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   2. Introdución e contextualización. 

 
     A materia Educación Física pode estruturarse en torno a cinco tipos de situacións 
motrices diferentes, caracterizados, cada un deles, por trazos comúns de lóxica interna 
e diferentes aos dos outros tipos: en contornas estables, en situacións de oposición, en 
situacións de cooperación, en situacións de adaptación á contorna, e en situacións de 
índole artística ou de expresión.  
     As accións motrices individuais en contornas estables adoitan basearse en modelos 
técnicos de execución, e nelas resulta decisiva a capacidade de axuste para lograr 
condutas motrices cada vez máis eficaces, optimizar a realización, xestionar o risco e 
alcanzar soltura nas accións, onde a repetición para a mellor automatización e 
perfeccionamento adoita aparecer con frecuencia. Este tipo de situacións adóitase 
presentar nas actividades de desenvolvemento do esquema corporal, de adquisición de 
habilidades individuais, na preparación física de forma individual, o atletismo, a 
natación e a ximnasia nalgúns dos seus aspectos, entre outros.  
     Nas accións motrices en situacións de oposición resulta imprescindible a 
interpretación correcta das accións dun oponente, a selección acertada da acción, a 
oportunidade do momento de levala a cabo, e a execución de devandita decisión. A 
atención, a anticipación e a previsión das consecuencias das propias accións no marco 
do obxectivo de superar ao contrario, así como o estrito respecto de as normas e á 
integridade do adversario consustancial neste tipo de accións, son algunhas das 
facultades implicadas; a estas situacións corresponden os xogos dun contra un, os 
xogos de loita, o bádminton, o tenis, as palas e o tenis de mesa, entre outros. 
    Nas situacións de cooperación, con ou sen oposición, prodúcense relacións de 
cooperación e colaboración con outros participantes en contornas estables para 
conseguir un obxectivo, podéndose dar que as relacións de colaboración teñan como 
obxectivo o de superar a oposición doutro grupo. O adecuado uso da atención global, 
selectiva e a súa combinación, a interpretación das accións do resto dos participantes, 
a previsión e anticipación das propias accións atendendo ás estratexias colectivas, o 
respecto ás normas, a capacidade de estructuración espazo-temporal, a resolución de 
problemas e o traballo en grupo, son capacidades que adquiren unha dimensión 
significativa nestas situacións, ademais da presión que poida supoñer o grado de 
oposición de adversarios no caso de que a haxa. Debe terse en conta, á súa vez, a 
oportunidade que supón o aproveitamento de situacións de cooperación para, mediante 
a utilización de metodoloxías específicas, abordar o tema das relacións interpersoais, 
cuxo adecuado tratamento con tanta frecuencia sinálase nos nosos días. Xogos 
tradicionais, a ximnasia en grupo, e deportes adaptados, xogos en grupo; deportes 
colectivos como baloncesto, balónman, béisbol,hockey, ultimate, fútbol e voleibol, entre 
outros, son actividades que pertencen a este grupo.  
    O máis significativo das accións motrices en situacións de adaptación á contorna é 
que o medio no que se realizan as actividades non ten sempre as mesmas 
características, polo que xera incerteza e a súa finalidade é adaptarse á contorna e á 
actividade. En xeral trátase de desprazamentos con ou sen materiais, realizados na 
contorna natural ou urbano que pode estar máis ou menos acondicionado, pero que 
experimenta cambios predecibles ou non, polo que o alumnado necesita organizar e 
adaptar as súas condutas concretas ás variacións do mesmo. Resulta decisiva a 
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interpretación das condicións da contorna para situarse, priorizar a seguridade sobre o 
risco e regular a intensidade dos esforzos en función das posibilidades persoais. En 
ocasións, as accións inclúen certa carga emocional que o usuario debe xestionar 
adecuadamente. Estas actividades facilitan a conexión con outras áreas de 
coñecemento e a profundización en valores relacionados coa conservación da 
contorna, fundamentalmente do medio natural; pode tratarse de actividades individuais, 
grupais, de colaboración ou de oposición. As marchas e excursións a pé ou en 
bicicleta, as acampadas, as actividades de orientación, os grandes xogos na natureza 
(de pistas, de aproximación e outros), o esquí, nas súas diversas modalidades, ou a 
escalada, forman parte, entre outras, das actividades deste tipo de situación.  
     En situacións de índole artística ou de expresión as respostas motrices requiridas 
teñen finalidades artísticas, expresivas e comunicativas, son de carácter estético e 
comunicativo e poden ser individuais ou en grupo. O alumno debe producir, 
comprender e valorar esas respostas. O uso do espazo, as calidades do movemento, a 
conxunción coas accións dos outros, así como os compoñentes rítmicos e a 
movilización da imaxinación e a creatividade no uso de diferentes rexistros de 
expresión (corporal, oral, danzada, musical) e superación da inhibición, son a base 
destas accións. Dentro destas actividades temos os xogos cantados, a expresión 
corporal, as danzas, o xogo dramático e o consinto, entre outros.  
     En canto á adopción de hábitos saudables é moi importante ter en conta que se 
estima que ata un 80% de nenos e nenas en idade escolar únicamente participan en 
actividades físicas na escola, tal e como recolle o informe Eurydice, da Comisión 
Europea de 2013; por iso, a Educación Física nas idades de escolarización debe ter 
unha presenza importante si quérese axudar a paliar o sedentarismo, que é un dos 
factores de risco identificados, que inflúe nalgunhas das enfermidades máis estendidas 
