando
valoracións críticas e argumentando as
súas conclusións.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  realiza  algunha
valoración  crítica  e  argumenta  as  súas
conclusións  de  xeito  simple  con
información  obtida  con  tecnolóxicas  da
información e da comunicación.

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

CD
CCL

Procedemento:
Presentar  as  representacións
correspondentes  ao  bloque  de
actividades  físicas  artístico-expresivas
empregando soportes TIC.
Instrumento:
Rúbrica.

O alumno ou a alumna emprega con 
habilidade suficiente os recursos TIC.

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

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

CCEC Procedemento:
Representación  grupal  de  “xogo
dramático” sobre un tema prefixado.
Instrumento:
Rúbrica.

O alumnado presenta un guión básico, un
vestiario  simple  e  unha  escenografía
sinxela. Os efectos de son escasos.



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.

CCEC Procedemento:
Representación  grupal  de  “xogo
dramático” sobre un tema prefixado.
Instrumento:
Rúbrica.

A interpretación só utiliza linguaxe 
corporal con escasa expresividade.

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

CCEC Procedemento:
Representación  grupal  de  “xogo
dramático” sobre un tema prefixado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O alumno ou a alumna apenas colabora  e
non ten unha actitude de integración co
resto do grupo.

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

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

CMCCT Procedemento:
No  traballo  do  estándar  EFB3.1.1.
describir  as  características  que  deben
cumprir  as  actividades  físicas  para  ter
un  enfoque  saudable  e  os  beneficios
que proporcionan á saúde individual  e
colectiva.
Instrumento:
Rúbrica

O alumno ou a alumna describe algunha
das características  que deben cumprir as
actividades  físicas  para  ter  un  enfoque
saudable  e  os  beneficios  que
proporcionan  á  saúde  individual  e
colectiva de maneira superficial.

EFB3.1.2.  Relaciona
exercicios de tonificación e
flexibilización  coa
compensación  dos  efectos
provocados polas actitudes

CMCCT Procedemento:
No traballo do estándar  EFB3.1.1.,  nos
apartados  adicados  á  flexibilidade  e  á
forza describir os beneficios que aporta
o desenvolvemento destas capacidades

O alumno ou a alumna describe de xeito
básico  os  beneficios  que  aportan  o
desenvolvemento  da  forza   e  da
flexibilidade  para  compensar  os  efectos
provocados  polas  actitudes  posturais



posturais inadecuadas máis
frecuentes.

para compensar os efectos provocados
polas  actitudes  posturais  inadecuadas
máis frecuentes.
Instrumento:
Rúbrica.

inadecuadas máis frecuentes.

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.

CMCCT Procedemento:
No traballo correspondente ao estándar
EFB1.1.1.  consistente  nunha  recollida
de  información  sobre  as  capacidades
físicas básicas,  incluír  un apartado que
relacione hábitos como o sedentarismo
ou o consumo de tabaco e de bebidas
alcohólicas  cos  seus  efectos  na
condición física e a saúde.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  relaciona  con
algunha  dificultades   hábitos  como  o
sedentarismo ou o consumo de tabaco e
de  bebidas  alcohólicas  cos  seus  efectos
na condición física e a saúde.

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

CMCCT Procedemento:
No traballo correspondente ao estándar
EFB1.1.1.  consistente  nunha  recollida
de  información  sobre  as  capacidades
físicas básicas,  incluír  un apartado que
valore as necesidades de alimentos e de
hidratación  para  a  realización  de
diferentes tipos de actividade física.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  valora  con
argumentos suficientes as necesidades de
alimentos  e  de  hidratación  para  a
realización  de  diferentes  tipos  de
actividade física.

B3.2.  Mellorar  ou EFB3.2.1. Valora o grao de CMCCT Procedemento: O  alumno  ou  a  alumna  asocia  con



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

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

No traballo correspondente ao estándar
EFB1.1.1.  consistente  nunha  recollida
de  información  sobre  as  capacidades
físicas básicas,  incluír  un apartado que
asocie cada capacidade física co tipo de
actividade física máis adecuada.
Instrumento:
Rúbrica.

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

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

CMCCT Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  realiza  as
actividades físicas propostas nas clases co
fin de mellorar as condicións de saúde e
calidade  de  vida,  aínda  que  traballa  de
xeito inconstante.

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.

CMCCT Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  realiza  as
actividades físicas propostas nas clases co
fin de mellorar as condicións de saúde e
calidade  de  vida,  aínda  que  traballa  de
xeito inconstante.



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

CMCCT Procedemento:
No traballo correspondente ao estándar
EFB1.1.1.  consistente  nunha  recollida
de  información  sobre  as  capacidades
físicas básicas,  incluír  un apartado que
analice a aptitude física.
Instrumento:
Rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  fai  unha
valoración  simple  da  súa  capacidade
física.

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

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
1.  Proba  práctica  individual  de
badminton: golpeos tipo “Lob” contra a
parede, autopases e saques.
2. Proba práctica individual de voleibol:
autopases e saques.
Instrumento:
Rúbrica.

1.
 - Golpeos : 10 golpeos.
 -Autopases tipo “Lob”: 10 pases dunha
altura de 3 mts.
- Saques: 5 de 10
2.
- Autopases: 5.
- Saques: 5 de cada  de 10

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
1.  Proba  práctica  colectiva  de
badminton: partido 1X1 e 2x2.
2. Proba práctica colectiva de voleibol.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O alumno ou a alumna aplica xeralmente
as  accións  técnicas  máis  adecuadas  á
situación de xogo en función da actuación
dos/as  compañeiros/as  e/ou
adversarios/as.

