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	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	1	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	

1.4.	Papeis	e	estereotipos	nas	actividades	físico-deportivas	e	artístico-expresivas,	como	
fenómeno	social	e	cultural.	

1.2.2.	 	 Colabora	nas	 actividades	 grupais,	 respectando	ós	demáis	 e	 as	normas	
establecidas,	 e	 asumindo	 as	 súas	 responsabilidades	 para	 a	 consecución	 dos	
obxectivos.	

§ 1.1./1.2.	Fases	de	activación	e	recuperación	na	práctica	da	actividade	física	de	carácter	xeral	
e	específica,	en	 función	da	actividade	que	 se	 realice	 realizar.	 /	 Selección	e	execución	de	
xogos	e	exercicios	apropiados	para	cada	fase	da	sesión.	

1.1.2.	 	 	Prepara	e	 realiza	quecementos	e	 fases	 finais	da	sesión	de	acordo	cos	
contidos	que	van	a	realizar,	segundo	as	orientacións	dadas.	

3.3.	Capacidade	de	adaptación	do	organismo	ante	a	actividade	física	e	a	práctica	deportiva.	 3.1.4.	 Adapta	 a	 intensidade	 do	 esforzo	 controlando	 a	 frecuencia	 cardíaca	
correspondente	ós	marxes	de	mellora	dos	principais	factores	da	condición	física.		

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

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

§ 3.1./3.2./3.3.	 Condición	 física.	 Capacidades	 físicas	 e	 coordinativas	 nas	 actividades	 físico-
deportivas	e	artístico-expresivas,	e	a	súa	vinculación	cos	sistemas	do	organismo./	Efectos	
sobre	 a	 saúde	 da	 actividade	 física	 e	 a	 alimentación./Capacidade	 de	 adaptación	 do	
organismo	ante	a	actividade	física	e	a	práctica	deportiva.	

3.1.6.	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.	

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	2	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	

1.3.	Respecto	e	aceptación	das	regras	das	actividades,	os	xogos	e	os	deportes	practicados.	
1.2.2.	 	 Colabora	nas	 actividades	 grupais,	 respectando	ós	demáis	 e	 as	normas	
establecidas,	 e	 asumindo	 as	 súas	 responsabilidades	 para	 a	 consecución	 dos	
obxectivos.	

1.3.	Respecto	e	aceptación	das	regras	das	actividades,	os	xogos	e	os	deportes	practicados.	 1.2.3.	 	 Respecta	 ás	 demais	 persoas	 dentro	 da	 labor	 do	 equipo,	 con	
independencia	do	seu	nivel	de	destreza.	

4.4.	Execución	de	habilidades	motrices	técnico-tácticas	facilitadas	vinculadas	aos	deportes	
colectivos	en	distintas	situacións,	respectando	os	regulamentos	específicos.	

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

	 PRESENTACIÓN	MATERIA		
MATERIA	 EDUCACIÓN	FÍSICA	 CURSO		 2º	ESO	
CURSO	ACADÉMICO	 2018/2019	 PROFESOR	 BENJAMIN	LONGARELA	PEREZ	
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4.4.	Execución	de	habilidades	motrices	técnico-tácticas	facilitadas	vinculadas	aos	deportes	
colectivos	en	distintas	situacións,	respectando	os	regulamentos	específicos.	

4.2.3.	Discrimina	os	estímulos	que	é	necesario	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.		

4.4.	Execución	de	habilidades	motrices	técnico-tácticas	facilitadas	vinculadas	aos	deportes	
colectivos	en	distintas	situacións,	respectando	os	regulamentos	específicos.	

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

4.4.	Execución	de	habilidades	motrices	técnico-tácticas	facilitadas	vinculadas	aos	deportes	
colectivos	en	distintas	situacións,	respectando	os	regulamentos	específicos.	

4.2.2.	 Describe	 simplificadamente	 e	 pon	 en	 práctica	 de	 modo	 autónomo	
aspectos	 de	 organización	 de	 ataque	 e	 de	 defensa	 nas	 actividades	 físico-
deportivas	de	oposición	ou	de	colaboración-oposición	facilitadas.	