na sociedade actual. A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para mellóraa da 
calidade educativa, faise eco destas recomendacións promovendo a práctica diaria de 
deporte e exercicio físico por parte dos alumnos e alumnas durante a xornada escolar.  
Neste sentido debe asegurarse que esa práctica respecte as condicións de uso e 
aplicación que a garantan como saudable, para o que a supervisión do profesorado de 
Educación Física resulta imprescindible. A iso hai que engadir o obxectivo principal 
desta asignatura que é que o alumnado aprenda a realizar actividade física 
correctamente, e que esa aprendizaxe resulte desde a propia práctica. En 
consecuencia, a súa adecuada orientación e control cara á saúde individual e colectiva, 
a intervención proporcionada das capacidades físicas e coordinativas, así como a 
atención aos valores individuais e sociais con especial interese referidos á xestión e 
ocupación do tempo libre e o lecer, constitúen un elemento esencial e permanente de 
toda práctica física realizada nas etapas escolares.   
    Iso non é óbice para que se programen actividades que persigan de forma explícita o 
coidado da saúde, a mellora da condición física ou o emprego construtivo do lecer e do 
tempo libre, pero sempre desde a perspectiva de que o alumnado aprenda a 
xestionalos de forma autónoma. Non se trata, só, de conseguir que durante as etapas 
escolares o alumnado estea máis san, senón de que aprenda a comportarse de xeito 
máis san, e iso hase de producir como consecuencia dunha adecuada orientación da 
Educación Física.  
    Na etapa da ESO os estudantes experimentan importantes cambios persoais e 
sociais. Por unha banda, a Educación Física ten que axudar aos mozos desta idade a 
adquirir de novo referencias de si mesmos, dos demais, e da súa competencia motriz. 
Isto colabora na cimentación dunha autoimaxe positiva que, xunto a unha actitude 
crítica e responsable, axúdelles a non sacrificar a súa saúde para adecuarse a uns 
modelos suxeitos ás modas do momento. Por outra banda, os estudantes enfróntanse 
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a diversidad e á riqueza de actividades físicas e deportivas, deben conseguir novas 
aprendizaxes que lles permitan maior eficiencia en situacións deportivas, creativas, 
lúdicas ou de superación de retos, xunto coa posibilidade de identificar problemas ou 
desafíos, resolvelos e estabilizar as súas respostas utilizando e desenvolvendo os seus 
coñecementos e destrezas. Ademais, na comprensión e a asimilación progresiva dos 
fundamentos e normas, propios da materia, deben tamén integrar e transferir os 
coñecementos doutras áreas ou situacións.  
    Un aspecto que se fai imprescindible para conseguir os fins propostos é que a 
práctica leve aparexada a reflexión sobre o que se está facendo, a análise da situación 
e tóma de decisións; tamén hai que incidir na valoración das actuacións propias e 
alleas e na procura de fórmulas de mellora: como resultado deste tipo de práctica 
desenvólvese a confianza para participar en diferentes actividades físicas e valorar 
estilos de vida saudables e activos. 
    Os deportes son, actualmente, a actividade física con maior repercusión 
sociocultural, polo que facilitan a integración social; con todo, a Educación Física nesta 
etapa non debe aportar unha visión restrinxida senón que se debe axudar a que o 
alumnado adquira as destrezas, os coñecementos e as actitudes necesarias para 
desenvolver a súa conduta motriz en diferentes tipos de actividades, é dicir, ser 
competente en contextos variados.  
    A Educación Física no Bacharelato continúa a progresión das aprendizaxes das 
etapas anteriores e proporciona ao alumnado a axuda necesaria para que adquira as 
competencias relacionadas coa planificación da súa propia actividade física. Deste 
xeito, favorécese a autoxestión e a autonomía que están implicadas no 
desenvolvemento dun estilo de vida activo e saudable. A Educación Física ten que 
suscitar propostas enfocadas ao desenvolvemento de todas as capacidades 
implicadas: unhas específicas do ámbito motor, como é o caso dos factores da 
condición física e as capacidades coordinativas, outras de carácter metodolóxico ou 
transversal, como organizar e programar, todo iso sen esquecer prestar atención ás 
capacidades cognitivas, emocionais e sociais.  
    Por outra banda, dado o carácter propedéutico do Bacharelato e a evolución que 
experimentou o número de profesións e de ofertas de estudos superiores relacionados 
coa actividade física e a saúde individual e colectiva, co uso adecuado do tempo libre, 
esta materia tratará de presentar distintas alternativas que sirvan para que o alumnado 
poida adoptar criterios de valoración desas profesións e posibilidades de estudo, xa 
sexa no ámbito universitario, no da formación profesional ou nos ensinos deportivos, 
así como as profesións nas que a capacidade física convértese nun aspecto 
imprescindible para o seu desenvolvemento.   
  A saúde sigue sendo un eixe de actuación primordial, entendida non só como 
ausencia de enfermidade, senón como responsabilidade individual e colectiva; e para 
iso, hase de profundar nos coñecementos teóricos e prácticos referidos aos factores da 
condición física e ao control dos riscos asociados ás actividades, así como na 
adquisición de hábitos posturais correctos e dunha execución técnica que preveña ou 
evite lesións; así mesmo, hai que suscitar mellóraa das estratexias apropiadas para a 
solución das diferentes situacións motrices, a análise crítica dos produtos que oferta o 
mercado e que están relacionados coas actividades físicas, e o desenvolvemento da 
autoestima. 
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3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave, 
concreción que recolla os estándares de aprendizaxe avaliables. 