EFB4.1.3.  Adapta  as
técnicas  de  progresión  ou

CAA
CSIEE

Procedemento:
Participación nunha saída a un entorno

Realiza  un  recorrido  de  orientación  no
medio  natural  utilizando  diferentes



desprazamento  aos
cambios  do  medio,
priorizando  a  súa
seguridade  persoal  e
colectiva.

natural  para  realizar  actividades  de
sendeirismo e carreira de orientación.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

métodos  para  orientarse,  con
planificación  no  seu   desprazamento  e
respecto  polo  entorno  da  actividade.
Participa nas actividades de sendeirismo
colaborando  no  éxito  do  grupo  e
seguindo  as  pautas  marcadas  na
seguridade.

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

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
Proba  práctica  de  badminton:  partido
1x1
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  actúa  con
suficiencia na aplicación técnica e táctica
en función da actuación do adversario.

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.

CAA
CSIEE

Procedemento:
1.  Proba  práctica  colectiva  de
badminton: partido 2x2
2. Proba práctica colectiva de voleibol.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O alumno ou a  alumna executa  accións
tácticas  en  colaboración  cos
compañeiros/as.

EFB4.2.3.  Aplica  de  xeito
oportuno  e  eficaz  as
estratexias  específicas  das
actividades  de

CAA
CSIEE

Procedemento:
1.  Proba  práctica  colectiva  de
badminton: partido 2x2
2. Proba práctica colectiva de voleibol.

O alumno ou a  alumna executa  accións
técnicas  en  colaboración  cos
compañeiros/as.



colaboración-oposición,
intercambiando  os  papeis
con  continuidade  e
perseguindo  o  obxectivo
colectivo  de  obter
situacións vantaxosas sobre
o equipo contrario.

Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
1.  Proba  práctica  colectiva  de
badminton: partido 2x2
2. Proba práctica colectiva de voleibol.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  realiza  unha
innovación táctica axeitada ao deporte.

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
Análise en grupo sobre as situacións de
xogo  grupal  nos  períodos  de  volta  á
calma das sesión correspondentes.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  intervén  en
algunha  ocasión  e  realiza  análises
simples.

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

CAA
CSIEE

Procedemento:
Análise en grupo sobre as situacións de
xogo  grupal  nos  períodos  de  volta  á
calma das sesión correspondentes.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O  alumno  ou  a  alumna  intervén  en
algunha  ocasión  e  realiza  análises
simples.



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

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

CSC
CMCCT

Procedemento:
Debate en grupo sobre  os efectos das
actividades  físicas  e  deportivas  no
contorno en relación coa forma de vida
nel
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O alumno ou a alumna intervén de xeito
escaso  no  debate  e  expresa  opinións
simples  e  argumentos  pouco
desenvolvidos.

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

CSC
CMCCT

Procedemento:
Charla  ao  remate  da  participación
nunha saída a un entorno natural para
realizar  actividades  de  sendeirismo  e
carreira de orientación.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

O alumno ou a alumna fai unha reflexión
sinxela e con argumentos simples.

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

CSC
CMCCT

Procedemento:
Participación nunha saída a un entorno
natural  para  realizar  actividades  de
sendeirismo e carreira de orientación.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

Realiza  un  recorrido  de  orientación  no
medio natural e participa nas actividades
de  sendeirismo  con  respecto  polo
entorno da actividade.

4.3.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

2º ESO

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Procedementos/instrumentos de avaliación %



Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física.
B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias
de cada fase da sesión de actividade física, en
relación coas súas características.

EFB1.1.1.Recoñece a  estrutura  dunha  sesión
de  actividade  física  coa  intensidade  dos
esforzos realizados.

Procedemento:
Proba  escrita  na  que  se  pide  describir  a
estrutura  dunha  sesión  de  actividade  física,
diferenciando  entre  parte  inicial,  parte
principal  e  parte  final  en  función  da
intensidade do esforzo.
Instrumento:
Rúbrica.

4%

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

Procedemento:
Traballo grupal describindo un quecemento e
unha volta á calma para unha actividade física
escollida polo alumnado.
Instrumento:
Escala ou rúbrica. a

4%

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.

Procedemento:
Traballo  do  alumnado  consistente  na
selección  e  execución  de  xogos  e  exercicios
apropiados  para  a  mellora  das  habilidades
motoras en función das propias dificultades.
Instrumento1:
a)  Rexistro  escrito  no  que  o  alumno  ou  a
alumna  describe  xogos  e  exercicios
apropiados  para  a  mellora  das  habilidades
motoras en función das propias dificultades.
b) Rúbrica.
Instrumento 2:
a) Execución por parte do alumnado dos xogos
e exercicios descritos no traballo.
b) Rúbrica.

2%(1%-
1%)



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

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

Procedemento:  Observación  da  conduta  do
alumnado.
Instrumento: Rúbrica.

3%

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.

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Rexistro anecdótico.

3%

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

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

3%

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

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

Procedemento:
Traballo  do  alumnado  consistente  nun
informe  de  pequena  investigación  sobre  as
posibilidades  que  ofrece  o  contorno  para  a
realización  de  actividades  físico-deportivas
axeitadas a súa idade.
Instrumento:
Rúbrica.

1%

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

Procedemento:
Observación  da  conduta  do  alumnado.
Instrumento:
Rexistro anecdótico.

1%

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.

Procedemento:
Debate en grupo sobre unha actitude ou estilo
de vida relacionado co tratamento do corpo,
as actividades de lecer, a actividade física e o
deporte  no  contexto  social  actual.  O
alumnado organizarase en dous grupos, cada
un  deles  defenderá  unha  postura  distinta

1%



sobre  un  tema  dos  anteriores  prefixado  de
antemán.
Instrumento:
Rúbrica.

