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1. - INTRODUCIÓN 

 

A presente programación preséntase coa intención de ser unha declaración de obxectivos e intencións a través dunha 
planificación pensada, estructurada e consensuada. A súa confección levouse a cabo tras a reunión dos membros do 
departamento en Setembro, tendo en conta as consideracións, opinións e observacións realizadas polos mesmos, a  situación 
xerada pola COVID do curso pasado,  así como a referencia á programación do ano anterior, e, por suposto, as directrices 
marcadas polo curriculum oficial publicado  no DOGA 25 de Xuño de 2015 (Decreto 86/2015) para a ESO. En bacharelato DOGA 
do 25 de Xuño de 2015 (Decreto 86/2015). 

Toda programación didáctica debe responder a un intento de racionalizar a práctica pedagóxica de tal maneira que esta non 
discorra de forma arbitraria. A programación como axente de concreción do currículo ten, fundamentalmente, asignadas as 
seguintes funcións: 

 Planificar o proceso de ensino-aprendizaxe que se desenvolve na aula. 
 Asegurar a coherencia entre as intencións educativas do centro e a práctica docente. 
 Proporcionar elementos de análise, a revisión e a avaliación do Proxecto Educativo de Centro. 
 Promover a reflexión sobre a propia práctica docente. 
 Facilitar a progresiva implicación dos alumnos/ás no seu propio proceso de aprendizaxe. 
 Atender á diversidade de intereses, motivacións e características do alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO Departamento de Educación Física. Programación 2021-2022 
 
 

6 
 

1.1.–CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.1.DESCRIPCIÓN FÍSICA 

O concello de Celanova ten unha superficie aproximada de 67 km2, e unha poboación de 5.500 habitantes aproximadamente. As 

actividades económicas máis desenvolvidas do concello encádranse no sector primario, principalmente agricultura, habendo 

diversas empresas ligadas ó sector do automóvil, ó sector maderereiro, da construcción e instalacións vinícolas entre outras. 

No referente aos órganos de goberno, temos o equipo directivo, os órganos colexiados e os órganos de coordinación 

docente onde temos o departamento de educación física, o departamento de orientación e o de actividades extraescolares. 

Atendendo á situación socioeconómica, o departamento de Educación Física opta por facilitar o material didáctico e 

educativo os seus alumnos, ademáis de non pedir libro de texto. Ademáis, tendo en conta que moitos alumnos se ven obrigados a 

usa-lo transporte público, sempre facilita que os alumnos poidan acortar o tempo de práctica nas últimas horas de clase, para que 

teñan tempo a coida-la súa hixiene corporal e podan disfrutar deste servicio gratuito. 

Por outra banda, este departamento tenta achegar ós seus alumnos aquelas actividades deportivas que non soen estar o 

alcance da familia, tales como a organización dunha semana branca. 

 

1.1.2 – ANÁLISE DAS INSTALACIÓNS E ESPACIOS DEPORTIVOS. 

Para unha boa intervención didáctica a nivel de aula dentro da materia de Educación Física é convinte ter en conta o  

espazo físico onde tal intervención vai ter lugar. 

O centro dispón do uso do Pavillón municipal das Trigueirizas,  situado nas inmediacións do instituto, no que ten uso prioritario en  

horario escolar. Trátase dunha instalación que se atopa a uns douscentos metros do edificio principal, polo que se require unha 

organización especial para chegar a el, destacando sobre todo o feito de ter que agrupar as dúas horas semanais nun mesmo 

bloque. 
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O pavillón conta con catro vestiarios a disposición dos alumnos, un almacén de material propio de EF, e unha cancha central con 

dúas canastas móviles ancladas ao teito mais catro porterías de balonmán ou fútbol sala. Asimesmo, para acceder a esta cancha 

e aos vestiarios existen 4 tramos de escaleiras, feito que debemos ter en conta para ter as conseguintes precaucións. Por último 

tamén dispón dunhas gradas para público que tamén se poden utilizar para a nosa asignatura. 

En canto ao que se refire ao material, no almacén disponemos dunha cantidade importante de recursos que citaremos no apartado 

de materiais e recursos didácticos (páxina 80)  
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1.1.3. COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO E DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

O departamento de educación física imparte clase nos seis niveis de idade, dende 1º da ESO ata 2º de bacharelato, e a 
distribución dos grupos é a seguinte: 

2 grupos de 1º ESO  

2 grupos de 2º de ESO  

2 grupos de 3º de ESO 

2 grupos de 4º de ESO  

2 grupos de 1º de bacharelato 

2 grupos de 2º de bacharelato (asignatura de acondicionamiento físico) 

 

 

O departamento, debido a esta distribución grupal, estará formado por dous compoñentes: 

 Javier Gesteiro Rodríguez (xefe de departamento), cun total de 14 horas lectivas á semana mais unha hora de xefatura de 
departamento e horas de garda incluindo as do recreo saúdable. 

 Camino Suárez Luaces (profesor de Educación Física  que impartirá 12 horas entre 3º, 4ºde ESO e 2º bacharelato, ademáis 
de completar horario co ámbito científico da FP Básica. 
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1.2. -FUNDAMENTACIÓN DA ÁREA.  

INTRODUCION 

A materia de Educación Física ten como finalidade principal que os alumnos e as alumnas alcancen a competencia motriz, 
entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e emocións que interveñen nas múltiples interaccións 
que realiza unha persoa no seu medio e coas demais, que permite que o alumnado supere os problemas motores propostos tanto 
nas sesión de Educación Física como na súa vida cotiá; sempre actuando de forma coherente e en concordancia co nivel de 
desenvolvemento psicomotor, e outorgándolle especial sensibilidade á atención á diversidade nas aulas, utilizando estratexias 
inclusivas e procurando a integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e as emocións que se vinculan á 
conduta motora. 

A competencia motriz, malia non estar recollida como unha das competencias clave, é fundamental para o 
desenvolvemento destas, nomeadamente o das competencias sociais e cívicas, de aprender a aprender, de sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor, de conciencia e expresións culturais, da competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e, en menor medida, da de comunicación lingüística e da competencia dixital. O traballo por competencias integra un 
coñecemento de base conceptual, outro relativo ás destrezas e, por último, un con grande influencia social e cultural, que implica 
un conxunto de valores e actitudes. 

O presente currículo de Educación Física mantén a coherencia e a homoxeneidade coa etapa de educación primaria, nas 
etapas da ESO e do bacharelato, entendendo a materia como un continuo, tanto nos seus contidos como nas aprendizaxes que 
debe conseguir o alumnado ao longo de todas as etapas do sistema educativo.  

Na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato o alumnado utilizará o seu potencial motor á vez que desenvolve 
todas as súas capacidades. Isto implica mobilizar toda unha serie de coñecementos, habilidades motrices, actitudes e valores en 
relación co corpo, en diversas situacións de ensino e aprendizaxe, nas que a experiencia individual e colectiva permita adaptar a 
conduta motriz a diferentes ámbitos, conseguindo que o alumnado sexa un suxeito activo, responsable da xestión do seu estilo de 
vida saudable.  
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Nestas etapas educativas, a Educación Física debe permitir incrementar e mellorar o seu compromiso motor, sempre 
adecuado ás súas posibilidades, e desenvolver as habilidades motrices específicas con complexidade crecente á medida que se 
progresa nos sucesivos cursos.  

As propias actividades axudarán, ademais, a desenvolver a relación coas demais persoas, o respecto, a atención especial á 
igualdade de xénero, entendendo as diferenzas relativas ás capacidades psicofísicas entre as rapazas e os rapaces, os 
condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o traballo en equipo, o xogo limpo, a resolución de conflitos, o 
recoñecemento do esforzo para lograr metas, a aceptación de regras establecidas e o desenvolvemento da iniciativa individual. 

A Educación Física, tanto na etapa de ESO coma no bacharelato, terá como fin estratéxico introducir o alumnado cara a 
práctica de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, nas que poida manter un papel de practicante activo ao longo da 
súa vida, tendo en conta as novas formas de prácticas motrices que xorden na sociedade actual, moitas delas vinculadas ao 
contorno próximo do alumnado pola motivación intrínseca que representan. 

Cómpre salientar os xogos e os deportes tradicionais galegos, que, xunto coas danzas e os bailes propios de Galicia, 
supoñen un elemento importante de transmisión do noso patrimonio artístico e cultural, ademais de fomentar as relacións 
interxeracionais. 

As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise dos procesos de ensino e aprendizaxe, co fin de facilitar 
estratexias de transferencia dos coñecementos a outras situacións. 

Para facilitar a concreción curricular de Educación Física establécense dez criterios de avaliación para o primeiro ciclo da 
ESO, que abrangue os tres primeiros cursos, doce para o cuarto curso da ESO e nove para o primeiro curso de bacharelato, 
criterios que establecen os resultados que se deben conseguir por medio dos estándares de aprendizaxe. Estes permitirán definir 
os resultados das aprendizaxes e concretarán, mediante accións, o que o alumnado debe saber e saber facer na materia de 
Educación Física. Estes estándares están graduados e secuenciados ao longo de todas as etapas e, unha vez finalizadas estas, 
todos eles deberán estar alcanzados e consolidados. 

Os contidos preséntanse distribuídos en catro grandes bloques:  

 Bloque 1. Contidos comúns.  
 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas.  
 Bloque 3. Actividade física e saúde. 
 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas. 
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Esta distribución non determina métodos concretos; unicamente responde a unha forma de organizar os contidos dun xeito 
enlazado atendendo á configuración cíclica do ensino da materia, construíndo uns coñecementos sobre os outros, como unha 
estrutura de relacións observables, de maneira que se facilite a súa comprensión e aplicación en contextos cada vez máis 
enriquecedores e complexos. Tampouco implica unha organización pechada, xa que permite organizar os contidos de diferentes 
formas, adoptando a metodoloxía máis adecuada ás características tanto do grupo de alumnos e alumnas como dos propios 
contidos. 

Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do curso de xeito integrado cos contidos 
do resto dos bloques, dado que trata aspectos como a construción das fases dunha sesión, o aseo persoal, a participación nas 
actividades físicas independentemente do propio nivel de execución, a resolución de conflitos mediante o diálogo e a aceptación 
das regras establecidas, as posibilidades que presentan as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de 
utilización responsable do contorno, o control de riscos, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de esforzo, as 
actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e dos espazos, e a integración das tecnoloxías da información e da 
comunicación.  

O bloque segundo trata os contidos que teñen que ver coa interpretación e a execución de accións motrices, utilizando técnicas 
de expresión corporal, baile e outros recursos artísticos. 

O terceiro bloque inclúe todos os aspectos relacionados coa saúde que se poden abordar desde a práctica da actividade física, 
segundo as recomendacións de diversos organismos de ámbito internacional, estatal e autonómico. 

No bloque dos xogos e as actividades deportivas tamén están incluídos todos os tipos de actividades físico-deportivas 
desenvolvidas no medio natural. 