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	3	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	

1.3.	Respecto	e	aceptación	das	regras	das	actividades,	os	xogos	e	os	deportes	practicados.	
1.2.2.	Colabora	nas	actividades	grupais,	respectando	as	aportacións	dos	demáis	
e	 as	 normas	 establecidas,	 e	 asumindo	 as	 súas	 responsabilidades	 para	 a	
consecución	de	obxectivos.		

1.3.	Respecto	e	aceptación	das	regras	das	actividades,	os	xogos	e	os	deportes	practicados.	 1.2.3.	 	 Respecta	 ás	 demais	 persoas	 dentro	 da	 labor	 de	 equipo,	 con	
independencia	do	seu	nivel	de	destreza.	

3.1./3.2./3.3.	 Condición	 física.	 Capacidades	 físicas	 e	 coordinativas	 nas	 actividades	 físico-
deportivas	 e	 artístico-expresivas,	 e	 a	 súa	 vinculación	 cos	 sistemas	 do	 organismo./Efectos	
sobre	a	saúde	da	actividade	física	e	a	alimentación./Capacidade	de	adaptación	do	organismo	
ante	a	actividade	física	e	a	práctica	deportiva.	

3.1.1.	 Analiza	 de	 modo	 básico	 a	 implicación	 das	 capacidades	 físicas	 e	
coordinativas	nas	actividades	físico-deportivas	e	artístico-expresivas	traballadas	
no	ciclo.			

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

4.1.4.	 Mellora	 o	 seu	 nivel	 na	 execución	 e	 aplicación	 das	 accións	 técnicas	
respecto	ó	seu	nivel	de	partida,	mostrando	actitudes	de	esforzo	e	superación.	

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

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

4.5.	Práctica	de	actividades	e	xogos	para	a	aprendizaxe	dos	deportes	colectivos.	
4.2.4.	 Reflexiona	 sobre	 as	 situacións	 facilitadas	 resoltas	 valorando	 a	
oportunidade	 das	 solucións	 propostas	 e	 a	 súa	 aplicabilidade	 a	 situacións	
similares.	
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	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	4	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
1.3.	Respecto	e	aceptación	das	regras	das	actividades,	os	xogos	e	os	deportes	practicados.	 1.1.3.	 	 Prepara	 e	 pon	 en	 práctica	 actividades	 para	 a	mellora	 das	 habilidades	

motoras	en	función	das	propias	dificultades,	baixo	a	dirección	do	docente.	
1.4./1.6.	Papeis	e	estereotipos	nas	actividades	físico-deportivas	e	artístico-expresivas,	como	
fenómeno	social	e	cultural./	Posibilidades	do	contorno	próximo	como	 lugar	de	práctica	de	
actividades	físico	deportivas	e	recreativas.	

1.2.3.	 	Respecta	ós	demáis	dentro	da	 labor	do	equipo,	con	 independencia	do	
nivel	de	destreza.		

3.3.	Capacidade	de	adaptación	do	organismo	ante	a	actividade	física	e	a	práctica	deportiva.	 3.1.4.	 Adapta	 a	 intensidade	 do	 esforzo	 controlando	 a	 frecuencia	 cardíaca	
correspondente	ós	marxes	de	mellora	dos	principais	factores	da	condición	física.		

4.4.	 Execución	de	 habilidades	motrices	 técnico-tácticas	 facilitadas	 vinculadas	 aos	 deportes	
colectivos	en	distintas	situacións,	respectando	os	regulamentos	específicos.	

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

4.4.	 Execución	de	 habilidades	motrices	 técnico-tácticas	 facilitadas	 vinculadas	 aos	 deportes	
colectivos	en	distintas	situacións,	respectando	os	regulamentos	específicos.	