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

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

Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

1%

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

Procedemento:
Observación  sistemática  da  conduta  do
alumnado cando participa  nun simulacro de
actuación en caso de emerxencia poñendo en
práctica os protocolos aprendidos.
Instrumento:
Ficha de rexistro.

1%

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.

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Rexistro anecdótico.

1%

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

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

Procedemento:
Presentar  a  documentación  correspondente
aos  estándares  EFB1.1.3.,  EFB1.3.1.  e
EFB1.3.3. con medios dixitais.
Instrumento:
Rúbrica.

2%

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

Procedemento:
Presentar  a  documentación  correspondente
ao estándar EFB1.3.3. con medios dixitais.
Instrumento:

2%



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

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

Procedemento:
Proba práctica.
Instrumento:
Rúbrica.

4%

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

Procedemento:
Proba práctica.
Instrumento:
Rúbrica.

4%

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

Procedemento:
Observación  sistemática  da  conduta  do
alumnado.
Instrumento:
Rúbrica.

4%

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

Procedemento:
Proba  práctica.  Representación  individual  de
mimo sobre un tema escollido.
Instrumento:
Rúbrica.

4%

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

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

Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

2%

EFB3.1.2.  Relaciona  diferentes  tipos  de
actividade  física  e  alimentación  co  seu
impacto na súa saúde.

Procedemento:
Traballo  do  alumnado:  elaboración  dunha
pirámide  tridimensional  na  cal  aparecen
relacionados  os  grupos  de  alimentos,
actividade física saudable e hábitos hixiénicos.

3%



Instrumento:
Escala ou rúbrica.

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.

Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

3%

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

Procedemento:
1. Rexistro da conduta do alumnado.
2. Fichas prácticas.
Instrumento:
Rúbricas.

4%

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

Procedemento:
Proba práctica.
Instrumento:
Rúbrica.

3%

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.

Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

2%

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

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

Procedemento:
Observación  sistemática  da  conduta  do
alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

2%

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

Procedemento:
Test de condición física:
o Course  Navette  (DAFIS)-  Resistencia

aeróbica.
o Salto horizontal  con pes xuntos(DAFIS)

Forza

10%(2,5%
cada un)



o 10 x 4 metros (DAFIS)
o “Sit and reach” (DAFIS)- Flexibilidade.

Instrumento:
Escala de valoración.

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

Procedemento:
Observación  sistemática  da  conduta  do
alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

1%

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.

Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

1%

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

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

Procedemento:
Práctica e execución de accións técnicas.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

4%

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

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

1%

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

Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

1%

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

Procedemento:
Práctica e execución de accións técnicas.
Instrumento:

3%



esforzo e superación. Ficha de rexistro e rúbrica.
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.

Procedemento:
Realización  dun  percorrido  de  orientación
seguindo as indicacións dadas.
Instrumento:
Rúbrica.

3%

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

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

Procedemento:
Proba práctica de actividades físico-deportivas
de oposición ou de colaboración-oposición
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

3%

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.

Procedemento:
Proba práctica de actividades físico-deportivas
de oposición ou de colaboración-oposición
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

3%

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

Procedemento:
Proba práctica de actividades físico-deportivas
de oposición ou de colaboración-oposición
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

3%

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

Procedemento:
Charla grupal na volta á calma das práctica de
actividades físico-deportivas  de oposición ou
de  colaboración-oposición,  para  reflexionar
Reflexiona  sobre  as  situacións  resoltas
valorando  a  oportunidade  das  solucións
achegadas e a súa aplicabilidade a situacións
similares.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

3%



4º ESO

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Procedementos/instrumentos de avaliación %
Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física.
B1.1. Deseñar e realizar as fases de activación
e recuperación na práctica de actividade física
considerando a intensidade dos esforzos.

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

Procedemento:
Traballo manuscrito do alumnado consistente
nunha  recollida  de  información  sobre  as
capacidades físicas básicas. Deben desenvolver
unha  sesión  tipo  de  cada  unha  das
capacidades.
Instrumento:
Rúbrica.

4%

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.

Procedemento:
Traballo manuscrito do alumnado consistente
nunha  recollida  de  información  sobre  as
capacidades físicas básicas. Deben desenvolver
unha  sesión  tipo  de  cada  unha  das
capacidades.
Instrumento:
Rúbrica.

4%

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

Procedemento:
Elaborar e dirixir un quecemento xeral e unha
volta á calma para o resto do alumnado
Instrumento:
Rúbrica.

2%

B1.2.  Colaborar  na  planificación  e  na
organización  de  eventos,  campionatos  ou
torneos deportivos,  previndo os  medios  e  as
actuacións necesarias para a súa celebración e

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

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro.

2%



relacionando as súas funcións coas do resto de
implicados/as.

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.

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro.

1%

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

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

2%

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

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

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica

1%

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.

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

1%

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

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

2%

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

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

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro.

2%

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

Procedemento:
Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

1%

EFB1.4.3.  Describe  os  protocolos  que  deben Procedemento: 1%



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

Proba escrita.
Instrumento:
Rúbrica.

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

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

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

2%

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

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

2%

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

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

Procedemento:
No  traballo  do  estándar  EFB1.1.1.,  utilizar
ferramentas  tecnolóxicas  para  acceder  á
información.
Instrumento:
Rúbrica.

2%

 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.

Procedemento:
No  traballo  do  estándar  EFB1.1.1.,  utilizar
tecnolóxicas  da  información  e  da
comunicación para  afondar sobre contidos do
curso,  realizando  valoracións  críticas  e
argumentando as súas conclusións.
Instrumento:
Rúbrica.