Os contidos asociados aos criterios de avaliación de cada bloque en cada curso serán concretados nas programacións 
didácticas, de xeito que cada centro docente poida determinalos en función das instalacións e dos recursos materiais dos que 
dispón, ademais das características do contorno onde se localiza. Estes contidos serán diferentes nos primeiros cursos, para que 
o alumnado poida iniciarse nunha grande variedade de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas. Nos últimos cursos 
estes contidos poderán ser perfeccionados sobre a base das aprendizaxes anteriores. 
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Como consecuencia de todo o anterior, establécese unha serie de orientacións metodolóxicas para a materia que favorecerán 
un enfoque competencial, así como a consecución, a consolidación e a integración dos estándares por parte do alumnado: 

 Educación Física nestas etapas terá un carácter eminentemente práctico e vivencial. 
 A selección dos contidos e das metodoloxías activas e contextualizadas debe asegurar o desenvolvemento das 

competencias clave ao longo destas etapas. 
 uso de estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e 

potenciarán a inclusión do alumnado. 
 profesorado deseñará diferentes tipos de tarefas e secuencias adaptadas aos niveis, ás formas e aos ritmos de 

aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os procesos de 
construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos o máis ampla posible, 
considerando especialmente a integración das tecnoloxías da información e da comunicación desenvolvidas nos últimos 
tempos en diferentes ámbitos da Educación Física. 

 Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base na descuberta guiada, a resolución de problemas, o traballo por retos e 
proxectos, e a cooperación, tendo presente o desenvolvemento da creatividade do alumnado. 

 Deberá procurarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos alumnos e das alumnas auténticos 
suxeitos activos dunha xestión cada vez máis autónoma e comprometida da súa saúde, mediante a adquisición de 
hábitos de vida saudables. 

 Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o equipo docente sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas 
que se utilicen co alumnado. Os departamentos didácticos, logo dunha reflexión, deben formular con criterios consensuados 
unha estratexia metodolóxica común para desenvolver ao longo do proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, 
considerando, ademais, que a promoción da práctica diaria de deporte e o exercicio físico por parte dos alumnos e das 
alumnas durante a xornada escolar debe formar parte do seu desenvolvemento integral.  
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1.3. - CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DO ALUMNADO 

A adolescencia, período que caracteriza a escolarización en educación secundaria, vén marcada por ser un período de 
transición entre a infancia e a madureza ou adultez, etapa con profundos cambios onde a inestabilidade e a improvisionalidade 
son elementos determinantes tanto para a aprendizaxe, coma para os procesos de relación social e individual da persoa. 

A adolescencia é o momento no que a persoa consolida as súas competencias específicas ou as súas capacidades xerais 
fronte ao mundo, á realidade, ao ámbito social, establecendo pautas de actuación, de adaptación e axustes. Ao tempo, 
consúmase o proceso de interiorización de pautas de cultura e de valores, así como consolídanse as adquisicións de habilidades 
técnicas, comunicativas, e en xeral, sociais. 

Todo iso provoca que o mozo se mova durante un tempo, ás veces non definido, entre procesos de independencia e outros 
de dependencia, de autonomía e heteronomía, de seguridade e inseguridade en si mesmo, todo iso con manifestacións de 
actitudes e comportamentos con círculos próximos: familia, amigos, etc.. 

Esta transición, polo tanto, do mundo infante ao mundo do adulto non se presupón doado, senón máis ben, un arduo 
camiño de crise, de obstáculos, de conflicto, de tensións, e de contradiccións non doadas de resolver ou de asumir. 

O tratamento dos procesos evolutivos da persoa nesta idade debe ser un labor estudiado dende os prismas que nos 
ofrecen diferentes campos de estudio, tales como a psicoloxía, a medicina, a socioloxía, a antropoloxía, etc.. 

Desta forma, e dado que a extensión deste epígrafe non pode ser moi ampla, cinguiremos ou acoutaremos a información 
(doado de completar e estender nunha basta bibliografía) cara ao terreo dos cambios e evolucións sufridas polo alumnado no 
campo do desenvolvemento físico. 

Neste terreo, debemos comezar mencionando que se o crecemento físico se produce ao longo de toda a vida da persoa, 
parece acertado dicir que o período da pubertade e o da adolescencia se converten en pedras angulares dentro da cadea 
evolutiva que representa todo o crecemento integral da persoa. 

Os cambios físicos máis relevantes ou destacables poderían ser os seguintes: 

 Rápido aumento de peso e tamaño corporal (IMC). 
 Rápido crecemento de órganos vitais como corazón, pulmóns,etc.. 
 Aumento de forza e resistencia física. 
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 Aumento da liberación de hormonas e o control destas sobre diferentes órganos e aparatos corporais. 

 

Como cambios psicolóxicos máis destacables aparecen os seguintes: 

 Período de desmedida torpeza debido ao crecemento corporal e a reestructuración psicomotriz da persoa. 
 Efectos destes cambios corporais sobre a identidade da persoa. 
 Mostran cambios de actitude, de desconcerto, de rebeldía. 
 Desequilibrio e variabilidade na autoestima persoal. 

 

Outros cambios importantes de mencionar son os referentes ao proceso de crecemento no terreo da moralidade, o ordenamento 
cognitivo, os procesos sociais ou de relación, os patróns de sexualidade, etc.. 
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2.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

2.1.-  OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA. 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a 
tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos 
e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse 
para o exercicio da cidadania 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, asi como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalezer 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 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 espiritu 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 mais linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
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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 galeiga, 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. 

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 repectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o 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 interpersonal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencientes á comunidade lusófona. 
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2.2.- DESENVOLVEMENTO CURRICULAR. CONCRECION DOS ELEMENTOS CURRICULARES. 

Os referentes curriculares establecidos para este nivel da área de Educación Física aparecen no decreto 86/2015 do 25 de Xuño, 
e son os seguintes. 

- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

1º de ESO 

 Educación Física. 1º de ESO  de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física      

 b  

 m 

 g 

 B1.1.  

 B1.2.  

 B1.3 

 B1.1. 
Recoñece e 
aplica 
actividades 
propias de 
cada fase da 
sesión de 
actividade 
física, tendo 
en conta 
ademais as 
recomendació
ns de aseo 
persoal 
necesarias 
para esta. 

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

 CSC  

 CMCCT 

80% TODOS TODAS ESCALA DESC. 

REXISTRO AULA 

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

 CSC 

 CAA 

80% TODOS TADAS ESCALA DESC. 

REXISTRO AULA 

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

 CSC 100% TODOS TODAS REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 1º de ESO  de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

actividade física. 

 

 

 

 

 

 m 

 n 

 a 

 b 

 c 

 d 

 l 

 g 

 B1.4.  

 B1.5.  

 B1.6.  

 B1.2. 
Recoñecer as 
posibilidades 
das 
actividades 
físico-
deportivas e 
artístico-
expresivas 
como formas 
de inclusión 
social, e a 
participación 
doutras 
persoas 
independente
mente das 
súas 
características
, colaborando 
con elas e 
aceptando as 

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

 CSC 100% TODOS 3, 5 REXISTRO AULA 

 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 80% TODOS 2,3,5,7,8 REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 1º de ESO  de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

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

 

 

 

 

 

 CSC 80% TODOS 2,3,5,7,8 REXISTRO AULA 

 m 

 a 

 c 

 d 

 g 

 l 

 ñ 

 B1.7.  B1.8.  

 B1.9. . 

 B1.10.  

 

 

 

 

 

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

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

 CSC 20% 2,3 3,5,7 REXISTRO AULA 

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

 CSC 80% 2,3 3,5,7 REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 1º de ESO  de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

 

 

 

 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 

 

20% TODOS TODAS REXISTRO AULA 

 m 

 n 

 g 

 B1.11.  

 B1.12. . 

 B1.13.  

 

 

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

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

 CSC 

 CSIEE 

80% TODOS TODAS REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 1º de ESO  de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

preventivas e 
de seguridade 
no seu 
desenvolveme
nto. 

persoas. 

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

 

 

 CSIEE 80% 2 4 PROBA ESCRITA 

REXISTRO AULA 

 h 

 i 

 g 

 e 

 b 

 m 

 ñ 

 o 

 B1.14.   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 
argumentación
s destes 
adecuados á 
súa idade. 

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

 CD 

 CCL 

20% TODOS TODAS TRABALLO 
INVESTIGACIÓN 

 EFB1.5.2. Expón e 
defende traballos 
sinxelos sobre 

 CD 

 CCL 

20% TODOS TODAS TRABALLO 
INVESTIGACIÓN 
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 Educación Física. 1º de ESO  de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

temas vixentes no 
contexto social, 
relacionados coa 
actividade física ou 
a corporalidade, 
utilizando recursos 
tecnolóxicos. 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas      

 n 

 m 

 b 

 g 

 l 

 d 

 ñ 

 B2.1.  

 B2.2. . 

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

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

 CCEC 80% 3 8 ESCALA 
DESCRIPTIVA 

REXISTRO AULA 

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

 CCEC 80% 3 8 ESCALA 
DESCRIPTIVA 

REXISTRO AULA 

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

 

 

 CCEC 80% 3 8 ESCALA 
DESCRIPTIVA 

REXISTRO AULA 

 Bloque 3. Actividade física e saúde      
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 Educación Física. 1º de ESO  de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

 m 

 f 

 b 

 g 

 B3.1.  

 B3.2. . 

 B3.3.  

 B3.1. 
Recoñecer e 
aplicar os 
principios de 
alimentación e 
da actividade 
física 
saudable, e 
recoñecer os 
mecanismos 
básicos de 
control da 
intensidade da 
actividade 
física para a 
mellora da súa 
saúde. 

 EFB3.1.1. 
Distingue de xeito 
básico o impacto 
que pode ter a 
alimentación nun 
estilo de vida 
saudable. 

 CMCCT 80% 1 1 PROBA ESCRITA 

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

 CMCCT  

 CAA 

80% 1,3 1,6 REXISTRO AULA 

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

 

 

 

 CMCCT 80% 1,3 1,6 PROBA ESCRITA 

REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 1º de ESO  de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

 

 

 m 

 g 

 f 

 b 

 B3.4.   

 B3.5.  

 B3.6. 

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

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

 CAA 

 

80% 1,3 1,6 REXISTRO AULA 

PROBA ESCRITA 

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

 CAA 60% 1,3 1,6 REXISTRO AULA 

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

 CMCCT 

 CSIEE 

60% 1,3 1,2,6 REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 1º de ESO  de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

 

 

 

 

 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas      

 a 

 b 

 g 

 m 

 B4.1.  

 B4.2.  

 B4.3.  

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

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

 CAA 

 CSIEE 

80% 2,3 3,5 REXISTRO AULA 

PROBA  EXECUCIÓN 

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

 CAA 

 CSIEE 

80% 2,3 3,5 REXISTRO AULA 

PROBA ESCRITA 
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 Educación Física. 1º de ESO  de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

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

 CAA 

 CSIEE 

80% 2,3 3,5,6 REXISTRO AULA 

PROBA EXECUCIÓN 

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

 CAA 

 CSIEE 

80% 3 7 ESCALA 
DESCRIPTIVA 

 a 

 b 

 d 

 g 

 m 

 B4.4.  