 
     A materia Educación Física ten como finalidade principal desenvolver nas persoas a 
súa competencia motriz, entendida como a integración dos coñecementos, os 
procedementos, as actitudes e os sentimentos vinculados sobre todo á conduta motora; 
para a súa consecución non é suficiente coa mera práctica, senón que é necesario a 
análise crítica que afiance actitudes, valores referenciados ao corpo, ao movemento e á 
relación coa contorna: deste xeito, o alumnado logrará controlar e dar sentido ás 
propias accións motrices, comprender os aspectos perceptivos, emotivos e cognitivos 
relacionados con devanditas accións e xestionar os sentimentos vinculados ás 
mesmas, ademais de integrar coñecementos e habilidades transversais como o traballo 
en equipo, o xogo limpo, o respecto ás normas, e a seguridade entre outras.  
     Así mesmo, a Educación Física está vinculada á adquisición de competencias 
relacionadas coa saúde, a través de accións que axuden á adquisición e consolidación 
de hábitos responsables de actividade física regular e a adopción de actitudes críticas 
ante prácticas individuais, grupais e sociais non saudables, fundamentalmente no 
relacionado coas enfermidades de orixe cardiovascular.  
     É necesario de integrar as aprendizaxes básicas da Educación Física desde a 
perspectiva doutra competencia - neste caso, considerada non básica- que recoñecese 
saberes propios da nosa área de coñecemento, de maneira que o alumnado poida 
utilizar eses contidos de xeito efectivo cando resulten necesarios e aplicalos en 
diferentes situacións e contextos. A declaración da competencia motriz no currículo de 
Educación Física debe seguir o modelo de definición das competencias básicas, 
entendéndoa como o conxunto de capacidades, coñecementos, procedementos, 
actitudes e sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que as persoas 
realizan no seu medio e coas demais, permitíndolles resolver diferentes problemas que 
requiren dunha habilidade motriz adecuada e, a través da transferencia da motricidad a 
distintas situacións da vida cotiá, alcanzar outros obxectivos non exclusivos do ámbito 
motor. Nela, tanto o corpo como o movemento constitúen, na acción motriz, unha 
unidade funcional indisociable susceptible de aprendizaxes para toda a vida. É dicir, na 
Educación Física, o alumnado percibe a conduta a través da situación motriz de ensino, 
adquirindo sentido formativo como tarefa motriz, na que o profesorado define en fase 
preactiva ou na activa: o obxectivo perseguido, as condicións de realización e as 
habilidades motrices que se demandan, entendidas estas como capacidades que se 
desenvolven por medio da aprendizaxe. Por iso, non basta con aprendelas, senón que 
requiren a súa aplicación a situación concretas do ámbito do área. Seguindo o modelo 
suscitado a competencia motriz desenvólvese no ámbito educativo a partir catro 
bloques de contidos cuxos eixes son o corpo e o movemento. Esta organización dos 
contidos en dous bloques non é arbitraria, responde a unha necesidade pedagóxica.  
     A competencia motriz evoluciona ao longo da vida das persoas e desenvolve a 
intelixencia para saber que facer, como facelo, cando e con quen en función dos 
condicionantes da contorna.  
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     Gozar dunha adecuada competencia motriz permite ao alumno (ao cidadán, en 
definitiva) dispoñer dun repertorio suficiente de respostas adecuadas ás distintas 
situacións que se lle poidan presentar, sendo estas propias das actividades físico-
deportivas ou vinculadas á actividade humana no seu conxunto. Para conseguir esa 
adecuada competencia, as accións motrices que o alumno manexe deberán alcanzar 
un grado de complexidade significativamente maior que o utilizado en Educación 
Primaria.  
     Entre os procesos implícitos na conduta motriz hai que destacar o percibir, 
interpretar, analizar, decidir, executar e avaliar os actos motores; entre os 
coñecementos máis destacables que se combinan con devanditos procesos están, 
ademais dos correspondentes ás diferentes actividades físicas, os relacionados coa 
corporeidad, co movemento, coa saúde, cos sistemas de mellora das capacidades 
motrices, coas medidas preventivas e de seguridade ante riscos ou accidentes e cos 
usos sociais da actividade física, entre outros; e entre as actitudes atópanse as 
derivadas da valoración e o sentimento achega das súas propias limitacións e 
posibilidades, o goce da práctica e a relación cos demais.  
     As situacións ás que responde unha acción motriz, nun proceso de ensino e 
aprendizaxe, supoñen establecer contornas de características diferentes nos que a 
resposta ten, tamén, significados diferentes: nuns casos tratarase de conseguir un 
rendemento, de resolver unha realidade, noutros a ergonomía, a expresividade ou a 
recreación.  
      Neste sentido, a Educación Física contempla situacións e contextos de aprendizaxe 
variados: desde os que únicamente trátese de controlar os movementos propios e 
coñecer mellor as posibilidades persoais, ata outros nos que as accións deben 
responder a estímulos externos variados e coordinarse coas actuacións de 
compañeiros ou adversarios e nas que as características do medio poden ser 
cambiantes. A lóxica interna das situacións ou actividades motrices propostas 
convértese así nunha ferramenta imprescindible da programación da materia. 
      A competencia motriz e as competencias relacionadas coa saúde que ata agora 
eran o obxectivo da nosa materia,  non están recollidas como unhas  das competencias 
clave e convértense nun instrumento 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. 
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Concreción das competencias cos estándares de 
aprendizaxe  para 2º de ESO 