1%

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

Procedemento:
Presentar as representacións correspondentes
ao  bloque  de  actividades  físicas  artístico-
expresivas empregando soportes TIC.
Instrumento:

1%



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

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

Procedemento:
Representación  grupal  de  “xogo  dramático”
sobre un tema prefixado.
Instrumento:
Rúbrica.

5%

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.

Procedemento:
Representación  grupal  de  “xogo  dramático”
sobre un tema prefixado.
Instrumento:
Rúbrica.

5%

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

Procedemento:
Representación  grupal  de  “xogo  dramático”
sobre un tema prefixado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

5%

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

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

Procedemento:
No traballo do estándar  EFB3.1.1. describir as
características  que  deben  cumprir  as
actividades  físicas  para  ter  un  enfoque
saudable e os beneficios que proporcionan á
saúde individual e colectiva.
Instrumento:
Rúbrica

5%

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

Procedemento:
No  traballo  do  estándar  EFB3.1.1.,  nos
apartados  adicados  á  flexibilidade  e  á  forza
describir  os  beneficios  que  aporta  o

3%



desenvolvemento  destas  capacidades  para
compensar  os  efectos  provocados  polas
actitudes  posturais  inadecuadas  máis
frecuentes.
Instrumento:
Rúbrica.

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.

Procedemento:
No  traballo  correspondente  ao  estándar
EFB1.1.1.  consistente  nunha  recollida  de
información  sobre  as  capacidades  físicas
básicas,  incluír  un  apartado  que  relacione
hábitos  como o sedentarismo ou o consumo
de tabaco  e  de  bebidas  alcohólicas  cos  seus
efectos na condición física e a saúde.
Instrumento:
Rúbrica.

3%

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

Procedemento:
No  traballo  correspondente  ao  estándar
EFB1.1.1.  consistente  nunha  recollida  de
información  sobre  as  capacidades  físicas
básicas,  incluír  un  apartado  que  valore  as
necesidades  de  alimentos  e  de  hidratación
para  a  realización  de  diferentes  tipos  de
actividade física.
Instrumento:
Rúbrica.

3%

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

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

Procedemento:
No  traballo  correspondente  ao  estándar
EFB1.1.1.  consistente  nunha  recollida  de
información  sobre  as  capacidades  físicas
básicas,  incluír  un  apartado que  asocie  cada

3%



capacidade  física  co  tipo  de  actividade  física
máis adecuada.
Instrumento:
Rúbrica.

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

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

3%

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.

Procedemento:
Observación da conduta do alumnado.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

3%

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

Procedemento:
No  traballo  correspondente  ao  estándar
EFB1.1.1.  consistente  nunha  recollida  de
información  sobre  as  capacidades  físicas
básicas,  incluír  un  apartado  que  analice  a
aptitude física.
Instrumento:
Rúbrica.

5%

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

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

Procedemento:
1.  Proba  práctica  individual  de  badminton:
golpeos tipo “Lob” contra a parede, autopases
e saques.
2.  Proba  práctica  individual  de  voleibol:
autopases e saques.
Instrumento:
Rúbrica.

4%
(2%-
2%)



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

Procedemento:
1.  Proba  práctica  colectiva  de  badminton:
partido 1X1 e 2x2.
2. Proba práctica colectiva de voleibol.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

4%

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

Procedemento:
Participación nunha saída a un entorno natural
para  realizar  actividades  de  sendeirismo  e
carreira de orientación.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

1%

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

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

Procedemento:
Proba práctica de badminton: partido 1x1
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

4%

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.

Procedemento:
1.  Proba  práctica  colectiva  de  badminton:
partido 2x2
2. Proba práctica colectiva de voleibol.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

6%(3%-
3%)

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.

Procedemento:
1.  Proba  práctica  colectiva  de  badminton:
partido 2x2
2. Proba práctica colectiva de voleibol.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

6%(3%-
3%)

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

Procedemento:
1.  Proba  práctica  colectiva  de  badminton:
partido 2x2

6%(3%-
3%)



situacións. 2. Proba práctica colectiva de voleibol.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

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

Procedemento:
Análise en grupo sobre as situacións de xogo
grupal  nos  períodos  de  volta  á  calma  das
sesión correspondentes.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

1%

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

Procedemento:
Análise en grupo sobre as situacións de xogo
grupal  nos  períodos  de  volta  á  calma  das
sesión correspondentes.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

1%

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

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

Procedemento:
Debate  en  grupo  sobre  os  efectos  das
actividades físicas e deportivas no contorno en
relación coa forma de vida nel
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

1%

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

Procedemento:
Charla ao remate da participación nunha saída
a un entorno natural para realizar actividades
de sendeirismo e carreira de orientación.
Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.

1%

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

Procedemento:
Participación nunha saída a un entorno natural
para  realizar  actividades  de  sendeirismo  e
carreira de orientación.

1%



Instrumento:
Ficha de rexistro e rúbrica.



5.- METODOLOXÍA.

Partimos da idea fundamental da consideración do alumnado como o principal protagonista da
súa propia aprendizaxe onde o profesorado se converte en mediador ou guía dese proceso.

A metodoloxía será:

- Activa: que permita a máxima participación do alumnado no proceso.

- Flexible: onde os métodos didácticos han de estar subordinados ás características do
alumnado, estrutura da actividade, medios dispoñibles...

- Participativa: fomentar a cooperación, o compañeirismo e actitudes sociais.