 B4.5.  

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

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

 CAA  

 CSIEE 

60% 2,3 3,5 ESCALA 
CUALIFICACIÓN 

REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 1º de ESO  de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

función dos 
estímulos 
relevantes. 

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

 CAA  

 CSIEE 

60% 2,3 3,5 REXISTRO AULA 

ESCALA 
CUALIFICACION 

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

 CAA 

 CSIEE 

60% 2,3 3,5  REXISTRO 
AULA 

 ESCALA 
CUALIFICACIÓN 

 

 

 

 

2º   de ESO 
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 Educación Física. 2º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física      

 b 
 m 
 g 

 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 

80%  TODOS  TODAS  ESCALA DESC 
 REXISTRO AULA 

 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 

 90%  TODOS  TODAS  ESCALA DESC 

 REXISTRO AULA 

 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  60%  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

 m 
 n 
 a 
 b 
 c 
 d 
 l 
 g 

 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 

 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  100%  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

 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  100%  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

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

 CSC  100%  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 2º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

cara á súa mellora. 

 m 
 a 
 c 
 d 
 g 
 l 
 ñ 

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

 B1.7. Aceptación e 
respecto das 
normas para a 
conservación do 
medio urbano e 
natural. 

 B1.8. Actividade 
física como 
elemento base dos 
estilos de vida 
saudable. 

 B1.9. Estereotipos 
corporais na 
sociedade actual e 
a súa relación coa 
saúde. 

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

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

 CSC  50%  3  6  REXISTRO AULA 

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

 CSC  50%  3  6  REXISTRO AULA 

 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  50%  3  6  REXISTRO AULA 

 m 
 n 
 g 

 B1.10. Prevención 
de riscos nas 
actividades físico-
deportivas e 
artístico-expresivas, 
baseada na análise 
previa das 
características 
destas. 

 B1.11. Protocolo 

 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 

 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 

 80%  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

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

 CSIEE  80%  1  1  REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 2º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

básico de actuación 
(PAS) nos primeiros 
auxilios. 

 B1.12. Emprego 
responsable do 
material e do 
equipamento 
deportivo. 

medidas preventivas e 
de seguridade no seu 
desenvolvemento. 

 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  100%  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

 h 
 i 
 g 
 e 
 b 
 m 
 ñ 
 o 

 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 

 80%  1  1  TRABALLO  

 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 

 80%  1  1  TRABALLO  

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas      

 n 
 m 
 b 
 g 
 l 
 d 
 ñ 

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

 B2.2. Creatividade 

 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  80%  2  4  PROBA EXECUCIÓN 

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

 CCEC  80%  2  4  PROBA EXECUCIÓN 

 EFB2.1.3. Colabora no deseño e na  CCEC  80%  2  4  PROBA EXECUCIÓN 
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 Educación Física. 2º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

e improvisación nas 
actividades 
artístico-expresivas 
de xeito individual. 

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

realización de bailes e danzas 
sinxelas, adaptando a súa execución 
á dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

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

 CCEC  80%  2  4  PROBA EXECUCIÓN 

 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 

 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  80  1  1  PROBA ESCRITA 

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

 CMCCT  80  1  1  PROBA ESCRITA 

 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  80  1  1  PROBA ESCRITA 

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

 CMCCT  80  1  1  REXISTRO AULA 

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

 CMCCT  80  1  1  REXISTRO AULA 



I.E.S. CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO Departamento de Educación Física. Programación 2021-2022 
 
 

32 
 

 Educación Física. 2º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

para a avaliación 
dos factores da 
condición física 
relacionados coa 
saúde. 

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

 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 

 80  1  1  REXISTRO AULA 

 m 
 g 
 f 
 b 

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

 B3.8. Avaliación da 
condición física 
saudable e 
realización de 
actividades para a 
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 

 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  80  1  1  REXISTRO AULA 

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

 CAA  80  1  1  REXISTRO AULA 

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

 CAA 
 CSIEE 

 80  1  1  REXISTRO AULA 

 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  80  1  1  REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 2º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

outros hábitos de 
vida saudables, e o 
seu efecto sobre a 
calidade de vida. 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas      

 a 
 b 
 g 
 m 

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

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

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

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

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

 CAA 

 CSIEE 

 80  2,3  3,5,7  PROBA EXECUCIÓN  

 REXISTRO AULA 

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

 CAA 

 CSIEE 

 70  2,3  3,5,7  PROBA EXECUCIÓN  

 REXISTRO AULA 

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

 CAA 

 CSIEE 

 70  2,3  3,5,7  PROBA EXECUCIÓN  

 REXISTRO AULA 

 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 

 90  2,3  3,5,7  PROBA EXECUCIÓN  

 REXISTRO AULA 

 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 

 40  3  6  REXISTRO AULA 

 a 
 b 
 d 
 g 

 B4.4. Execución de 
habilidades 
motrices técnico-
tácticas facilitadas 
vinculadas aos 

 B4.2. Resolver 
situacións motoras de 
oposición, colaboración 
ou colaboración-
oposición facilitadas, 

 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 

 80  TODOS  2,3,5  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 
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 Educación Física. 2º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado  
mínimo 

Trimestre Unidade 
didática 

Iinstrumentos avaliación 

 m deportes colectivos 
en distintas 
situacións, 
respectando os 
regulamentos 
específicos. 

 B4.5. Práctica de 
actividades e xogos 
para a aprendizaxe 
dos deportes 
colectivos. 

utilizando as estratexias 
máis axeitadas en 
función dos estímulos 
máis relevantes. 

 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 

 80  TODOS  2,3,5  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 

 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 

 80  TODOS  2,3,5  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 

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

 CAA 

 CSIEE 

 80  TODOS  2,3,5  REXISTRO AULA 

 

 

 
 

3º de ESO 

 Educación Física. 3º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física      
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 Educación Física. 3º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

 b  

 m 

 g 

 B1.1.  

 B1.2.  

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

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

 CSC 

 CMCCT 

80% TODOS TODAS REXISTRO AULA 

 EFB1.1.2. Prepara e 
realiza quecementos 
e fases finais de 
sesión de acordo co 
contido que se vaia 
realizar, de forma 
autónoma e habitual. 

 CSC 100% TODOS TODAS REXISTRO AULA 

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

 

 

 CSC 80% TODOS TODAS REXISTRO AULA 

 m 

 n 

 a 

 b 

 c 

 d 

 l 

 B1.3. 

 B1.4.  

 B1.5.  

 B1.2. Recoñecer 
as posibilidades 
das actividades 
físico-deportivas 
e artístico-
expresivas como 
formas de 
inclusión social, 
facilitando a 

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

 CSC 100% TODOS 3,4,5 REXISTRO AULA 

 EFB1.2.2. Colabora 
nas actividades 

 CSC 80% TODOS 1,4,,7,8,9 REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 3º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

 g eliminación de 
obstáculos á 
participación 
doutras persoas 
independenteme
nte das súas 
características, 
colaborando con 
elas e 
aceptando as 
súas achegas. 

 

 

 

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

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

 CSC 80% 2,3 4,7 REXISTRO AULA 

 m 

 a 

 c 

 d 

 g 

 l 

 ñ 

 B1.6.  

 B1.7. 

 B1.8. 

 B1.9. . 

 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 seu contorno 
para a realización de 
actividades físico-
deportivas. 

 CSC 20% 1 1 TRABALLO 
INVESTIG 

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

 CSC 20% 1 1 REXISTRO AULA 

 EFB1.3.3. Analiza 
criticamente as 
actitudes e os estilos 
de vida relacionados 
co tratamento do 

 CSC 20% 1 1 REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 3º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

corpo, as actividades 
de lecer, a actividade 
física e o deporte no 
contexto social actual. 

 m 

 n 

 g 

 B1.10.  

 B1.11. 

 B1.12. . 

 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 
desenvolvement
o. 

 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 

80% 2,3 4,5,7,9 REXISTRO AULA 

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

 CSIEE 60% 1 1 PROBA ESCRITA 

 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 80% TODOS 1,3,4,7,8 REXISTRO AULA 

 h  B1.13.   B1.5. Utilizar as  EFB1.5.1. Utiliza as  CD 50% 1,2 1,6 TRABALLO 
ESCRITO 
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 Educación Física. 3º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

 i 

 g 

 e 

 b 

 m 

 ñ 

 o 

 B1.14.  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. 

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

 CCL 

 

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

 

 CD 

 CCL 

50% 1,2 1,6 TRABALLO 
ESCRITO 

ESCALA 
DESCRIPTIVA 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas      

 n 

 m 

 b 

 g 

 l 

 d 

 ñ 

 B2.1.  

 B2.2.  

 B2.3.  

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

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

 CCEC 100% 3 9 PROBA 
EXECUCIÓN 

ESCALA 
CUALIFIC. 

REXISTRO AULA 

 EFB2.1.2. Crea e pon  CCEC 100% 3 9 PROBA 
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 Educación Física. 3º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

corporal e outros 
recursos. 

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

EXECUCIÓN 

ESCALA 
CUALIFIC. 

REXISTRO AULA 

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

 CCEC 100% 3 9 PROBA 
EXECUCIÓN 

ESCALA 
CUALIFIC. 

REXISTRO AULA 

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

 

 CCEC 80% 3 9 REXISTRO DE 
AULA 

 Bloque 3. Actividade física e saúde      

 m 

 f 

 b 

 g 

 B3.1.  

 B3.2.  

 B3.3.  

 B3.4.  

 B3.5. . 

 B3.6. 

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

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

 CMCCT 100% 1 1 PROBA ESCRITA 



I.E.S. CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO Departamento de Educación Física. Programación 2021-2022 
 
 

40 
 

 Educación Física. 3º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

 B3.7.  aplicándoos á 
propia práctica, 
en relación coa 
saúde e a 
alimentación. 

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

 CMCCT 100% 1,2 1,6 PROBA ESCRITA 

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

 CMCCT 

 

100% 1 1 PROBA ESCRITA 

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

 CMCCT 100% 1,2 1,5 REXISTRO AULA 

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

 CMCCT 100% 1 1 PROBA ESCRITA 

REXISTRO AULA 

 EFB3.1.6. Identifica 
as características que 
deben ter as 

 CMCCT 

 CSC 

80% 1 1 PROBA ESCRITA 

REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 3º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

actividades físicas 
para ser consideradas 
saudables, adoptando 
unha actitude crítica 
fronte ás prácticas 
que teñen efectos 
negativos para a 
saúde. 

 

 m 

 g 

 f 

 b 

 B3.8.  

 B3.9.   

 B3.10.  

 B3.11.  

 B3.12.  

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

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

 CAA 100% 1 1 PROBA ESCRITA 

REXISTRO AULA 

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

 CAA 60% 1 1 REXISTRO AULA 

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

 CAA 

 CSIEE 

  

60% 1 1 REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 3º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

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

 CAA 60% 1 1 REXISTRO AULA 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas      

 a 

 b 

 g 

 m 

 B4.1.  

 B4.2.  