 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
Sociais e  
Cívicas (CSC). 
 
[ 11 estándares de 
aprendizaxe 
avaliables ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recoñece a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos 
esforzos realizados. 
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BLOQUE 1 
(Contidos comúns) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Prepara e realiza quecementos e fases finais 
da sesión, de xeito básico, tendo en conta os 
contidos que se vaian realizar. 
Prepara e pon en práctica actividades para a 
mellora das habilidades motoras en función 
das propias dificultades, baixo a dirección 
do/da docente. 

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

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

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

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

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

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. 
 

Identifica as características das 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas propostas que poidan supor 
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COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

 
 
Competencias 
Sociais e 
Cívicas (CSC). 
 
[ 11 estándares de 
aprendizaxe 
avaliables ] 

un elemento de risco para si mesmo/a ou 
para as demais persoas. 
 

 
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. 

1 

BLOQUE 3   
(actividade física e 

saúde) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a Aprender 
(CAA). 
 
[ 15 estándares de 
aprendizaxe 
avaliables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2 
BLOQUE 1 

(Contidos comúns) 
 

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

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

4 

BLOQUE 3   
(actividade física e 

saúde) 
 

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

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

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. 

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

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BLOQUE 4   
(Os xogos e as 

actividades 
deportivas) 

 
 
 
 
 

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

Describe a forma de realizar os 
movementos implicados nos modelos 
técnicos adaptados. 
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COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a Aprender 
(CAA). 
 
[ 15 estándares de 
aprendizaxe 
avaliables ] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BLOQUE 4   
(Os xogos e as 

actividades 
deportivas) 

 

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

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. 

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

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. 

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. 

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

 
Competencia 
Matemática e 
Competencias 
básicas en 
Ciencia e 
Tecnoloxía 
(CMCCT). 
 
[ 7 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 
 
 

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

1 
BLOQUE 1 

(Contidos comúns) 

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

 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BLOQUE 3   
(actividade física e 

saúde) 
 
 
 
 
 
 

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

Relaciona as adaptacións orgánicas 
principais coa actividade física 
sistemática, así como coa saúde e os 
riscos e as contraindicacións da práctica 
deportiva. 
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COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

 
Competencia 
Matemática e 
Competencias 
básicas en 
Ciencia e 
Tecnoloxía 
(CMCCT). 
 
[ 7 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 

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

 
 
 
 

 
 

6 

 
 
 
 
 

BLOQUE 3   
(actividade física e 

saúde) 
 

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

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentido de 
Iniciativa e 
Espírito 
Emprendedor 
(CSIEE). 
 
[ 13 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

3 
BLOQUE 1 

(Contidos comúns) 

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

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

 
BLOQUE 3   

(actividade física e 
saúde) 

 

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

 
 
 
 
 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BLOQUE 4   

(Os xogos e as 
actividades 
deportivas) 

 
 
 
 
 
 

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

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

Mellora o seu nivel na execución e 
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COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentido de 
Iniciativa e 
Espírito 
Emprendedor 
(CSIEE). 
 
[ 13 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 

aplicación das accións técnicas respecto 
ao seu nivel de partida, amosando 
actitudes de esforzo e superación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

BLOQUE 4   
(Os xogos e as 

actividades 
deportivas) 

 

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. 

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

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. 

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. 
 

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

Competencia 
Dixital (CD). 
 