4.2.2.	 	 Describe	 simplificadamente	 e	 pon	 en	 práctica	 de	 modo	 autónomo	
aspectos	 de	 organización	 de	 ataque	 e	 de	 defensa	 nas	 actividades	 físico-
deportivas	de	oposición	ou	de	colaboración-oposición	facilitadas.	

4.4./4.5.	 Execución	 de	 habilidades	 motrices	 técnico-tácticas	 facilitadas	 vinculadas	 aos	
deportes	colectivos	en	distintas	situacións,	respectando	os	regulamentos	específicos.	

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

1.14.	Elaboración	e	exposición	argumentada	de	documentos	no	soporte	máis	axeitado.	
1.5.2.		Expón	e	defende	traballos	elaborados	sinxelos	sobre	temas	vixentes	no	
contexto	social,	relacionados	coa	actividade	física	ou	a	corporalidade,	utilizando	
recursos	tecnolóxicos.		

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	5	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
1.3./1.5.	 Respecto	 e	 aceptación	 das	 regras	 das	 actividades,	 os	 xogos	 e	 os	 deportes	
practicados./	Aceptación	do	propio	nivel	de	execución	e	o	das	demais	persoas,	e	disposición	
positiva	cara	á	súa	mellora.	

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

1.3./1.5.	 Respecto	 e	 aceptación	 das	 regras	 das	 actividades,	 os	 xogos	 e	 os	 deportes	
practicados./	Aceptación	do	propio	nivel	de	execución	e	o	das	demais	persoas,	e	disposición	
positiva	cara	á	súa	mellora.	

1.2.3.	 Respecta	 ós	 demáis	 dentro	 da	 labor	 de	 equipo,	 con	 independencia	 do	
nivel	de	destreza.		

1.1./1.2.	Selección	e	execución	de	xogos	e	exercicios	apropiados	para	cada	fase	da	sesión./	
Selección	e	execución	de	xogos	e	exercicios	apropiados	para	cada	fase	da	sesión.	

1.1.1.	Recoñece	a	estrutura	dunha	sesión	de	actividade	física	coa	 intensidade	
dos	esforzos	realizados.		
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4.1./4.2.	 Execución	 e	 avaliación	 de	 habilidades	motrices	 vinculadas	 ás	 accións	 deportivas,	
respectando	os	regulamentos	específicos./	Práctica	de	actividades	e	xogos	para	a	aprendizaxe	
dos	deportes	individuais.	

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

4.1./4.2.	 Execución	 e	 avaliación	 de	 habilidades	motrices	 vinculadas	 ás	 accións	 deportivas,	
respectando	os	regulamentos	específicos./	Práctica	de	actividades	e	xogos	para	a	aprendizaxe	
dos	deportes	individuais.	

4.1.4.	Mellora	o	su	nivel	na	execución	e	aplicación	das	accións	técnicas	respecto	
ó	seu	nivel	de	partida,	mostrando	actitudes	de	esforzo	e	superación.		

4.1./4.2.	 Execución	 e	 avaliación	 de	 habilidades	motrices	 vinculadas	 ás	 accións	 deportivas,	
respectando	os	regulamentos	específicos./	Práctica	de	actividades	e	xogos	para	a	aprendizaxe	
dos	deportes	individuais.	

4.1.2.	Autoevalúa	a	su	execución	de	modo	básico	con	respecto	ó	modelo	técnico	
formulado.		

	
	

	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	6	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
1.3./1.5.	 Respecto	 e	 aceptación	 das	 regras	 das	 actividades,	 os	 xogos	 e	 os	 deportes	
practicados./	Aceptación	do	propio	nivel	de	execución	e	o	das	demais	persoas,	e	disposición	
positiva	cara	á	súa	mellora.	

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

1.3./1.5.	 Respecto	 e	 aceptación	 das	 regras	 das	 actividades,	 os	 xogos	 e	 os	 deportes	
practicados./	Aceptación	do	propio	nivel	de	execución	e	o	das	demais	persoas,	e	disposición	
positiva	cara	á	súa	mellora.	