 B4.3.  

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

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

 CAA 

 CSIEE 

100% TODOS 3,4,5,7 PROBA 
EXECUCIÓN 

REXISTRO AULA 

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

 CAA 

 CSIEE 

80% TODOS 3,4,5,7 PROBA 
EXECUCIÓN  

REXISTRO AULA 

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

 CAA 

 CSIEE 

80% TODOS 3,4,5,7 PROBA ESCRITA 

REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 3º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

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

 

 CAA 

 CSIEE 

100% TODOS 3,4,5,7 REXISTRO AULA 

 

 EFB4.1.5. Explica e 
pon en práctica 
técnicas de 
progresión en 
contornos non 
estables e técnicas 
básicas de 
orientación, 
adaptándose ás 
variacións que se 
producen, e 
regulando o esforzo 
en función das súas 
posibilidades. 

 CAA 

 CSIEE 

80% 3 8 PROBA PRÁCTICA 

REXISTRO AULA 

PROBA ESCRITA 

 a 

 b 

 d 

 g 

 m 

 B4.4. 

 B4.5.  
 B4.2. Resolver 

situacións 
motoras de 
oposición, 
colaboración ou 
colaboración-
oposición, 
utilizando as 
estratexias máis 

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

 CAA 

 CSIEE 

80% 1.2,3 3,4,7 PROBA 
EXECUCIÓN 

REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 3º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

axeitadas en 
función dos 
estímulos 
relevantes. 

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

 CAA 

 CSIEE 

80% 1,2,3 3,4,7 PROBA 
EXECUCIÓN 

PROBA ESCRITA 

REXISTRO AULA 

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

 CAA 

 CSIEE 

80% 1,2,3 3,4,7 PROBA 
EXECUCIÓN 

REXISTRO AULA 

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

 CAA 

 CSIEE 

80% 1,2,3 3,5,7 REXISTRO AULA 

 

4º de ESO 
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 Educación Física. 4º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

 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 medio 
de prevención 
de lesións. 

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

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

 CSC  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

 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  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

 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  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

 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, 
prevendo os medios e 
as actuacións 
necesarias para a súa 
celebración e 
relacionando as súas 
funcións coas do 
resto de 
implicados/as. 

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

 CSC  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

 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  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

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

 CSC  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 4º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 m 
 ñ 

 B1.4. 
Valoración 
das 
actividades 
físicas, 
deportivas e 
tradicionais na 
sociedade 
actual, 
destacando os 
comportament
os 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  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

 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 

 100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

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

 CSC  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

 a 
 b 
 g 
 m 

 B1.5. 
Primeiras 
actuacións 
ante as 
lesións máis 
comúns que 
poden 
manifestarse 
na práctica 
deportiva. 

 B1.6. 
Protocolos 
básicos de 
primeiros 
auxilios.  

 B1.7. Medidas 
preventivas 

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

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

 CSIEE  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

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

 CSIEE  100  3  TODAS  REXISTRO AULA 

 PROBA ESCRITA 

 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  100  3  TODAS  REXISTRO AULA 
 PROBA ESCRITA 
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 Educación Física. 4º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

sobre os 
riscos ou as 
lesións na 
realización de 
actividades 
físico-
deportivas. 

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

 a 
 b 
 c 
 d 
 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 
traballo 
colaborativo. 

 B1.12. Xogo 
limpo como 
actitude social 
responsable. 

 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  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

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

 CSC  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 

 b 
 e 

 B1.13. 
Tecnoloxías 

 B1.6. Utilizar 
eficazmente as 

 EFB1.6.1. Procura, procesa e 
analiza criticamente informacións 

 CD 

 CCL 

 100  1,3  1,9  REXISTRO AULA 

 TRABALLO 
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 Educación Física. 4º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

 g 
 h 
 i 
 m 
 ñ 
 o 

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. 

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. 

actuais sobre temáticas vinculadas 
á actividade física e a 
corporalidade, utilizando recursos 
tecnolóxicos.  

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

 CD 

 CCL 

 100  1,3  1,9  REXISTRO AULA 

 TRABALLO 

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

 CD 
 CCL 

 100  1,3  1,9  REXISTRO AULA 
 TRABALLO 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas      

 b 
 d 
 g 
 l 
 m 
 n 
 ñ 

 B2.1. 
Creación de 
composicións 
artístico-
expresivas 
individuais ou 
colectivas, 
con ou sen 
apoio dunha 
estrutura 
musical, 
incluíndo os 
elementos 
para a súa 
sistematizació
n: 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  100  3  8  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 

 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  100  3  8  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 

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

 CCEC  100  3  8  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 
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 Educación Física. 4º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

aceptando propostas 

 Bloque 3. Actividade física e saúde      

 b 
 f 
 g 
 h 
 m 

 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  100  1  1  REXISTRO AULA 

 PROBA ESCRITA 
 TRABALLO 

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

 CMCCT  100  1  1  REXISTRO AULA 

 PROBA ESCRITA 
 TRABALLO 

 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  100  1  1  REXISTRO AULA 

 PROBA ESCRITA 
 TRABALLO 

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

 CMCCT  100  1  1  REXISTRO AULA 

 PROBA ESCRITA 
 TRABALLO 

 b 
 g 
 m 

 B3.5. 
Valoración e 
toma de 
conciencia da 

 B3.2. Mellorar ou 
manter os factores da 
condición física, 
practicando 

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

 CMCCT  100  1  1  REXISTRO AULA 

 PROBA ESCRITA 
 TRABALLO 
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 Educación Física. 4º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

propia 
condición 
física e da 
predisposición 
a mellorala. 

 B3.6. 
Elaboración e 
posta en 
práctica dun 
plano de 
traballo que 
integre as 
capacidades 
físicas 
relacionadas 
coa saúde.  

 B3.7. 
Valoración e 
aplicación de 
técnicas e 
métodos de 
relaxación e 
respiración de 
xeito 
autónomo, co 
fin de mellorar 
as condicións 
de saúde e 
calidade de 
vida. 

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

actividades físico-
deportivas adecuadas 
ao seu nivel e 
identificando as 
adaptacións 
orgánicas e a súa 
relación coa saúde. 

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

 CMCCT  100  1  1  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 
 

 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  100  1  1  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 
 

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

 CMCCT  100  1  1  REXISTRO AULA 
 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas      
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 Educación Física. 4º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

 a 
 b 
 g 
 m 

 B4.1. Traballo 
dos 
fundamentos 
técnicos das 
actividades 
físico-
deportivas 
propostas, 
tendo en 
consideración 
diversos 
condicionante
s 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 

 100  TODOS  2,4,6,10  REXISTRO AULA 

 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 

 100  TODOS  2,4,6,10  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 

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

 CAA 
 CSIEE 

 100  TODOS  2,4,6,10  REXISTRO AULA 
 PROBA EXECUCIÓN 

 a 
 b 
 c 
 d 
 g 
 m 

 B4.2. Traballo 
das situacións 
motrices de 
oposición, 
colaboración 
ou 
colaboración-
oposición 
propostas, 
tendo en 
consideración 
diversos 
condicionante

 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 

 100  TODOS  2,4,6,10  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 

 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 

 100  TODOS  2,4,6,10  REXISTRO AULA 
 PROBA EXECUCIÓN 
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 Educación Física. 4º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

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

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

 CAA 

 CSIEE 

 100  TODOS  2,4,6,10  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 

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

 CAA 

 CSIEE 

 100  TODOS  2,4,6,10  REXISTRO AULA 

 PROBA EXECUCIÓN 

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

 CAA 
 CSIEE 

 100  TODOS  2,4,6,10  REXISTRO AULA 
 

 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 

 100  TODOS  2,4,6,10  REXISTRO AULA 

 

 f 
 g 
 m 

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

 B4.5. Toma 
de conciencia 
do impacto 
que teñen 

 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 

 100  TODOS  2,4,6,10  REXISTRO AULA 

 

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

 CSC 

 CMCCT 

 100  TODOS  1,2,4,6,10  REXISTRO AULA 

 

 EFB4.3.3. Demostra hábitos e  CSC  100  TODOS  TODAS  REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 4º de ESO  De cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grado 
mínimo 

Trimestre Unidade 
didáctica 

Instrumentos avaliación 

algunhas 
actividades 
físico-
deportivas no 
medio natural. 

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

actitudes de conservación e 
protección ambiental. 

 CMCCT  
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3.- BACHARELATO 

 

3.1.- OBXECTIVOS BACHARELATO 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perpectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos 
valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construcción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o su espíritu 
crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflictos persoais, familiares e sociais. 

c) fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar críticamente as 
desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancias persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou mais linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais 
factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade 
elexida. 
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de 
forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, asi como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara o medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor son actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo 
e sentido crítico. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar conductas e hábitos 
saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuir á súa conservación e mellora no contexto 
dun mundo globalizado. 
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3.2.- DESENVOLVEMENTO CURRICULAR.  

Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

1º de bacharelato 

 Educación Física. 1º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

 b 

 c 

 i 

 m 

 ñ 

 p 

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

 B1.2. Saídas 
profesionais. 

 B1.1. Valorar a 
actividade física 
desde a 
perspectiva da 
saúde, a 
satisfacción, a 
autosuperación e 
as posibilidades de 
interacción social e 
de perspectiva 
profesional, 
adoptando 
actitudes de 
interese, respecto, 
esforzo e 
cooperación na 
práctica da 
actividade física 

 EFB1.1.1. Deseña, 
organiza e participa en 
actividades físicas, 
como recurso de lecer 
activo, valorando os 
aspectos sociais e 
culturais que levan 
asociadas e as súas 
posibilidades 
profesionais futuras, e 
identificando os 
aspectos organizativos 
e os materiais 
necesarios. 

 CSC     /  60%  /   TRIM 2,3   /  UD 5, 8, 9 /  REXISTRO AULA 

 EFB1.1.2. Adopta unha 
actitude crítica ante as 
prácticas de actividade 
física que teñen 
efectos negativos para 
a saúde individual ou 
colectiva, e ante os 
fenómenos 
socioculturais 
relacionados coa 
corporalidade e os 
derivados das 
manifestacións 

 CSC  /  80% /  TRIM 3  / UD 7 /  PROBA ESCRITA 
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 Educación Física. 1º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

deportivas. 

 a 

 b 

 c 

 h 

 m 

 n 

 ñ 

 o 

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

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

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

 CSIEE / 80% /  TRIM TODOS / UD TODAS / REXISTRO AULA 

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

 CSIEE / 100% /  TRIM TODOS / UD TODAS / REXISTRO AULA 

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

 CSIEE /  100% / TRIM 1,2 / UD 1,4  / REXISTRO AULA 

 a 

 b 

 c 

 h 

 m 

 ñ 

 o 

 B1.4. Actividades 
físico-deportivas: 
regras sociais e 
contorno.  

 B1.5. Integración 
social nas 
actividades físico-
deportivas. 

 B1.6. 
Desenvolvemento 
da capacidade de 

 B1.3. Amosar un 
comportamento 
persoal e social 
responsable 
respectándose a si 
mesmo/a, ás outras 
persoas e o 
contorno, no marco 
da actividade física. 