[ 1 estándar de 
aprendizaxe 
avaliable ] 

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

1 
BLOQUE 1 

(Contidos comúns) 

Comunicación 
Lingüística 
(CCL). 
 

[ 2 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 
Comunicación 

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. 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 
 

BLOQUE 1 
(Contidos comúns) 
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COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

Lingüística 
(CCL). 
 

[ 2 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 

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

 
 

2 
 

BLOQUE 1 
(Contidos comúns) 

 
 

Conciencia e 
Expresións 
Culturais 
(CCEC). 
 
[ 4 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 

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

4 

BLOQUE 2  
(Actividades físicas 

artístico-
expresivas) 

 

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

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

Realiza improvisacións de xeito individual 
como medio de comunicación 
espontánea. 

 
Concreción das competencias cos estándares de 
aprendizaxe  para 4º de ESO 
 
 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BLOQUE 1 

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.  

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

Asume as funcións encomendadas na 
organización de actividades grupais. 

Verifica que a súa colaboración na 
planificación e posta en práctica de 
actividades grupais fose coordinada coas 
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COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

Competencias 
Sociais e Cívicas 
(CSC). 
 
[ 14 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
Sociais e Cívicas 
(CSC). 
 
[ 14 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 

accións do resto das persoas implicadas. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
11 

 

(Contidos comúns) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BLOQUE 1 
(Contidos comúns) 

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

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

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. 
 

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

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. 

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

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

3 

BLOQUE 4   
(Os xogos e as 

actividades 
deportivas) 

 

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

Demostra hábitos e actitudes de 
conservación e protección ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 

Verifica as condicións de práctica segura 
usando convenientemente o equipamen-
to persoal, e os materiais e os espazos 
de práctica 

3 
BLOQUE 1 

(Contidos comúns) Identifica as lesións máis frecuentes 
derivadas da práctica de actividade física. 
 

Describe os protocolos que deben 
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COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

 
Sentido de 
Iniciativa e 
Espírito 
Emprendedor 
(CSIEE). 
 
[ 12 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentido de 
Iniciativa e 
Espírito 
Emprendedor 
(CSIEE). 
 
[ 12 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 

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

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.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 

 
 
 
 

BLOQUE 4   
(Os xogos e as 

actividades 
deportivas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BLOQUE 4   
(Os xogos e as 

actividades 
deportivas) 

 
 

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

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

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

Aplica de xeito oportuno e eficaz as 
estratexias específicas das actividades 
de cooperación, axustando as accións 
motrices aos factores presentes e ás 
intervencións do resto de participantes. 

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

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

Xustifica as decisións tomadas na 
práctica das actividades e recoñece os 
procesos que están implicados nelas. 
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COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

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

Competencia 
Dixital (CD). 
 
[ 3 estándares de 
aprendizaxe 
avaliables ] 

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

3 
BLOQUE 1 

(Contidos comúns) 

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

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

 
 
Comunicación 
Lingüística 
(CCL). 
 

[ 3 estándares de 
aprendizaxe 
avaliables ] 

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

3 
BLOQUE 1 

(Contidos comúns) 

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

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

Conciencia e 
Expresións 
Culturais 
(CCEC). 
 
[ 4 estándares de 
aprendizaxe 
avaliables ] 

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. 

1 
BLOQUE 1 

(Contidos comúns) 

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. 

3 

BLOQUE 2  
(Actividades físicas 

artístico-
expresivas) 
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COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

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. 

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

Competencia 
Matemática e 
Competencias 
básicas en 
Ciencia e 
Tecnoloxía 
(CMCCT). 
 
[ 11 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 
 
 
 
 
 
 
Competencia 
Matemática e 
Competencias 
básicas en 
Ciencia e 
Tecnoloxía 
(CMCCT). 
 
[ 11 estándares 
de aprendizaxe 
avaliables ] 

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

 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 

 
BLOQUE 3   

(actividade física e 
saúde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BLOQUE 3   
(actividade física e 

saúde) 
 

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

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

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

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

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

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. 

Valora a súa aptitude física nas súas 
dimensións anatómica, fisiolóxica e 
motriz, relacionándoas coa saúde. 
Compara os efectos das actividades físicas e 
deportivas no contorno en relación coa forma 
de vida nel. 

3 

BLOQUE 4   
(Os xogos e as 

actividades 
deportivas) 

 

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

Demostra hábitos e actitudes de 
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COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE Nº 
BLOQUE DE 
CONTIDOS 

conservación e protección ambiental. 

 
 
 
 
 
 
Aprender a 
Aprender (CAA). 
 
[ 9 estándares de 
aprendizaxe 
avaliables ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a 
Aprender (CAA). 
 
[ 9 estándares de 
aprendizaxe 
avaliables ] 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4   
(Os xogos e as 

actividades 
deportivas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BLOQUE 4   
(Os xogos e as 

actividades 
deportivas) 

 

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

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

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

Aplica de xeito oportuno e eficaz as 
estratexias específicas das actividades 
de cooperación, axustando as accións 
motrices aos factores presentes e ás 
intervencións do resto de participantes. 