- Integradora:  desenvolverá  a  mellora  das  capacidades físicas,  psíquicas  e  sociais  de
cada alumno e alumna en función das súas posibilidades, sen distinción de sexo ou
calquera outra connotación.

A  metodoloxía  que  propoñemos  dende  o  departamento  de  Educación  Física  vai  dirixida
fundamentalmente cara a a consecución dunha crecente autonomía por parte do alumnado
que,  a  nivel  práctico,  tradúcese  nunha  diminución  na  toma  de  decisións  por  parte  do
profesorado e un aumento destas polo alumnado. O profesor ou profesora ensinará unha serie
de principios reitores e permitirá que os alumnos e as alumnas vaian actuando por si sos de
forma  progresiva,  pasando  dunha  fase  directiva  (dotación  da  bagaxe  de  coñecementos  e
experiencias o máis amplo posible) a unha fase autónoma (potenciar técnicas de indagación e
investigación, e aplicacións e transferencias do aprendido á vida real).

Será  importante  ter  en  conta  que  non  se  trata  de  "deixar  facer",  e  dicir,  permitir  que  o
alumnado faga o que nun momento determinado lle apetece sen máis, polo contrario, a labor
do profesorado irá  encamiñada  a  potenciar  a  reflexión  crítica  sobre a  finalidade  das  súas
propostas, proporcionándolles a axuda necesaria para que aprendan a planificar a súa propia
actividade física e levala á práctica.

Empregaremos fundamentalmente dous métodos:

- A  Reprodución de Modelos naquelas actividades nas que a aprendizaxe precise dun
rendemento mecánico de eficacia probada ou por razóns de seguridade.

- Os métodos de Busca naquelas actividades nas que o alumno ou a alumna desenvolva
os procesos dedutivos e de enriquecemento. Non existen solucións mellores, senón
percepción de formas de actuación.

En canto aos estilos de ensino, non existe o ideal que se poida aplicar a todo tipo de situacións,
e  polo  tanto,  empregaremos  aquel  máis  adecuado  a  cada  situación  dende  os  máis
reprodutivos como o Mando Directo, Asignación de Tarefas ata os máis produtivos e creativos
como o Descubrimento Guiado e Resolución de Tarefas.

Na  estratexia na práctica empregaremos tarefas globais cando sexa posible e acudiremos ás
analíticas cando o contido o precise,  sen esquecernos as  estratexias  sintéticas (Global  con
Modificación da Situación  Real ou Polarización da Atención).

Dada a heteroxeneidade do alumnado considérase múltiples posibilidades de acción en torno
á creación de grupos de traballo (detállanse en cada unidade didáctica). En calquera caso a



organización  do  alumnado  non  será  ríxida.  A  organización  do  espazo  tamén  estará
condicionada polo contido traballado e a metodoloxía utilizada.

6.- MATERIAIS E RECURSOS QUE SE VAN A UTILIZAR.

Empregarase o material e as instalacións (ximnasio, pistas deportivas e xardíns do centro) do
departamento  de  Educación  Física.  Cando  sexa  preciso  utilizarase  a  aula  do  grupo.
Ocasionalmente, se está dispoñible utilizarase o salón de actos do instituto.

Utilizaranse os recursos bibliográficos, musicais e audiovisuais da biblioteca do centro.

Nas actividades extrescolares e complementarias empregaranse os recursos alleos que precise
a organización da actividade.

O alumnado deberá asistir ás clases da materia de Educación Física provisto de roupa e calzado
deportivo axeitados ás actividades a realizar.

O  alumnado  de  4º  E.S.O.  traerá  unha  raqueta  e  un  volante  de badminton  ás  clases
correspondentes.

7.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

7.1.- AVALIACIÓN CONTINUA.

Están programadas tres sesións de avaliación:

- 1ª avaliación.
- 2ª avaliación
- 3ª avaliación
- Avaliación final do  de Xuño (20-22)

7.2.- AVALIACIÓN FINAL.

Os alumnos que teñan resultado negativo e teña q ir a Avaliación final, fará exercio
fisico para acadar os obxetivos como medida de reforzo, e unha proba escrita sobre os
contidos realizados no curso (ESO)

A cualificación de cada avaliación calcularase coa media aritmética de cada unha das Unidades
Didáctidas desenvolvidas no período correspondente

Cada  estándar  avaliarase  cos  procedementos  e  instrumentos  de  avaliación  previstos  no
apartado 4.3.

A cualificación de cada estándar  expresarase numericamente de 0 a 10.

Cando un estándar corresponda a dúas ou tres avaliacións, a súa cualificación final será a máis
alta obtida en todas delas

A cualificación na ESO será o resultado da suma do: 40% 1ª avaliación mais, o 30% de a 2ª
avaliación,mais o 30% da 3ª avaliación.



A cualificación final calcularase aplicando as porcentaxes dos estándares reflectidas na táboa
do apartado 4.3.

7.3.- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

O alumnado que non acade a cualificación mínima (5) na avaliación final  ordinaria  deberá
realizar a avaliación extraordinaria , nas datas que fixe a dirección do centro.

As condicións desta proba son as seguintes:

2ºESO:

O alumnado realizará tres probas para determinar a súa cualificación:

1. Unha proba escrita onde se valorarán os seguintes estándares:

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

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

Esta proba puntuarase de 0 a 10 puntos (50% cada un dos estándares).

1. Unha batería de test de condición física onde se valorará se o alumnado se achega aos
valores normais do grupo no seu ámbito:

CAPACIDADE Descrición da proba CUALIFICACIÓN

RESISTENCIA “Course Navette”

Rapazas: 3,5= 5 puntos.
Rapaces: 4,5= 5 puntos.
Cada  medio  período  máis  ou
menos  supón  1  punto  máis  ou
menos.