 EFB1.3.1. Respecta as 
regras sociais e o 
contorno en que se 
realizan as actividades 
físico-deportivas. 

 CSC / 100% / TRIM TODOS / UD TODAS / REXISTRO AULA 

 EFB1.3.2. Facilita a 
integración doutras 
persoas nas 
actividades de grupo, 
animando á súa 

 CSC / 100% / TRIM TODOS / UD TODAS / REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 1º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

traballo en equipo e 
de cooperación. 

 B1.7. Xogo limpo 
como actitude 
social responsable. 

participación e 
respectando as 
diferenzas. 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

 l 

 m 

 ñ 

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

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

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

 CD  / 30% / TRIM TODOS / UD TODAS / TRABALLO ESCRITO 

 CCL 

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

 CD  / 30% / TRIM TODOS / UD TODAS / REXISTRO AULA 

 CCL 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 b 

 d 

 m 

 n 

 ñ 

 p 

 B2.1. Composicións 
individuais e 
colectivas nas 
actividades físicas 
artístico-expresivas. 

 B2.1. Crear e 
representar 
composicións 
corporais 
individuais ou 
colectivas con 
orixinalidade e 
expresividade, 
aplicando as 
técnicas máis 
apropiadas á 

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

 CCEC / 100% / TRIM 2 / UD 6 / REXISTRO AULA 

 EFB2.1.2. Representa 
composicións ou 
montaxes de expresión 
corporal individuais ou 

 CCEC / 100% / TRIM 2 / UD 6 / PROBA EXECUCIÓN , 
REXISTRO AULA 
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 Educación Física. 1º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

intencionalidade da 
composición. 

colectivas, 
axustándose a unha 
intencionalidade de 
carácter estética ou 
expresiva. 

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

 CCEC / 100% / TRIM 2 / UD 6 / PROBA EXECUCIÓN ,  
REXISTRO AULA 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

 b 

 d 

 l 

 m 

 ñ 

 B3.1. Beneficios da 
práctica regular de 
actividade física e 
valoración da súa 
incidencia sobre a 
saúde. 

 B3.2. Hixiene 
postural na 
actividade física e 
en distintos campos 
profesionais. 

 B3.3. Alimentación 
e actividade física. 

 B3.4. Metodoloxías 
específicas de 
recuperación tras o 
exercicio físico. 

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

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

 CMCCT / 100% / TRIM 1, 3 / UD 1,2,4,7 / PROBA ESCRITA 

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

 CMCCT / / 100% / TRIM 1, 3 / UD 1,2,4,7 / REXISTRO AULA 

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

 CMCCT /100% / TRIM TODOS / UD 1,2,4,5,8,9 / REXISTRO 
AULA 
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 Educación Física. 1º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

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

 CMCCT / 100% / TRIM 1,2 / UD 1,2,4 / REXISTRO AULA 

 b 

 d 

 i 

 l 

 m 

 ñ 

 B3.5. Aceptación 
da 
responsabilidade 
no mantemento e 
na mellora da 
condición física. 

 B3.6. Criterios 
fundamentais e 
métodos básicos 
para a planificación 
e o 
desenvolvemento 
da actividade física 
para a saúde. 

 B3.7. Manexo e 
control dos 
compoñentes 
fundamentais da 
carga na práctica 
da actividade física: 
o volume, a 
intensidade e a 
densidade do 
esforzo. 

 B3.8. Probas de 
avaliación das 

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

 EFB3.2.1. Aplica os 
conceptos aprendidos 
sobre as 
características que 
deben cumprir as 
actividades físicas cun 
enfoque saudable á 
elaboración de 
deseños de prácticas 
en función das súas 
características e dos 
seus intereses 
persoais. 

 CMCCT /100% / TRIM 1, 2 / UD 1,2,4  / PROBA ESCRITA, 
TRABALLO TEÓRICO-PRÁCTICO 

 EFB3.2.2. Avalía as 
súas capacidades 
físicas e coordinativas 
considerando as súas 
necesidades e 
motivacións, e como 
requisito previo para a 
planificación da súa 
mellora. 

 CMCCT /  100% / TRIM 1,2 / UD 1,2,4 / REXISTRO AULA, 
TRABALLO TEÓRICO-PRÁCTICO 

 EFB3.2.3. Concreta as 
melloras que pretende 

 CMCCT / 100% / TRIM 1,2 / UD 1,2,4 / TRABALLO TEÓRICO-
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 Educación Física. 1º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

capacidades físicas 
e coordinativas 
orientadas á saúde. 

 B3.9. Plan persoal 
de 
acondicionamento 
físico orientado á 
saúde.  

 B3.10. Análise da 
influencia dos 
hábitos sociais cara 
a un estilo de vida 
activo. 

alcanzar co seu 
programa de 
actividade. 

PRÁCTICO 

 EFB3.2.4. Elabora e 
leva á práctica o seu 
programa persoal de 
actividade física, 
conxugando as 
variables de 
frecuencia, volume, 
intensidade e tipo de 
actividade. 

 CMCCT /100% / TRIM 1,2 /UD 1,2,4 7 TRABALLO TEÓRICO-
PRÁCTICO 

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

 CMCCT /  80% / TRIM 1,2 / UD 1,2,4 / TRABALLO TEÓRICO-
PRÁCTICO 

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

 CMCCT / 80% / TRIM 1,2 / UD 1,2,3 / TRABALLO TEÓIRICO 
PRÁCTICO 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 b  B4.1. Xogo, 
actividades 

 B4.1. Resolver 
situacións motoras 

 EFB4.1.1. Perfecciona 
as habilidades 

 CAA /  100% / TRIM 1,3 / UD 3,8 / REXISTRO AULA/,PROBA 
EXEC 



I.E.S. CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO Departamento de Educación Física. Programación 2021-2022 
 
 

62 
 

 Educación Física. 1º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

 d 

 m 

 ñ 

 p 

deportivas 
individuais e de 
adversario, e 
actividades físicas 
no medio natural. 

 B4.2. 
Perfeccionamento 
técnico e aplicación 
de normas tácticas 
fundamentais para 
a realización de 
xogos, actividades 
deportivas 
individuais e de 
adversario/a, e 
deporte alternativo 
practicadas nas 
etapas anteriores. 

 B4.3. Planificación 
e realización de 
actividades físicas 
en contornos non 
estables. 

en diferentes 
contextos de 
práctica aplicando 
habilidades 
motoras específicas 
individuais ou de 
adversario/a con 
fluidez, precisión e 
control, 
perfeccionando a 
adaptación e a 
execución dos 
elementos técnicos 
desenvolvidos no 
curso anterior. 

específicas das 
actividades individuais 
que respondan aos 
seus intereses. 

 CSIEE 

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

 CAA /100% /TRIM 2,3 / UD 5,8, 9 /REXISTRO AULA/,PROBA 
EXEC 

 CSIEE 

 CSC 

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

 CAA /100% /TRIM TODOS/UD 3,5,8,9 /PROB EXEC, REXIST 
AULA 

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 m 

 B4.4. Aplicación do 
coñecemento dos 
fundamentos 
básicos técnicos, 
tácticos e 
regulamentarios 

 B4.2. Solucionar de 
xeito creativo 
situacións de 
oposición, 
colaboración ou 
colaboración-

 EFB4.2.1. Desenvolve 
accións que conduzan 
a situacións de 
vantaxe con respecto á 
persoa adversaria, nas 
actividades de 

 CAA/100%/TRIM TODOS /UD 3,5,8,9 / PROB EXEC, REXIST 
AULA 

 CSIEE 
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 Educación Física. 1º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

 p dos xogos, das 
actividades 
deportivas e do 
deporte alternativo. 

oposición en 
contextos 
deportivos ou 
recreativos, 
adaptando as 
estratexias ás 
condicións 
cambiantes que se 
producen na 
práctica. 

oposición. 

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

 CAA / 100% /TRM 2,3/ UD 5,8,9 / PROB EXEC, REXISTRO 
AULA 

 CSIEE 

 CSC 

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

 CAA / 100% /TRM 2,3/ UD 5,8,9 / PROB EXEC, REXISTRO 
AULA 

 CSIEE 

 CSC 

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

 CAA /100% /TRM 1,2,3/ UD 3,5,8,9 / PROB EXEC, REXIST 
AULA 

 CSIEE 

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

 CAA/ 100% /TRM 1,2,3/ UD 3,5,8,9 / PROB EXEC, REXIST 
AULA 

 CSIEE 
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2º de bacharelato. 

No  presente curso desenvolvemos a asignatura de Acondicionamiento Físico como continuación da Educación Física dos  

cursos anteriores.  Presentamos a continuación a súa concreción curricular: 

 Acondicionamiento Físico. 2º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

 Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física  

 b 

 c 

 i 

 m 

 ñ 

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

 B1.1. Valorar a 
actividade física 
desde a 
perspectiva da 
saúde, a 
satisfacción, a 
autosuperación e 

 EFB1.1.1. Deseña, 
organiza e participa en 
actividades físicas, 
como recurso de lecer 
activo, valorando os 
aspectos sociais e 
culturais que levan 

 CSC     /  60%  /   TRIM 2,3   /  UD 5, 6,7 / REXISTRO AULA 
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 Acondicionamiento Físico. 2º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

 p  B1.2. Saídas 
profesionais. 

as posibilidades de 
interacción social e 
de perspectiva 
profesional, 
adoptando 
actitudes de 
interese, respecto, 
esforzo e 
cooperación na 
práctica da 
actividade física 

asociadas e as súas 
posibilidades 
profesionais futuras, e 
identificando os 
aspectos organizativos 
e os materiais 
necesarios. 

 EFB1.1.2. Adopta unha 
actitude crítica ante as 
prácticas de actividade 
física que teñen 
efectos negativos para 
a saúde individual ou 
colectiva, e ante os 
fenómenos 
socioculturais 
relacionados coa 
corporalidade e os 
derivados das 
manifestacións 
deportivas. 

 CSC  /  80% /  TRIM 3  / UD 3,4,7 /  PROBA ESCRITA 

 a 

 b 

 c 

 h 

 m 

 n 

 ñ 

 o 

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

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

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

 CSIEE / 80% /  TRIM TODOS / UD TODAS / REXISTRO AULA 

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

 CSIEE / 100% /  TRIM TODOS / UD TODAS / REXISTRO AULA 
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 Acondicionamiento Físico. 2º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

individualmente 
como en grupo. 

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

 CSIEE /  100% / TRIM 1,2 / UD 1,4  / REXISTRO AULA 

 a 

 b 

 c 

 h 

 m 

 ñ 

 o 

 B1.4. Actividades 
físico-deportivas: 
regras sociais e 
contorno.  

 B1.5. Integración 
social nas 
actividades físico-
deportivas. 

 B1.6. 
Desenvolvemento 
da capacidade de 
traballo en equipo e 
de cooperación. 

 B1.7. Xogo limpo 
como actitude 
social responsable. 

