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 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1 

Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 

   B1.1. Control da intensidade do esforzo adaptado a cada fase da sesión de actividade física. 

B1.2. Deseño e execución de forma autónoma de xogos e exercicios apropiados para cada 
fase da sesión, tendo en conta o seu nivel de partida. 

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. 

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. 

 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as achegas das 

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

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

independencia do nivel de destreza. 

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. 

 

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

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. 

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

 

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. 

B1.14. Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis axeitado. 
EFB1.5.2. Utiliza as 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. 

 
 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2 

 PRESENTACIÓN MATERIA  
MATERIA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO  4º ESO 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020 PROFESORA MARTA OJEA ALONSO 
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Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 

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

 

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

B2.2. Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo. 

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

 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 3 

Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 

B3.1. Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas incidindo 
principalmente nas relacionadas coa saúde. 

B3.2. Introdución aos principios sobre unha alimentación saudable. 
 

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

B3.4. Métodos básicos para o desenvolvemento das capacidades físicas desde un enfoque 
saudable. 

 

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

 
 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 4 

Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 
B4.1. Execución de habilidades motrices vinculadas ás accións deportivas, respectando os 
regulamentos específicos. 
B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas 
adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as normas establecidas. 
EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos 
modelos técnicos adaptados máis sinxelos. 

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes colectivos. 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. 
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 CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Criterios de avaliación: 
B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en relación coas súas 
características. 
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 con elas e aceptando as súas achegas. 
B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e de 
utilización responsable do contorno. 
B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, analizando as características destas e as interaccións motoras que levan consigo, e adoptando 
medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 
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 adecuados á súa idade. 
B1.6. 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. 
B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas sinxelas 
de expresión corporal. 
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. 
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. 
B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades 
específicas, das actividades físico-deportivas adaptadas propostas. 
B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboración-oposición facilitada, 
utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 
 
Porcentaxes de cualificación 4º ESO  
Contidos conceptuais       30%  
Contidos procedimentais                 35%  
Contidos actitudinais                 35%  
 
O resultado debe ser 5 ou máis para aprobar. 
 
Os instrumentos de avaliación serán exames prácticos e fichas teóricas. 

 

 PROMOCIÓN 

Procedementos para a avaliación extraordinaria: características da proba escrita: 

- Proba teórica dos contidos vistos ó largo do curso, mediante apuntes concretos ou explicacións do docente. 
Esta parte ten un valor de 40% da nota. A proba constará de 10 preguntas que terán un valor de 1 punto cada 
unha. 
- Probas ou test prácticos: test das diferentes habilidades ou destreza, así como acondicionamento físico, 
traballadas ó largo do curso. Esta parte terá unha valoración do 60% de la nota. 
Traballo escrito: se pode solicitar a elaboración dun traballo, a entregar na data da proba extraordinaria, que 
pode sustitur a unha ou ás dúas probas anteriores, que terá una validez entre o 50%-100% do valor da nota de 
dita proba. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