FORZA
Salto horizontal pés

xuntos.

Rapazas: 155 cm= 5 puntos
Rapaces: 170 cm= 5 puntos
Cada 5 cms máis ou menos supón
1 punto máis ou menos.

FORZA
Lanzamento balón

medicinal 2 kg.

Rapazas: 4,5 m= 5 puntos
Rapaces: 5,5 m=5 puntos
Cada  50  cm  máis  ou  menos
supón 1 punto máis ou menos.

FLEXIBILIDADE Flexión tronco sentado
(proba do caixón).

Rapazas: 19 cm= 5 puntos
Rapaces: 17 cm=5 puntos
Cada  3  cms.  máis  ou  menos
supón 1 punto máis ou menos.

Cada test terá unha puntuación de 0 a 10 puntos, sendo o resultado final a media aritmética
dos tres mellores resultados.

3. Realizar durante un minuto unha representación dun tema escollido polo alumnado que
supoña  manifestar  de  forma  individual  estados  de  ánimo  e  ideas,  utilizando  técnicas  de
expresión corporal e xestual.

Esta proba valorarase de 0 a 10 puntos.



A cualificación obterase da media aritmética da cualificación de cada unha das tres probas.

4ºESO:

O alumnado realizará tres probas para determinar a súa cualificación:

1. Entregar  un traballo  manuscrito  sobre as  capacidades físicas  básicas  (concepto,  tipos,
factores  que  inciden  no  seu  desenvolvemento,  sistemas  para  o  seu  adestramento,
conclusións e opinión persoal), correspondente aos estándares: 

a. 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.

b. 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.

Esta proba puntuarase de 0 a 10 puntos (50% cada un dos estándares).

2. Unha batería de test de condición física onde se valorará se o alumnado se achega aos
valores normais do grupo no seu ámbito:

CAPACIDADE Descrición da proba CUALIFICACIÓN

RESISTENCIA Carreira  continua  sen
pausa 2.000 metros.

RESISTENCIA
Saltos de corda:
Series  de  50sg  saltando e
30sg de recuperación.

5 series.

FORZA Abdominais  sen  axuda
durante 1 minuto.

15 repeticións.

FORZA
Lanzamento  de  balón
medicinal  de  3  kg  os
rapaces, e 2 kg as rapazas.

5 metros.

FLEXIBILIDADE Tests de Wells Rapazas: 23 cm.
Rapaces: 20 cm.

VELOCIDADE Correr 50 m. Rapazas: 9”
Rapaces: 8”

FORZA-VELOCIDADE
Salto  lonxitudinal  sen
carreira  de  impulso  e  cos
dous pés xuntos.

Rapazas: 170 cm.
Rapaces: 190 cm.

3. Unha batería de test de badminton.

Descrición da proba CUALIFICACIÓN

Saque curto Realizar correctamente 10 saques curtos a cada lado.
Cada 2 saques máis ou menos 1 punto máis ou menos.

Saque longo Realizar correctamente 10 saques longos a cada lado.
Cada 2 saques máis ou menos 1 punto máis ou menos.

Lobs de dereita e 
esquerda.

Realizar 5 “lobs” correctos a cada lado.
Cada ”lob” máis ou menos 1 punto máis ou menos.

Clear de dereita e 
esquerda.

Realizar 5 “clears” correctos a cada lado.
Cada “clear”  máis ou menos 1 punto máis ou menos.

Remate. Realizar 5 remates correctos.
Cada remate  máis ou menos 1 punto máis ou menos.



Xogo de individuais. Aplicar correctamente o regulamento, as técnicas e as 
tácticas explicadas.

Cada test terá unha puntuación de 0 a 10 puntos, sendo o resultado final a media aritmética
dos resultados de cada unha das probas.

Esta proba valorarase de 0 a 10 puntos.

A  cualificación  da  proba  extraordinaria  de  setembro  obterase  da  media  aritmética  da
cualificación de cada unha das tres probas.

7.4.- AVALIACIÓN ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES.

A avaliación do alumnado con materias pendentes realizarase nas seguintes datas:

- ESO:
o 1ª avaliacion
o 2ª avaliación 
o 3º avaliuación.
o Final

A probas de avaliación do alumnado con materias pendentes, tanto de 1º, 2º e 3º ESO como
de  1º  bacharelato,  serán  as  mesmas  e  coas  mesmas  condicións  que  as  da  convocatoria
extraordinaria de setembro.

O alumnado de ESO, con materias pendentes dos cursos anteriores, se supera a materia do
curso actual acadará tamén o aprobado na materia pendente.

8.-  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE APRENDIZAXE E A PRÁCTICA
DOCENTE.

8.1.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE APRENDIZAXE.

Escala
1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.
2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.
3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.
4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.
5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.
6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.
7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.
8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.
9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.
10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

8.2.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PRÁCTICA DOCENTE.

Escala
1 2 3 4



1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.
2. Ofrécense a cada alumno ou alumna as explicacións individualizadas que precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.
6. Combínase o traballo individual e en equipo.
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.
10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da
corrección das probas, traballos, etc.
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.
14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.
15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.
16. As medidas de apoio, reforzo, etc. Están claramente vinculadas aos estándares.

9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS
MATERIAS PENDENTES.

9..1.-ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO.

Ante a imposibilidade de impartir clases de recuperación ao alumnado con materias pendentes
por non dispoñer horas  o  profesorado do departamento,  o  seguimento destes  alumnos e
alumnas realizarase mediante reunións de seguimento coa seguinte periodicidade:

- reunión inicial informativa: 1ª quincena de outubro.