 B1.3. Amosar un 
comportamento 
persoal e social 
responsable 
respectándose a si 
mesmo/a, ás outras 
persoas e o 
contorno, no marco 
da actividade física. 

 EFB1.3.1. Respecta as 
regras sociais e o 
contorno en que se 
realizan as actividades 
físico-deportivas. 

 CSC / 100% / TRIM TODOS / UD TODAS / REXISTRO AULA 

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

 CSC / 100% / TRIM TODOS / UD TODAS / REXISTRO AULA 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

 l 

 m 

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

 B1.4. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
mellorar o seu 
proceso de 
aprendizaxe, 
aplicando criterios 
de fiabilidade e 
eficacia na 

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

 CD  / 30% / TRIM TODOS / UD TODAS / TRABALLO ESCRITO 

 CCL 

 EFB1.4.2. Comunica e 
comparte a 
información coa 

 CD  / 30% / TRIM TODOS / UD TODAS / REXISTRO AULA 

 CCL 
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 Acondicionamiento Físico. 2º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

 ñ para a 
comunicación de 
proxectos, 
resultados e 
conclusións de 
traballos. 

utilización de fontes 
de información e 
participando en 
ámbitos 
colaborativos con 
intereses comúns. 

ferramenta tecnolóxica 
axeitada, para a súa 
discusión ou a súa 
difusión. 

 Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

 b 

 d 

 m 

 n 

 ñ 

 p 

 B2.1. Composicións 
individuais e 
colectivas nas 
actividades físicas 
artístico-expresivas. 

 B2.1. Crear e 
representar 
composicións 
corporais 
individuais ou 
colectivas con 
orixinalidade e 
expresividade, 
aplicando as 
técnicas máis 
apropiadas á 
intencionalidade da 
composición. 

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

 CCEC / 100% / TRIM 2 / UD 5/ REXISTRO AULA 

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

 CCEC / 100% / TRIM 2 / UD 5 / PROBA EXECUCIÓN , 
REXISTRO AULA 

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

 CCEC / 100% / TRIM 2 / UD 6 / PROBA EXECUCIÓN ,  
REXISTRO AULA 

 Bloque 3. Actividade física e saúde  

 b  B3.1. Beneficios da 
práctica regular de 

 B3.1. Mellorar ou 
manter os factores 

 EFB3.1.1. Integra os 
coñecementos sobre 

 CMCCT / 100% / TRIM 1, 3 / UD 1,2,4,7 / PROBA ESCRITA 
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 Acondicionamiento Físico. 2º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

 d 

 l 

 m 

 ñ 

actividade física e 
valoración da súa 
incidencia sobre a 
saúde. 

 B3.2. Hixiene 
postural na 
actividade física e 
en distintos campos 
profesionais. 

 B3.3. Alimentación 
e actividade física. 

 B3.4. Metodoloxías 
específicas de 
recuperación tras o 
exercicio físico. 

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

nutrición e balance 
enerxético nos 
programas de 
actividade física para a 
mellora da condición 
física e saúde.  

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

 CMCCT / / 100% / TRIM 1, 3 / UD 1,2,4,7 / REXISTRO AULA 

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

 CMCCT /100% / TRIM TODOS / UD 1,2,4,5 / REXISTRO AULA 

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

 CMCCT / 100% / TRIM 1,2 / UD 1,2,4 / REXISTRO AULA 

 b 

 d 

 i 

 l 

 B3.5. Aceptación 
da 
responsabilidade 
no mantemento e 
na mellora da 
condición física. 

 B3.2. Planificar, 
elaborar e pór en 
práctica un 
programa persoal 
de actividade física 
que incida na 

 EFB3.2.1. Aplica os 
conceptos aprendidos 
sobre as 
características que 
deben cumprir as 
actividades físicas cun 

 CMCCT /100% / TRIM 1, 2 / UD 1,2,4  / PROBA ESCRITA, 
TRABALLO TEÓRICO-PRÁCTICO 
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 Acondicionamiento Físico. 2º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

 m 

 ñ 

 B3.6. Criterios 
fundamentais e 
métodos básicos 
para a planificación 
e o 
desenvolvemento 
da actividade física 
para a saúde. 

 B3.7. Manexo e 
control dos 
compoñentes 
fundamentais da 
carga na práctica 
da actividade física: 
o volume, a 
intensidade e a 
densidade do 
esforzo. 

 B3.8. Probas de 
avaliación das 
capacidades físicas 
e coordinativas 
orientadas á saúde. 

 B3.9. Plan persoal 
de 
acondicionamento 
físico orientado á 
saúde.  

 B3.10. Análise da 
influencia dos 
hábitos sociais cara 
a un estilo de vida 
activo. 

mellora e no 
mantemento da 
saúde, aplicando os 
sistemas de 
desenvolvemento 
das capacidades 
físicas implicadas, 
tendo en conta as 
súas características 
e nivel inicial, e 
avaliando as 
melloras obtidas. 

enfoque saudable á 
elaboración de 
deseños de prácticas 
en función das súas 
características e dos 
seus intereses 
persoais. 

 EFB3.2.2. Avalía as 
súas capacidades 
físicas e coordinativas 
considerando as súas 
necesidades e 
motivacións, e como 
requisito previo para a 
planificación da súa 
mellora. 

 CMCCT /  100% / TRIM 1,2 / UD 1,2,4 / REXISTRO AULA, 
TRABALLO TEÓRICO-PRÁCTICO 

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

 CMCCT / 100% / TRIM 1,2 / UD 1,2,4 / TRABALLO TEÓRICO-
PRÁCTICO 

 EFB3.2.4. Elabora e 
leva á práctica o seu 
programa persoal de 
actividade física, 
conxugando as 
variables de 
frecuencia, volume, 
intensidade e tipo de 
actividade. 

 CMCCT /100% / TRIM 1,2 /UD 1,2,4 7 TRABALLO TEÓRICO-
PRÁCTICO 

 EFB3.2.5. Comproba o 
nivel de logro dos 

 CMCCT /  80% / TRIM 1,2 / UD 1,2,4 / TRABALLO TEÓRICO-
PRÁCTICO 
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 Acondicionamiento Físico. 2º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

obxectivos do seu 
programa de 
actividade física, 
reorientando as 
actividades nos 
aspectos que non 
chegan ao esperado. 

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

 CMCCT / 80% / TRIM 1,2 / UD 1,2,3 / TRABALLO TEÓIRICO 
PRÁCTICO 

 Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

 b 

 d 

 m 

 ñ 

 p 

 B4.1. Xogo, 
actividades 
deportivas 
individuais e de 
adversario, e 
actividades físicas 
no medio natural. 

 B4.2. 
Perfeccionamento 
técnico e aplicación 
de normas tácticas 
fundamentais para 
a realización de 
xogos, actividades 
deportivas 
individuais e de 
adversario/a, e 

 B4.1. Resolver 
situacións motoras 
en diferentes 
contextos de 
práctica aplicando 
habilidades 
motoras específicas 
individuais ou de 
adversario/a con 
fluidez, precisión e 
control, 
perfeccionando a 
adaptación e a 
execución dos 
elementos técnicos 
desenvolvidos no 
curso anterior. 

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

 CAA /  100% / TRIM 1,3 / UD 3,7 / REXISTRO AULA/,PROBA 
EXEC 

 CSIEE 

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

 CAA /100% /TRIM 2,3 / UD 5,7 /REXISTRO AULA/,PROBA 
EXEC 

 CSIEE 

 CSC 
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 Acondicionamiento Físico. 2º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

deporte alternativo 
practicadas nas 
etapas anteriores. 

 B4.3. Planificación 
e realización de 
actividades físicas 
en contornos non 
estables. 

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

 CAA /100% /TRIM TODOS/UD 3,5,7 /PROB EXEC, REXIST 
AULA 

 CSIEE 

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

 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 m 

 p 

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

 B4.2. Solucionar de 
xeito creativo 
situacións de 
oposición, 
colaboración ou 
colaboración-
oposición en 
contextos 
deportivos ou 
recreativos, 
adaptando as 
estratexias ás 
condicións 
cambiantes que se 
producen na 
práctica. 

 EFB4.2.1. Desenvolve 
accións que conduzan 
a situacións de 
vantaxe con respecto á 
persoa adversaria, nas 
actividades de 
oposición. 

 CAA/100%/TRIM TODOS /UD 3,5,7 / PROB EXEC, REXIST 
AULA 

 CSIEE 

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

 CAA / 100% /TRM 2,3/ UD 5,8,9 / PROB EXEC, REXISTRO 
AULA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB4.2.3. Desempeña 
as funcións que lle 
corresponden, nos 

 CAA / 100% /TRM 2,3/ UD 5,7 / PROB EXEC, REXISTRO AULA 

 CSIEE 
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 Acondicionamiento Físico. 2º de bacharelato de cada estándar 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave / Grado Mínimo  / Temporalización / U.didáctica / Inst 
.avaliación 

procedementos ou nos 
sistemas postos en 
práctica para conseguir 
os obxectivos do 
equipo. 

 CSC 

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

 CAA /100% /TRM 1,2,3/ UD 3,5,7 / PROB EXEC, REXIST AULA 

 CSIEE 

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

 CAA/ 100% /TRM 1,2,3/ UD 3,5,7 / PROB EXEC, REXIST AULA 

 CSIEE 
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4. - TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º CURSO 

Set/Out. Nov. Dec. Xan. 

Feb 

 Mar. Abril Abril   

Mayo 

 Xuñ. 
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Av. Ini. 

TEST 

COND. 

FISC. 

 

BADMINTON 

JUST 

DANCE 

JUST 

DANCE  

PPAA 

 

 

DEP 

ALTERNATIVOS 

INICIACIÓN AL 

VOLEIBOL Y 

BALONCESTO 

MEDIO 

NATURAL 

8 12 4 4+4 10 6+6 6 

 

 

 

2º CURSO 

Set/Out. Nov. Dec. Xan.  Feb Marzo Abril   

Mayo 

 Xuñ. 

 

Av. Ini. 

TEST 

COND. 

FISC. 

BADMINTON 

 

JUST 

DANCE 

JUST DANCE  

PPAA 

 

DEP 

ALTERNATIVOS 

INICIACIÓN AL 

VOLEIBOL Y 

BALONCESTO 

MEDIO 

NATURAL 

10 10 8 10 10 14 6 

 

 

3º CURSO 

Sete Nov. Dec. Xan.  Feb.      Mar. Abr. Mai. Xuñ. 

1.- CF E 

RETOS 

COOPERA- 

2.-CÓMO 

ESTAMOS? 
3.-

BADMINTON 
4.- PPAA E 

DRAMATIZA- 

5.- 

DATCHBALL 
6.- BALONCESTO 

7.-ACROSPORT 

8.- DEPORTES 

9.- MEDIO 

NATURAL 
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TIVOS 

 

BÁDMINTON CIÓN ALTERNATIVOS 

8 4 + 8 4 6 1O 6+6 6 

 

 

 

4º CURSO 

Set/Out. Nov. Dec. Xan.  Feb.      Mar. Abr. Mai. Xuñ. 