1.2.3.	 	Respecta	ós	demáis	dentro	da	 labor	de	equipo,	con	 independencia	do	
nivel	de	destreza.	

1.6./1.7.	 Posibilidades	 do	 contorno	 próximo	 como	 lugar	 de	 práctica	 de	 actividades	 físico	
deportivas	e	recreativas./	Aceptación	e	respecto	das	normas	para	a	conservación	do	medio	
urbano	e	natural.	

1.3.1.	 Coñece	 as	 posibilidades	 que	 ofrece	 o	 entorno	 para	 a	 realización	 de	
actividades	físico-deportivas	axeitadas	á	súa	idade.			

1.6./1.7.	 Posibilidades	 do	 contorno	 próximo	 como	 lugar	 de	 práctica	 de	 actividades	 físico	
deportivas	e	recreativas./	Aceptación	e	respecto	das	normas	para	a	conservación	do	medio	
urbano	e	natural.	

1.3.2.	Respecta	o	entorno	e	o	valora	como	un	lugar	común	para	a	realización	de	
actividades	físico-deportivas.		

4.4./4.5.	 Execución	 de	 habilidades	 motrices	 técnico-tácticas	 facilitadas	 vinculadas	 aos	
deportes	 colectivos	 en	 distintas	 situacións,	 respectando	 os	 regulamentos	 específicos./	
Práctica	de	actividades	e	xogos	para	a	aprendizaxe	dos	deportes	colectivos.	

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

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	7	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
1.5.	Aceptación	do	propio	nivel	de	execución	e	o	das	demais	persoas,	e	disposición	positiva	
cara	á	súa	mellora.	

1.2.3.	Respecta	ós	demais	dentro	da	labor	de	equipo,	con	independencia	do	seu	
nivel	de	destreza.			
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1.5.	Aceptación	do	propio	nivel	de	execución	e	o	das	demais	persoas,	e	disposición	positiva	
cara	á	súa	mellora.	

1.2.1.	Amosa	tolerancia	e	deportividade	tanto	no	papel	de	participante	como	no	
de	espectador.			

4.1./4.2.	 Execución	 e	 avaliación	 de	 habilidades	motrices	 vinculadas	 ás	 accións	 deportivas,	
respectando	os	regulamentos	específicos.	

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

4.1./4.2.	 Execución	 e	 avaliación	 de	 habilidades	motrices	 vinculadas	 ás	 accións	 deportivas,	
respectando	os	regulamentos	específicos.	

4.1.2.	Autoavalía	a	súa	execución	de	xeito	básico	con	respecto	ó	modelo	técnico	
formulado	

4.1./4.2.	 Execución	 e	 avaliación	 de	 habilidades	motrices	 vinculadas	 ás	 accións	 deportivas,	
respectando	os	regulamentos	específicos.	

4.1.4.	 Mellora	 o	 seu	 nivel	 de	 execución	 e	 aplicación	 das	 accións	 técnicas	
respecto	ó	seu	nivel	de	partida,	amosando	actitudes	de	esforzo	e	superación.			

3.1./3.2./3.3.	 Condición	 física.	 Capacidades	 físicas	 e	 coordinativas	 nas	 actividades	 físico-
deportivas	 e	 artístico-expresivas,	 e	 a	 súa	 vinculación	 cos	 sistemas	 do	 organismo./Efectos	
sobre	a	saúde	da	actividade	física	e	a	alimentación./Capacidade	de	adaptación	do	organismo	
ante	a	actividade	física	e	a	práctica	deportiva.	

3.1.4.	 Adapta	 a	 intensidade	 do	 esforzo	 controlando	 a	 frecuencia	 cardíaca	
correspondente	ós	marxes	de	mellora	dos	principais	factores	da	condición	física.	

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	8	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
1.4.	 Papeis	 e	 estereotipos	 nas	 actividades	 físico-deportivas	 e	 artístico-expresivas,	 como	
fenómeno	social	e	cultural.	