- 1ª reunión de seguimento: 1ª quincena de decembro. 

- 2ª reunión de seguimento: 1ª quincena de febreiro.

- 3ª reunión de seguimento: 1ª quincena de abril.

Estas funcións serán realizadas polo xefe do departamento didáctico. O alumnado que acceda
a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento con materias pendentes de cursos
anteriores realizará as actividades de reforzo e de apoio que lle permitan recuperalas ao longo
do desenvolvemento do programa,  e a avaliación será competencia do profesorado que o
imparta, coa colaboración dos departamentos implicados. 

9.2.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

O alumnado con materias pendentes de cursos anteriores realizará as actividades de reforzo e
de apoio que se lle encomenden nas citadas reunión do punto anterior e/ou polo profesorado
que lle imparte clase de educación física (en ESO).

9.3.- ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN.

A avaliación do alumnado con materias pendentes realizarase nas seguintes datas:

- ESO:
o 1ª avaliación: 



o 2ª avaliación
o 3º
o Final: do 20 ao 22 de xuño.

10.-  DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU  COLECTIVAS  QUE  SE
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

10.1.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL.

- Data prevista de realización  :   as probas desenvolveranse durante as tres primeiras
semanas do curso.

- Descrición do tipo de proba  : realizaranse varios test para valorar a condición física e a
condición motriz de cada alumno e alumna. Así mesmo, recolleranse datos médicos e
de saúde mediante un cuestionario para as familias.

- Mecanismo para informar ás familias  : os previstos pola dirección do centro, unha vez
realizada a sesión de avaliación inicial. Principalmente mediante o profesorado titor
e/ou o departamento de orientación. De ser preciso realizarase unha entrevista entre
as familias e o profesor ou profesora da materia.

10.2.- MEDIDAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS.

- Individuais  : 
o AC.
o Reforzo educativo.
o Adaptación dos tempos,  instrumentos e procedementos de avaliación.
o Programas de enriquecemento curricular.
o Programas de recuperación.
o Programas específicos personalizados.

- Colectivas:  
o Adaptacións metodolóxicas.
o Modificación da estrutura organizativa da clase.
o Adecuación da programación didáctica ás necesidades do alumnado.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Educación para todos e todas na diversidade e non a pesar da diversidade.

Os comportamentos dos alumnos e  das  alumnas difiren duns a outros  debido a  múltiples
razóns: respecto á capacidade de aprendizaxe/respecto á motivación/ respecto aos intereses.

Os resultados obtidos nas avaliacións iniciais van orientados sobre as diferenzas que existen
entre os alumnos e as alumnas en canto a niveis, motivacións, ritmos de aprendizaxe.

Así,  segundo as circunstancias,  pódense formular metodoloxías e niveis  de axuda diversos,
propoñer actividades de aprendizaxe diferenciadas, prever adaptacións de material didáctico,
organizar grupos de traballo flexible, acelerar ou desacelerar o ritmo de introdución de novos
contidos,  organizalos  e  ordenalos  de  forma  distinta,  ou  dar  prioridade  a  uns  núcleos  de
contidos sobre outros, afondando neles ou ampliándoos.



Cando as necesidades educativas así o requiran, estableceranse reforzos e desenvolveranse
adaptacións do currículo que afecte as súas diferenzas corporais.

Ao  non  existir  EXENCIÓNS  en  Educación  Física  para  o  alumnado  con  limitacións,  xa  sexa
permanentes ou temporais, realizarán actividades que non comprometan as súas lesións e se
poidan mellorar aspectos relacionados co currículo da área.

A adaptación curricular debe xurdir cando se comproba que o alumno  ou alumna é incapaz de
conseguir  os  obxectivos  propostos.  Neste  caso  determinarase  a  situación  do  alumno  ou
alumna con respecto aos obxectivos de referencia. O importante é que logre alcanzar uns
obxectivos acordes coas súas posibilidades, que sexan funcionais, significativos e que permitan
compensar discapacidades manifestas.

Nas situacións de adaptación curricular, estas realizaranse á vista do certificado médico oficial
no que conste especificado con claridade as limitacións de acción que teña a persoa. Así se
establecerán e seleccionarán os contidos axeitados e os criterios de avaliación serán acordes ás
capacidades que se pretenden valorar.

12.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN AO LONGO DO CURSO.

- Comprensión lectora  : 

Empregarase a biblioteca do centro tanto para consultar libros relacionados coa educación
física e outras lecturas interesantes relacionadas coa materia, como consulta de todo aquilo
que lles sirva para complementar apuntes de clase:

 Lectura de revistas deportivas de divulgación deportiva.
 Fomentarase a lectura, a través da exposición no taboleiro de anuncios do ximnasio,

de artigos de revistas ou periódicos, de temas interesantes e divulgativos relacionados
coa saúde, o exercicio físico saudable, deporte e coa educación en valores. 

- Expresión oral e escrita:  

O profesorado fomentará que os alumnos e as alumnas empreguen o vocabulario específico
de Educación Física,  coa maior riqueza e precisión posible, tanto nas súas expresións orais
como nas escritas.

- A Comunicación audiovisual:  

O uso de medios audiovisuais será frecuente nas clases de educación física:

 O  uso  de  música  e  sons  como  elemento  indispensable  nas  actividades  rítmico-
expresivas.

 O  emprego  de  imaxes,  principalmente  fotografías,  debuxos,  vídeos,  etc.  como
elemento de apoio nas clases.

 Gravacións de certas execucións de tarefas por parte do alumnado como instrumento
de “feedback”.