1.- CF E 

RETOS 

COOPERA- 
TIVOS 

 

 

2.-CÓMO 

ESTAMOS? 

3.-

BÁDMINTON 

BADMINTON 
4.- PPAA E 

DRAMATIZA- 

CIÓN 

5.- 

DATCHBALL 

6.- 

BALONCESTO 

7.-ACROSPORT 

8.- DEPORTES 

ALTERNATIVOS 

NUEVAS TENDENCIAS EN  

CONDICIÓN FÍSICA 

9.- MEDIO 

NATURAL 

 

10 14 6 10 10 14 6 

 

 

 

 

 

1º BACHARELATO 

Set/Out. Nov. Dec. Xan.  Feb.     Mar. Abr. Mai. Xuñ. 

Av. Ini. 

TEST 

DESARR 

COND 

RITMO Y 

DANZA 

RITMO Y 

DANZA 

VOLEIBOL  III 

NUEVAS TENDENCIAS 

COMPET 

DEPORTIVA 
ORIENTACIÓN 
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COND. 

FISC. 

PILATES 

 

FÍSICA PPAA EN ACOND. FÍSICO HIXIENE 

POSTURAL III 

 

10 10 6 10 10 15 9 

 

 

2º BACHARELATO (ACONDICIONAMIENTO FÍSICO) 

Set/Out. Nov. Dec. Xan.  Feb.      Mar. Abri  Maio 

Av. Ini. 

TEST 

COND. 

FISC. 

 

 

DLLO 

FUERZA, 

RESIST Y 

FLEXIB 

RITMOY 

CF 

RITMO Y CF 

PILATES E 

CORRECCIÓN 

POSTURAL 

VOLEIB PERFEC  

PP AA 

SAÍDAS 

PROFESIONAIS 

Y NUEVAS 

TENDENCIAS 

COMPET 

DEPORT  

6 10 4 8 10 6 6 

 

 

 

5. - CONCRECIÓN METODOLÓXICA DA MATERIA  

 

De forma xeral, as sesións de Educación Física terán en conta as seguintes consideracións: 
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 Promover a significatividade das aprendizaxes, a través de estilos de enseñanza que promovan a aprendizaxe a través da 
práctica, a continxencia dos contidos e a súa interrelación. 

 En relación co anterior, a teoría será impartida sempre en relación ca práctica, ou mesmo sobre ela. 
 Adecuarse ás necesidades individuais dos alumnos/as, así como atender ás súas potencialidades. Aquí adquirirá especial 

trascendencia a dificultade das progresións, e o establecemento de grupos de traballo cando se requira. 
 Utilizar a integración de Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiais dentro da aula como elemento enriquecedor da 

práctica e das relacións interpersoais. 
 Según o nivel educativo, e dentro da filosofía de acada-la autonomía do alumno/a, progresar dende os estilos máis 

directivos ós menos directivos, proporcionando ós alumnos/as a posibilidade de autoxestionarse. 
 contidos, nesta materia, deben traballarse dunha forma cíclica, xa que é a única forma de afianzar os contidos de carácter 

procedimental. Polo tanto repetiránse contidos, pero o nivel de esixencia nos mesmos irá incrementándose, intentando que 
o final da etapa o alumno/a acade un nivel óptimo. 

 Para lograr que sexa o mais axeitada posible os obxectivos propostos e o principio do constructivismodebemos ter en conta 
varios aspectos xerais sobre selección de estratexias de ensinanza, selección de actividades, recursos e organización da 
clase: 

 Será fundamental facilitar a significatividade das aprendizaxes. 
 Os alumnos/as non son realizadores de tarefas, deben de saber o porque e para que das actividades que realizan e 

aspectos como secuenciación e realización no curso, trimestre e unidade didáctica. 
 Como profesor debe cumprir traballo de dinamización , información e axuda. 
 Deben de favorecrse as interacción de todo tipo entre profesor-alumnos-alumnos- actividades. 
 Debemos proponer actividades que supoñan un reto e que precisen dun esforzo axeitado as capacidades dos alumnos/as e 

a súa diversidade. 
 Utilizar a maior diversidade de actividades e espacios dispoñibles. 
 As actividades tentarán ser válidas, comprensibles, variadas, axeitadas, estructuradas e que faciliten a participación. 
 A organización de alumnos/as será tanto espontánea como coa intervención do profesor, tanto por suxerencia como por 

imposición en función das características individuais, si son variables ou permanetes, de opción ou de rendemento evitando 
sempre a discriminación por razóns de sexo. 

 Planificar en función tamén de alumnos/as con n.n.e. 
 Evitar tempos mortos e esperas. 
 Facilitar tempo para a hixiene (ducha os alumnos) contando coa colaboración do resto do profesorado. 
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 A metodoloxía ten que ser flexible para adaptar as propostas o ritmo de cada alumno/a e evitar diferencias en función do 
sexo ou calqueira outra característica. Debe basearse na actividade dos alumnos/as e na participación. Debe favorecer as 
aprendizaxes nas que os alumnos/as se besan en situacións de resolver problemas motores e planificar o seu propio 
traballo. 

 As técnicas que se utilizarán e se sinalarán en cada sesión de clase son as de mando directo, reproducción de modelos, 
descubrimento guiado, resolución de problemas, ensinanza recíproca, asignación de tarefas e ensinanza individualizada 

 A metoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o 
cooperativo do alumno, así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. – MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O falar de de atención a diversidade e EF, debemos partir do coñemento dunha realidade educativa. Así, os pilares básicos 

de todo proceso de ensinanza-aprendizaxe son o  triángulo formado por Motivación, Coñecementos previos, e Inteligencia-

Capacidad. Por elo, en cualquer proceso de ensinanza-aprendizaxe debemos considera-los a todos, xa que, si obviamos algún de 
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eles, o proceso non terá éxito. No obstante, tanto a motivación, como os coñecementos previos e a inteligencia-capacidad 

son diferentes en cada alumno, o que fai necesario un verdadeiro plan de actuación  se queremos ter éxito na nuestra labor 

docente.  

 

 

 

De forma resumida podemos falar de: 

 

1.- Medidas Xerais de Atención a Diversidade:. A nos nos interesan: 

 Organización dos contidos en ámbitos máis integrados. 

 Adaptación de materiais curriculares ol contexto e o alumno. 

 Metodoloxías individualizadas e desenrrolo  de estratexias cooperativas. En base as adaptaciones materiais, organizativas 

e personais, será necesaria a modificación dos procedimentos didácticos. Como exemplo podemos citar : 

o O incremento das explicacións  

o Contacto máis próximo para que o alumno saiba que está e que pode axudalo.   

o Etc... 

2.- Medidas ordinarias de apoio e reforzo:, a nos nos interesa: 

 Agrupamentos flexibles. 

 Grupos de profundización e mellora de contidos e actividades concretas. O respecto, esta será probablemente a medida de 

atención a  diversidad que máis aplicaremos a cada unha das nosas UD, donde no apartado de actividades, 

contemplaremos aquelas de reforzo e ampliación para atender a  diversidad de capacidades. 

 Adaptaciones personis: como pode ser a utilización de un guía para alumnos con discapacidad visual 
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3.- Medidas extraordinarias: aquelas que introducen modificacións no currículo ordinario que cursan os alumnos, e que exisen da 

avaliación psicopedagógica e dictamen de escolarización realizados polos responsables de orientación do centro. Dentro das 

diferentes posibilidades, dende a programación de EF, e en función das características dos nosos alumnos, pode  que 

necesitemos aplicar ACIS 

 

 Por todo elo, na  nosa programación deben estar contempladas estas medidas cunhas directrices xerais para en cada UD 

adoptar as pertinentes en función de diversas situacións concretas. Cada unha das medidas que se adoptan, son específicas dun 

alumno, coas suas capacidades e motivaciones. Con elo queremos plasmar que é unha utopía pensar en nunha serie de 

medidas concretas que solucionen os nosos problemas para con estos alumnos. 

Elo entraría en contradicción co que sinalamos respecto o carácter individual da atención a diversidade. Así, en función do 

tipo e grado de discapacidad, así como das características do alumno, así serán as medidas a adoptar.  

En cualquiera dos casos, y centrándonos en aqueles que máis axuda necesitarán, os alumnos con NEE,  como consignas 

xerais, creemos convinte sinalar algunhas das funcións do profesor de EF ante diversas NEE. Así, siguiendo a  Cumellas 

2000, podemos citar: 

a) Estar ben informado sobre o proceso de aprendizaxe e desenrrolo físico do alumnado con discapacidad, para programar 

correctamente os contidos e obxetivos a traballar  

b) Adaptar o currículo  escolar do alumnado con discapacidade, e axudar a que éste tome conciencia das suas  posibilidades e 

limitacións reais, para chegar a conseguir o nivel máis alto posible de desenrrolo e aprendizaxe. 

c) Utilizar as estratexias necesarias para que o alumno adquira seguridad e a maior movilidade posible co seu  cuerpo. 

d) Conseguir que o grupo clase valore a  persoas polo que son e non polo que lles falla 
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7. - CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNO/A 

7.1. - O proceso de avaliación 

O proceso de avaliación debe inscribirse como fase imprescindible no esquema sobre o que formulamos o proxecto. É un 
elemento de comprobación e de orientación, pero de retroalimentación, en canto permite redefinir obxectivos e estratexias, é dicir, 
reprogramar. 

O proceso avaliador, en consecuencia, refírese a todos os elementos educativos: centro educativo, servizos, programas, 
profesorado e alumnado. Trátase de efectuar unha avaliación integrada, que se dirixa non só aos resultados, senón aos recursos, 
os obxectivos e as características do alumnado. 

O proceso avaliador non é, en consecuencia, só avaliación de aprendizaxes, froito ás veces dun intento competitivo de 
medir coñecementos e destrezas. Se o sistema educativo pretende a formación integral do educando, de forma que ao rematar o 
proceso educativo estea dotado tamén de técnicas de traballo e estudio, actitudes críticas, hábitos ou comportamentos solidarios... 
a función avaliadora debe ofrecer información, paso a paso, do desenvolvemento persoal do alumno/a para adoptar as medidas 
educativas oportunas. 

A nosa programación asume, polo tanto, unha avaliación continua, formativa, interna e procesual, na que se articulen as 
peculiaridades do alumnado coas directrices esenciais do sistema. 

Consideramos que o proceso avaliador non debe efectuarse soamente ao final dun período educativo, senón ao rematar 
cada fase, e durante estas para, ademais de diagnosticar o punto de partida, orientar en cada momento a aprendizaxe e adaptar 
contidos e actividades ás características peculiares dos escolares. 

A. - Obxectivos da avaliación 

Son tres os obxectivos esenciais de todo proceso avaliador no ámbito educativo: 

a) Adecuar as actividades pedagóxicas ás características de cada educando. É, por iso, esencial, coñecer o punto do que debe 
partir a acción docente. 

b) Determinar o desenvolvemento e adecuación das actividades educativas, adaptándoas ás necesidades concretas do alumnado, 
e detectar o grao de regulación ou asimilación dos elementos curriculares, para orientar o proceso. 
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c) Medir a consecución de rendementos e o grao de éxito ou fracaso do proceso. 