1.2.3.	Respecta	ós	demais	dentro	da	labor	de	equipo,	con	independencia	do	seu	
nivel	de	destreza.		

1.4.	 Papeis	 e	 estereotipos	 nas	 actividades	 físico-deportivas	 e	 artístico-expresivas,	 como	
fenómeno	social	e	cultural.	

1.2.2.	Colabora	nas	actividades	grupais,	respectando	as	aportacións	dos	demáis	
e	 as	 normas	 establecidas,	 e	 asumindo	 as	 súas	 responsabilidades	 para	 a	
consecución	dos	obxectivos.	

3.3.	Capacidade	de	adaptación	do	organismo	ante	a	actividade	física	e	a	práctica	deportiva.	 3.1.4.	 Adapta	 a	 intensidade	 do	 esforzo	 controlando	 a	 frecuencia	 cardíaca	
correspondente	ós	marxes	de	mellora	dos	principais	factores	da	condición	física.		

3.4.	Control	da	intensidade	do	esforzo	a	través	da	frecuencia	cardíaca.	 3.2.1.	Participa	activamente	na	mellora	das	capacidades	físicas	básicas	desde	un	
enfoque	saudable,	utilizando	os	métodos	básicos	para	o	seu	desenrolo.		

4.4./4.5.	 Execución	 de	 habilidades	 motrices	 técnico-tácticas	 facilitadas	 vinculadas	 aos	
deportes	 colectivos	 en	 distintas	 situacións,	 respectando	 os	 regulamentos	 específicos./	
Práctica	de	actividades	e	xogos	para	a	aprendizaxe	dos	deportes	colectivos.	

4.2.3.	Discrimina	os	estímulos	que	debe	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.		
	

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

4.1.5.	 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.	
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	 CRITERIOS,	ESTRATEXIAS	E	INSTRUMENTOS	DE	AVALIACIÓN	
-	 A	 observación:	 para	 contidos	 de	 carácter	 actitudinal	 recollidos	 na	 libreta	 de	 rexistro	 do	 profesor,	mediante	
positivos	ou	negativos	(cada	positivo	suma	0´05,	cada	negativo	resta	0´05).	
-	Produccións	do	alumnado:	se	avalían	a	través	de	probas	escritas	onde	cada	pregunta	terá	un	valor	de	1	punto,	
traballos	que	terán	un	valor	de	3	puntos,	fichas	de	traballo	(3	puntos)	ou	probas	prácticas	específicas	(6	puntos).	
-	Autoavaliación	e	coavaliación:	mediante	fichas	de	traballo	e	planillas	especificadas	en	cada	unidade	didáctica.	
Unha	anotación	na	planilla	de	observación	actitudinal,	vai	supor	un	0.25	si	é	unha	falta	leve	(faltas	de	puntualidade	
sen	xustificar;	non	traer	a	roupa	ou	calzado	adecuado,	interrumpir	as	explicación	do	profesor	ou	o	ritmo	da	clase	
reiteradamente,	etc.);	0.5	si	corresponde	a	unha	falta	grave	(falta	de	asistencia	sen	xustificar,	comer	ou	beber	en	
clase	sen	permiso	do	profesor,	non	entregar	a	memoria	de	clase	si	está	lesionado,	exento	de	práctica	ou	apartado	
da	propia	clase,	etc.)	ou	1	punto	menos	si	se	trata	de	una	falta	moi	grave	(romper	o	material	por	uso	indebido,	
faltas	de	respecto,	agresións	ós	compañeiros	ou	ó	profesor	ou	utilización	de	palabras	malsoantes,	etc.).	
As	probas	tanto	teóricas	como	prácticas	califícanse	de	0	a	10.	
	