O alumnado utilizará medios audiovisuais para a elaboración e presentación dos seus traballos
e tarefas.

- Tecnoloxías da información e da comunicación:  



Fomentarase o uso das TIC para a elaboración dos traballos que deba realizar o alumnado.

Nas clases que así o precisen empregaranse os medios audiovisuais do centro.

- O emprendemento:  

Fomentarase  a  iniciativa  e  a  auto-organización  do  alumnado no  deseño  e  elaboración  de
actividades rítmico-expresivas,  na  organización de competicións de xogos e  deportes  e  na
elaboración de plans de adestramento e dietas saudables.

As actividades de expresión corporal  serán un elemento importante para que o alumnado
poida desenvolver a súa creatividade.

- A educación cívica e constitucional:  

Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención
da  violencia  de  xénero  ou  contra  persoas  con  discapacidade,  e  os  valores  inherentes  ao
principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia
persoal ou social.
Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos
en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a
liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos
dereitos  humanos,  o  respecto  por  igual  aos  homes  e  ás  mulleres,  e  ás  persoas  con
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de
dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e
de calquera tipo de violencia.
Evitaranse  os  comportamentos  e  os  contidos  sexistas  e  os  estereotipos  que  supoñan
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a
visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAEXCOLARES PROGRAMADAS.

13.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

ACTIVIDADES:

Torneos dos seguintes xogos e deportes:

 Bádminton.
 Baloncesto.
 “Brilé”.
 “Floorball”.
 Fútbol.
 Voleibol.
 Outras actividades.

Estes  torneos  se  irán  celebrando en  función  das  condicións  climáticas  e  as  solicitudes  do
alumnado.

13.2.- ACTIVIDADES EXTRAEXCOLARES.

ACTIVIDADE GRUPO DATAS DURACIÓN RESPONSABLE MEDIO DE
TRANSPORTE



Sendeirismo
: Fragas do 
Eume,

1º, 2º e 3º 
ESO 1º trimestre Unha mañá Faustino 

Seco Autobús

“Rafting” no 
río Ulla 
(tramo 
Carcacía-
Herbón).

3º e 4º ESO

Finais de 
abril e 
principios 
de maio

Todo o día
Faustino 
Seco Autobús

Actividades 
náuticas: 
vela, 
“paddle 
surf”, 
windsurf, ...

1º, 2º, 3º e  
4º ESO

Finais de 
abril e 
principios 
de maio

Unha mañá Faustino 
Seco

Autobús

Esquí. 4º e ESO 1º 
bach.

2º trimestre De 3 a 6 
días

Faustino 
Seco

Autobús

14.-  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS  PROGRAMACIÓNS
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA.

A  revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas realizarase, cando menos,
ao remate de cada avaliación, principalmente unha vez rematada a avaliación ordinaria de
xuño. As conclusións reflectiranse nas actas de reunión do departamento.

Que avaliar?
 O cumprimento da temporalización.
 Logro dos obxectivos.
 Dificultades atopadas.
 Cumprimento dos acordos.
 Idoneidade dos recursos.
 Necesidades atopadas.
 Resultados acadados.
 Eficacia das actividades de reforzo e recuperación.

Como avaliar?
 Autoavaliación: Análise individual das dificultades 

atopadas, dos puntos fortes...
 Avaliación en grupo no departamento: posta en 

común e busca de solucións.

Cando avaliar?
 Por avaliación.
 Ao final do curso.
 Cando así se precise por unha circunstancia 



extraordinaria.

15.- PARTICIPACIÓN NO PLAN PROXECTA.

O departamento de Educación Física participa no programa “Aliméntate ben”, organizado por:

  Consellería  do Mar:

o Subdirección Xeral de Pesca e Mercados da Pesca. 

 Servizo de Mercados.

 Consellería de Medio Rural:

o Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA).

 Servizo do Sector Lácteo e Mercados Agrícolas.

 Consellería de Sanidade:

o Servizo de Estilos de Vida Saudable e Educación para a Saúde.

As modalidades de participación serán: Froita na escola.

Dentro do PFPP do centro no grupo de traballo: O IES Concepción Arenal, un centro saudable.

O responsable do departamento na participación do programa é Faustino Seco Penedo. 

O  obxectivo  do  programa  é  traballar  a  alimentación  saudable  de  xeito  integral  naquelas
iniciativas  institucionais  encamiñadas  á  promoción  de  determinados  produtos  alimenticios
(como a froita, os lácteos e os produtos do mar). O desenvolvemento dos diferentes proxectos
deberá  favorecer  o  coñecemento  da  contorna  a  través  das  experiencias  sensoriais,  a
familiaridade e o coñecemento dos alimentos que compoñen o noso patrimonio alimentario
así  como  o  fomento  das  eleccións  alimentarias  saudables  a  través  da  educación  como
consumidores responsables.

16.- A CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO.

O profesorado do  departamento  informará ao  alumnado nos primeiros  días  do  curso dos
aspectos máis destacados desta programación, así como dos mecanismos para poder acceder
a ela sempre que o precisen eles e os seus pais e nais e representantes legais.

Esta información estará sempre dispoñible no taboleiro de anuncios do departamento.

Haberá unha copia á disposición do alumnado e dos seus pais e nais e representantes legais no
departamento de Educación Física.

Na páxina web do IES “Concepción Arenal” existe un enlace, accesible a todas as persoas que 
accedan a ela, coa programación en formato PDF:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcioarenal     

17.- SINATURAS DOS MEMBROS DO DEPARTAMENTO.

Isabel Pita Calvo

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcioarenal


Celia López Hernández
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