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

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

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

Argumenta estratexias ou posibles 
solucións para resolver problemas 
motores, valorando as características de 
cada participante e os factores presentes 
no contorno. 
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4. Concreción de obxectivos por curso. 
 

A)  Obxectivos para os cursos de ESO: 
     Os cursos da educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos 
alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
      a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 
no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos 
e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores co-
múns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
      b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
      c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou 
por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 
estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller. 
      d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 
e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 
de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
      e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
      f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
     g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, 
o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
     h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega 
e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura. 
     i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 
     l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 
culturas do mundo. 
     m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar 
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a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 
conservación e á súa mellora. 
     n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 
     ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico 
e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
     o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 
interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 

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

3. Que as clases de Educación Física sirvan para unha maior profundización na 
igualdade de dereitos entre alumnos e alumnas, vencendo certos estereotipos 
que asocian determinados exercicios aos alumnos e outros ás alumnas. 

4. Fomentar a sociabilidade dos alumnos, favorecendo o traballo en equipo. 
5. Crear nos alumnos o hábito do “xogo limpo” e respecto ás normas. 
6. Fomentar o aspecto lúdico do deporte fronte ao exceso de competitividade. 
7. Que mediante as clases de Educación Física os alumnos e profesores aprendan 

a ser máis solidarios. 
 

    5. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable: 
  

     Comezaremos por definir estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos 
criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que 
concretan o que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada asignatura. 
Os devanditos estándares de aprendizaxe avaliables deben ser observables, medibles 
e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado e o seu deseño debe 
contribuír e facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 
     En Educación Física hai que ter sempre presente que a conduta motriz é o principal 
obxecto da asignatura e que nesa conduta motriz deben quedar aglutinados tanto as 
intencións de quen as realiza como os procesos que se pon en xogo para realizala. 
Preténdese proporcionar ás persoas os recursos necesarios que lles permitan chegar a 
un nivel de competencia motriz e a ser autónomas na súa práctica de actividades física 
e unha práctica regular. Deste xeito, os criterios de avaliación e os estándares de 
aprendizaxe organízanse en torno a cinco grandes eixes: dominar as habilidades 
motoras e os patróns de movemento necesarios para practicar un conxunto variado de 
actividades físicas; comprender os conceptos, principios, estratexias e tácticas 
asociadas aos movementos e aplicalos na aprendizaxe e na práctica de actividades 
físicas; alcanzar e manter unha adecuada aptitude/condición física relacionada coa 
saúde; mostrar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a si 
mesmo, aos outros e á contorna; e valorar a actividade física desde a perspectiva da 
saúde, o pracer, a autosuperación, o desafío, a expresión persoal e a interacción 
social.  
     Nas táboas os anexos A, B,  móstranse os estándares de aprendizaxe avaliables e 
os criterios de avaliación, xunto cos procedementos e instrumentos de avaliación, estes 
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últimos recóllense nos anexos C,D..                                   . 
     Así mesmo indícanse as unidades de programación nas que se aplican os distintos 
estándares de aprendizaxe.  
    O grao mínimo de consecución para superar a materia será do 50% para todos os 
estándares de aprendizaxe avaliables. 
    O motivo de ir en anexos a parte non é outro que a aplicación de procesamento de 
textos Word non permite a orientación vertical e horizontal no mesmo arquivo.  
     De seguido móstrase a temporalización de as devanditas unidades de programación 
e con iso a das competencias crave e os estándares de aprendizaxe avaliables. 
 

 
Unidades de programación 2º de ESO 

 
Unidades de Programación Nº de sesións CC EAA 

 
U.P.1 Presentación e nor-
mas básicas 
 

 CAA CSIEE 411 

  
U.P.2 O pulso na Educación 
Física. 
 

 

CMCCT 314 

 
U.P. 3 Partes de unha 
sesión; Quecemento e 
recuperación. Xogos e 
exercicios para o 
quecemento e a relaxación. 
 

CAA CSC 
CMCCT 

 

111 
112 

 
U.P. 4 Prevención de riscos 
na actividade física 
 2 

CSIEE CSC 
CMCCT 

141 142 143 313 

 U.P. 5 Saúde e actividade 
física. 

CSC CSIEE 
CMCCT 

CAA 

133 312 313 316 
323 324 

 
U.P. 6 Condición física:  
   Resistencia. 
   Forza. 
   Flexibilidade. 
   Velocidade. 
 

 CAA 
CMCCT  

311 315 321 
322 324 313 

 
 U.P. 7 Habilidades 
motoras: desprazamentos, 
xiros, saltos, equilibrio, 
coordinación. 
 

 
CAA 
CSC 

CMCCT 
CSIEE 

311 411 412 413 
414 

 

3 

3 

10 

4 

1 
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U.P. 8 Elaboración dun 
mapa conceptual sobre as 
habilidades motoras. 
 