Os	criterios	de	avaliación	non	se	modifican	dos	detallados	na	programación,	pero	respecto	diso	deste	
apartado	cabe	recordar	que	a	cualificación	sairá	dunha	media	ponderada	que	se	establecerá	en	base	a	os	tres	
ámbitos	nos	que	baseamos	a	avaliación:	os	conceptos,	os	procedementos	e	as	actitudes	e	valores.	Debido	ao	
carácter	eminentemente	práctico	da	nosa	materia,	os	procedementos	son	os	que	terán	maior	peso	á	hora	de	
obter	a	cualificación	do	alumno,	pero	para	evitar	o	abandono	de	os	demais	ámbitos	do	aprendizaxe,	o	alumno	
terá	que	superar	en	un	40%	a	nota	de	cada	un	dos	ámbitos.		

	
CONTIDOS % REQUISITOS 

CONCEPTUAIS 30 Sempre máis de un 3 no exame para facer media 
na UD cos procedementos e actitudes. 

PROCEDIMENTAIS 60 
 

Mínimo un 6 (traballos, exames prácticos, 
fichas...) para facer media. 

ACTITUDINAIS 10 
 

Cada falta de actitude  -0,25 (se chega a 4 faltas, 
avaliación suspensa) 

 
 

1ª Avaliación 
UNIDADE DIDÁCTICA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1.- Avaliación da CF - Entrega fichas Dafis 

2.- Baloncesto I - Exame teórico 
- Exame práctico 

3.- Acrosport - Exame práctico 1´ composición libre 
2ª Avaliación 

UNIDADE DIDÁCTICA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
4.- Voley II - Exame teórico + práctico 
5.- Bádminton II - Exame teórico + práctico 

3ª Avaliación 
UNIDADE DIDÁCTICA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

6.- Somos profes - Ficha heteroavaliación 
7.- Deslice sobre patíns II - Exame práctico 
8.- Natureza e xogos lúdicos - Traballo teórico 

• O carácter continuo da materia permite recuperar a unidade didáctica suspensa 
na seguinte, a través de traballos, preguntas relacionadas nos exames teóricos da 
unidade suspensa ou de probas prácticas específicas. 
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• No caso das avaliacións suspensas, se poderá recuperar na seguinte sempre e 
cando a nota da avaliación suspensa non sexa igual ou inferior a un 3, nin que a 
avaliación suspensa sexa a terceira. Neste caso, o alumno deberá ir á avaliación 
final. 

 
 

	
	 PROMOCIÓN	
Se establecen en cada unidad didáctica unos estándares de aprendizaje determinados que el alumno 
debe de superar, con un grado mínimo de consecución determinado para cada uno en función del tipo 
de estándar y de unidad. 
 
Las pruebas se califican mediante la nota exacta que resulte de sumar el valor de las preguntas, 
especificado en cada prueba (teórica y práctica). En caso de necesidad de recuperación de alguna 
prueba teórica no superada, se introducirán preguntas de dicha prueba en la prueba siguiente; si la 
prueba no superada es práctica, el alumno podrá repetirla a lo largo de la evaluación siguiente en un 
horario determinado entre profesor y alumno. En caso de no superar una evaluación, el carácter continuo 
de la materia, permite su recuperación en las posteriores evaluaciones, aunque en ningún caso se hará 
media con la evaluación suspensa si la nota es menos de un 3. Si la evaluación no superada es la 
tercera, se realizará una prueba final antes de que termine el curso. 
 
Para la Evaluación final: irá el alumno que tenga una o más evaluaciones suspensas, o que en alguna 
de ellas haya obtenido una nota inferior a un 3. Consistirá en la realización de una prueba escrita de 10 
preguntas, con contenidos vistos y desarrollados a lo largo del curso. Como requisito mínimo para 
presentarse, el alumno tendrá que haber entregado antes de la fecha del examen su plan de mejora de 
la condición física en base a sus características o intereses, así como las correspondientes fichas de 
autoevaluación y coevaluación referentes a cada unidad didáctica. Se seleccionan los estándares 
correspondientes a las UD no superadas. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Modelo	acorde	ao	artigo	21	do	capítulo	IV	relativo	a	avaliacións,	promoción	e	titulación	DECRETO	86/2015,	do	25	de	xuño,	polo	que	se	establece	o	
currículo	da	educación	secundaria	obrigatoria	e	do	bacharelato	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.	