B. - Tipos de avaliación 

O proceso avaliador pode realizarse, dentro do currículo, en tres momentos didácticos que configuran os tres tipos básicos de 
avaliación: inicial, formativa ou procesual e sumativa ou final. 

A avaliación inicial permite adecuar a aprendizaxe ás posibilidades do alumnado, tras a observación e interpretación de 
coñecementos, actitudes e capacidades. Ten o seu momento idóneo ao comezo dunha unidade didáctica, un período educativo ou 
un proceso formativo. 

 Realizarase unha avaliación inicial ao comenzo do curso para tomar medidas  individuais e colectivas como consecuencia 
dos resultados da avaliación. 

A avaliación formativa ou procesual (tamén chamada orientadora, criterial e continua) permite axustar os compoñentes curriculares 
(obxectivos, actividades, métodos...) ao ritmo de aprendizaxe dos educandos. É unha avaliación valorativa, global e persoal, e 
desenvólvese durante todo o proceso. 

A avaliación sumativa ou final pretende valorar rendementos. É a reflexión última sobre o grao de consecución dos obxectivos 
propostos. Esta valoración permite emitir un xuízo e extraer conclusións válidas para outros procesos. 

Cada unha destas fases concreta un dos obxectivos básicos, e engloba as tres "emes" (materia, momento e modo) do proceso 
avaliador.  

 

C. - Elementos avaliados 

Avaliamos: 

 Os obxectivos, tanto de etapa coma de área. 
 Os contidos, sobre os que se deben exercer reformulacións e adaptacións, en función da súa propia natureza e da 

consecución dos obxectivos. 
 As actividades ou formas externas que facilitan a aprendizaxe, mediante as que potenciamos as capacidades dos 

escolares. 



I.E.S. CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO Departamento de Educación Física. Programación 2021-2022 
 
 

83 
 

 Os métodos ou procedementos empregados no proceso de ensino-aprendizaxe, e o sistema empregado na aula. 
 Os recursos ou medios que favorecen esa acción educativa (libros, elementos didácticos,...). 

D. - Instrumentos de avaliación 

Este modelo de avaliación, continua, formativa e procesual, precisa unha información puntual que permita ser interpretada. 
Esta información debe ser tamén continua e puntual para así completar todo o proceso avaliador.Os instrumentos que facilitan 
esta recollida de información son entre outros: 

 Test de condición física 
 Plantillas de observación. Rexistro aula 
 Probas de execución 
 Escalas calificativas ou de puntuación (ordinarias ou numéricas) 
 Escalas descriptivas (rúbricas) 
 Proba escrita 
 Traballos escritos 
 Exposición de traballos 
 Traballos aula virtual 
 Fichas teóricas  
 Análise de artigos 

 

Os alumnos/as lesionados/as deberán vir provistos dunha vestimenta axeitada para a práctica, xa que o profesor/a 
determinará a tarefa que sustitúe á práctica do resto da clase. Se esta circunstancia se prolongase no tempo, a avaliación sufrirá 
unha adaptación significativa, pasando a considerar as Necesidades Especiais do Alumno/a, a criterio do docente. A parte 
procedimental da área que non poda realizar será suplida cun traballo, exame teórico(que neste caso pasará a valer un 50% en 
vez dun 30%) ou exposición relacionada cos contidos que non pode levar a cabo. 

 

 

E.- Criterios de cualificación e promoción: 
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Na convocatoria ordinaria avaliarase, para a obtención da calificación final, os estándares de aprendizaxe especificados coa 

súa porcentaxe  ao longo da programación, debendo ser superados os minimos marcados polos mesmos nos catro bloques de 

contidos.  

 

Na convocatoria extraordinaria de setembro avaliarase: 

- Traballos teóricos entregados  50%. 

- Exame teórico sobre o traballo entregado. 

 

Nota: Será necesario supera-los dous apartados de forma independiente para aprobar. 

 

F.- Actividades de seguemento, recuperación, e avaliación de pendentes. Programa de reforzo. 

No presente curso escolar non existen alumnos/as coa asignatura pendente, polo cal se realiza o protocolo para a sua 

recuperación.  

 

8.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Constituen un factor fundamental no proceso de E-A, xa que posibilitan e facilitan a consecución das nosas intencións. . De 

forma concreta e en  relación a nosa proposta de contdos, citaremos entre outros: 

◘ Canastas de baloncesto   

◘ Bancos suecos    

◘ Colchonetas 
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◘ Picas   

◘ Postes, Raquetas e plumas de badminton    

◘ Cordas  

◘ Balóns de baloncesto, futbol, balonmán e voleibol 

◘ Aros         

◘ Conos de señalización  

◘ Balóns de gomaespuma  

◘ Stics y discos de Floorball    

◘ Quitamedos 

◘ Frisbees 

◘ Bates de Béisbol de gomaespuma 

 

 

  

 

En relación a todo este material, os criterios xerais ante calquer proposta dictan que o material debe ser:   

 Atrainte. 

 Sinselo e  motivante 

 Seguro e resistente. 

 Polivalente. 

 De fácil traslado, montaxe e desmontaxe.                 

 Que cumpla a lexislación vixente. 
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9 – O PROXECTO LECTOR E AS NOVAS TECNOLOXÍAS 

Ambos proxectos están directamente relacionados con dúas das competencias básicas: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Tratamento da información e competencia dixital. 

O motivo non e outro que cumprir coa obriga de traballar no Proxecto lector de centro e o Plan de introdución das 

tecnoloxíasda información  a comunicación, ambos relacionados coas duas competencias que acabamos de sinalar e 

contemplados no currículo, no que se cita  textualmente: 

“O profesorado de todas e cada unha das áreas e materias de todos os niveis educativos, incluirá nas súas programacións as 

actividades previstas no proxecto segundo a temporalización que nel se acorde, determinando a dedicación real dun tempo 

mínimo diario para a lectura e a inclusión de prácticas de comprensión e fomento da lectura e da escritura.” 

Para levar a cabo estes plans, algúnhas premisas poderían ser: 

- Traballar as diferentes competencias básicas a través de materiais interactivos. 

- Darase a coñecer o vocabulario relacionado coas novas tecnoloxías 

- Fomentarase a lectura na nosa área, a través da lectura de artigos da Revista de Educación Física, e de capítulos do 

libro de texto 

- Iniciarase ao alumnado en búsqueda de información relacionada coa nosa área. 

- Motivaremos ao alumnado para que faga un bo uso da biblioteca escolar, así coma da biblioteca pública 

 

 Medios Audiovisuales e informáticos :. Ao respecto, todos eles serán de utilidade para a nosa proposta didáctica. Así, e 

como exemplos representativos, será fundamental o equipo de música para a UD de danza.  En canto os informáticos:, tamén 

coñecidas como  TIC, destacamos o uso do canon proxector para a visualización e análise das distintas disciplinas impartidas. 
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Tamén as WebQuests, que nos permiten nun mesmo formato o traballo individual e colectivo do noso alumnado, así como 

unhas plantillas de avaluación. También destacar os Programas de simulación, que reproducen virtualmente modelos dunha 

realidade.. Ejemplos singulares para as nosas UD son os programas sobre pasos de baile.  

 

10.- PLAN DE AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA DOCENTE: 

O profesore do departamento realizarán unha avaliación permanente do proceso de ensinanza-aprendizaxe, dentro do cal entra, 
ademáis da avaliación do alumno/a, a avaliación das metodoloxías, idoneidade das actividades empregadas, logro dos obxectivos, 
etc… e obviamente a avaliación da intervención do profesor/a. 

Todos os anos o departamento realiza antes do fin do curso un cuestionario ou enquisa sobre aspectos relevantes do proceso, 
para obter a perspectiva do alumno/a, especialmente centrado na percepción do feed-back, na percepción da avaliación, e na 
reflexión sobre o que foi a súa propia intervención na asignatura. De xeito complementario, o   realizará anotacións sobre a propia 
intervención diaria, obtendo unha retroalimentación constante ó ir rectificando o proceso para axustarse mellor ás necesidades do 
alumno/a 

 

 

 

 

11.- INTERDISCIPLINARIEDADE E TEMAS TRASVERSAIS 

 

Polo que respecta á relación con outras áreas, decir que temos pensado establecer comunicación para traballar temas puntuais 
con outros departamentos. 

Hai unidades didácticas que ou ben se tratan tamén noutras áreas, ou se complementan perfectamente co noso enfoque. 
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No primeiro caso o traballo interdisciplinar consistiría en poñerse dacordo nos contidos a traballar por cada departamento, para 
non repetir contidos, e que o traballo duns complementara o traballo dos outros. 

No segundo caso solicitaríamos colaboración para que cando chegemos a unha unidade didáctica o alumnado xa teña traballado 
o tema e nos podamos profundizar, ofrecer outro enfoque significativo ou simplemente facer unha actividade complementaria de 
forma conxunta. 

Os departamentos cos que pretendemos establecer esta relación serían: 

O departamento de ciencias, co tema da nutrición. Deberemos coordinarnos. A nosa proposta é tratar con pouca profundidade os 
aspectos relacionados coa bioquímica e centrarnos en aspectos de organización das comidas, distribución da inxesta, gasto 
calórico e actividade física. Ademáis, os dous departamentos tratamos o tema dos diferentes aparellos do corpo humano, pero nos 
lle damos máis relación cos cambios que se producen coa actividade física. 

Co departamento de ciencias sociais pretendemos sincronizarnos nos temas de exploración do entorno máis próximo, 
programando unha saída a un medio natural máis ou menos cercano, no que nos aportaríamos a preparación física e material da 
actividade, e eles o coñecemento xeográfico de lugares de interés. O departamento de ciencias naturais podería participar tamén 
nesta actividade se o entorno fose de interés para o seu departamento. 

A relación co departamento de música tamén nos parece necesaria, xa que temos programadas ,en caseque tódolos niveis, 
actividades nas que hai que adaptarse a secuencias musicais, aerobic, capoeira…. Tempo, frase e bloque musical son termos que 
deberemos coñecer e tratar en ámbalas dúas áreas. 

Unha última colaboración sería cos departamentos de plástica e tecnoloxía no caso de que precisemos reciclar algún tipo de 
material. 

 

12. - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

En función da disponibilidade e coordinación cos demais departamentos, proporase: 

 Semana branca de esquí en ANDORRA ou Pirineo Aragonés 

 Participación no programa de deporte escolar (plataforma XOGADE) 
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 Visita do alumnado de Bacharelato ás instalación deportivas de AQA BE ONE AS LAGOAS no campus de Ourense 

 Organización da semana verde 

 

13.- PLAN DE CONVIVENCIA 

O departamento seguirá as directrices establecidas polo centro referente ao plan de convivencia tanto nas horas de clase como 
nas actividades complementarias realizadas no pavillón durante o recreo. 

 

 

En Celanova a  04 de Outubro de 2021 

Asdo.: Javier Gesteiro Rodríguez 

 

 

 

 

 

 