1 CD  
CCL 

151 152 

  
U.P. 9 ABC das urxencias; a 
regra do PAS.RCP 
 

1 CSIEE 
 

142 
 

 U.P. 10 Deportes 
alternativos.  CAA CSC 

CSIEE 

121 122 123 412 
414 421 422 423 

424 

U.P. 12 Deportes colectivos 
(balonmán).  CAA CSC 

CSIEE 

121 122 123 412 
414 421 422 423 

424 
  
U.P.11. 13 A marcha 
(sendeirismo).Actividades 
Na Natureza. 
 

 CSC 131 132 143 

  
U.P. 14 A expresión do noso 
corpo. 
  

CSC CCEC 
123 211 212 213 

214  

 
 U.P. 15 Bailes e danzas do 
mundo. 
 

CCEC CSC 
123 211 212 213 

214 

 
 U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e populares, 
xogos deportivos. 
 

 CSC CAA 
CSIEE 

121 122 123 411 
414 421 422 423 

424   

 Primeiro trimestre 
 Segundo trimestre 
 Terceiro trimestre 
 Repartido durante todo o curso 

 
Unidades de programación 4º de ESO 

 
Unidades de Programación Nº de sesións CC EAA 

 
U.P. 1 Regras básicas de 
comportamento e convivencia. 
  

CSC  151 152 

 
U.P. 2 Partes de unha sesión; 
Quecemento e recuperación. 
Xogos e exercicios para o 
quecemento e a relaxación. 
 

CSC 111 112 113 

1 

3 

13  

2 

12 

4 

8 

3 
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U.P. 3 Condición física:  
   Resistencia. 
   Forza. 
   Flexibilidade. 
   Velocidade. 
 

 

CMCCT  
321 322 323 

324 

 
U.P. 4 Planificación de 
eventos. Normas para unha 
correcta utilización do material 
de Educación Física 
 

 
CSC  121 122 123 

  
U.P. 5 Deporte e sociedade. 
 

 
CSC CCEC 131 132 133 

 
U.P. 6 A relaxación 
 

 
 
 
2 
 

CMCCT 323 

 
U.P. 7 Hábitos deportivos 
saudables. 
 

 
CMCCT 

311 312 313 
314 323 

 
U.P. 8 Primeiros auxilios no 
deporte. 
 

 
CSIEE   141 142 143 

 
U.P. 9  Deportes individuais ( 
atletismo, badminton)   
 

 CAA 
CSIEE 
CSC 

151 152 411 
412 413 421 
422 423 424 

425 426 
 
U.P. 10 Elaboración e 
presentación dun traballo dixital 
sobre os métodos de avaliación 
da condición física en relación ca 
saúde.   
 

 

CD CCL 161 162 163 

 
U.P. 11 Hixiene postural. 
 
 

 
CMCCT  312 

  
U.P. 12 Deportes colectivos( 
voley, fútbol, rugby, beisbol) . 
 

 CAA 
CSIEE 
CSC 

151 152 411 
412 413 421 
422 423 424 

425 426 
 
U.P. 13 Actividades físicas na 
Natureza.orientación.Sendeirismo 
 

  CSC 
CMCCT 

431 432 433 

12 

1 

10 

3 

2 

2 

12 

2 

2 

2 

 

2 
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U.P. 14 .Ritmo e expresión 
 

 CSC 
CMCCT 

431 432 433 

 
U.P. 15 A expresión corporal 
 

 CSC CCEC  
151 152 211 

212 213 

 
U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e populares, xogos 
deportivos. 
 

 CSC CAA 
CSIEE  

151 152 411 
412 413 421 
422 423 424 

425 426 

 Primeiro trimestre 
 Segundo trimestre 
 Terceiro trimestre 
 Repartido durante todo o curso 

 
 

 
6. Concrecións metodolóxicas da materia. 

  
      En xeral o método utilizado será o do mando directo e asignación de tarefas, 
mediante reprodución de modelos apoiada pola demostración práctica do profesor, 
mediante técnicas de proxección ou esquemas dixitais. Tratarase de contar co 
educando, atendendo ás súas ideas e suxestións. Terase en conta os principios 
fundamentais do adestramento: 

                         -    Principio de Unidade Funcional 
                         -    Principio de Multilateralidade 

- Principio de Continuidade 
- Principio de Crecemento Paulatino do Esforzo 
- Principio de Sobrecarga 
- Principio de Transferencia 
- Principio de Especificidade 
- Principio de Estimulación voluntaria 
- Principio de Individualización 
- Principio de Eficiencia 
- Lei do Limiar 
- Principio de Supercompensación 

Aplicación correcta da dinámica de esforzos e dos factores que interveñen no 
acondicionamento físico: 
                         -Intensidade 
                         -Volume 
                          -Duración 
                          -Número de repeticións 
                          -Intervalo 
     Tratarase de axustar a práctica á idade e desenvolvemento corporal do alumno, 
tendo en conta sobre todo para os menores de 14 anos; no traballo con sobrecargas 
(en forza) e no traballo da resistencia anaeróbica. 

 O profesor  haberá de axustar a docencia aos principios básicos da didáctica; 
modelación, motivación, opcionalidade…. 

 
6 

6 
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A estratexia na aplicación práctica será segundo o tipo de tarefa, nuns casos 
analítica e noutros global, pero en xeral de forma mixta (global – analítico –global); 
expoñendo as tarefas primeiro de forma sintética analizando despois os exercicios, 
descompoñéndoos nos seus elementos, para terminar esixindo a execución de 
forma global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

En relación ás formulacións de organización o ensino será masivo podendo 
dividir o grupo en subgrupos por niveis de execución ou para a formación de 
equipos. 

 A distribución da práctica será simultánea, alternativa ou por quendas segundo 
o tipo de contidos e medios dispoñibles no centro. 
      A metodoloxía en todos os niveis ha de estar encamiñada a que o alumno, 
dunha forma lúdica, consiga melloras corporais e amplíe o seu campo relacional a 
través da incorporación de novos coñecementos.  
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      A estructuración das clases será en grupos de traballo armónicos que permitan, 
ademais do axuste físico para realizar tarefas, unha interrelación entre os 
compañeiros que formen cada grupo. Nas actividades de devanditos grupos 
evitaranse os aspectos negativos da competitividade e reforzaranse e valorarán o 
afán de superación, a cooperación e o compañeirismo. 
      A dinámica da clase ha de ser eminentemente participativa e comunicativa, 
intentando facer ao alumno responsable da súa propia actividade. Por outra banda, 
o traballo do alumno axustarase ás súas propias posibilidades esixíndoselle un 
progreso persoal, polo que os mecanismos de aprendizaxe deben ser o 
suficientemente flexibles para, nun clima de integración, entender e respectar as 
diferentes individualidades. 
      O método de aprendizaxe será un ensino dirixido na cal o alumno poida 
desenvolver criterios e formas de actuación, e en xeral que estimule o 
desenvolvemento da súa personalidade e dunha conduta autónoma e creativa. Ao 
principio será necesario a transmitir información e debe predominar a modificación 
do mando directo, para logo ir paulatinamente dando ao alumno maior actividade, 
asignándolle tarefas e encamiñándolle a un descubrimento guiado do 
desenvolvemento das súas capacidades físicas e habilidades motrices, e ir 
solucionando no seu momento calquera problema individual ou xeneral que poida 
xurdir ao longo da súa aprendizaxe. 

 
 

     7. Materiais e recursos didácticos. 
 
     A principal dificultade que se nos presenta para alcanzar os obxectivos propostos na 
programación anual segue sendo a falta de instalacións axeitadas dedicadas á práctica 
da Educación Física. Dado o incremento do alumnado, as horas de uso do ximnasio 
son insuficientes e a pista polideportiva non se pode utilizar cando a climatoloxía é 
adversa. 
 
INSTALACIÓNS 
 
Ximnasio: Espaldeiras, campo de baloncesto e voleibol con taboleiros, postes e redes. 
 
Pista polideportiva descuberta: Campo de fútbol sala con porterias. 
 
Sala de medios audiovisuais.                              . 
   
 
 
MATERIAL DEPORTIVO 
 

 Bancos suecos 
 Colchonetas: de chan e saltos 
 Balóns: baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmán, rugby, medicinais. 

  Pelotas:distintos tamaños. 
 Potro 
 Plinto 
 Aros 
 Cordas 
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 Picas 
 Conos 
 Mancuernas e barras de pesas 
 Cronómetros 
 Discos voladores 
 Indiacas 
 Raquetas y volantes de bádminton 
 Palas 
 Compases (búxolas) 
 Corda longa 
 Petos 

 
MATERIAL PARA O ALUMNO 
 

 Roupa e calzado deportivo 
 Útiles de aseo e hixiene 
 Libreta para apuntes 
 Apuntes do profesor en papel ou por medio dun blog 
 Para realizar a práctica dalgúns contidos se lles pedirá que merquen 

material , como por exemplo, raquetas de badminton. 
 

OUTRO MATERIAL NON DEPORTIVO 
 

 Material audiovisual :Aparato de música 
 Material de soporte : cintas de vídeo, cds, DVDs. 

 
 
 

8. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do 
alumnado 
  

      A cualificación  do alumno realizarase  mediante unha síntese entre o seu traballo 
diario e os resultados obtidos nas probas de control e seguimento que se realicen o 
longo do curso. Valorarase  o traballo na clase. Par levar isto a cabo utilizaranse os 
seguintes procedementos ou instrumentos de cualificación: 

- Asistencia regular e equipamento axeitado os contidos impartidos 
.   (p.e. roupa e calzado deportivo, etc.).    .     

Participación diaria na clase, con actitude participativa; realizando            
adecuadamente os exercicios que propón o profesor. Dita                                   
participación establecerase mediante a observación diaria na clase por parte 
do profesor. O resultado desta observación lle corresponde unha porcentaxe 
de cualificación do 30% da nota global. 

- Unha proba obxectiva de tipo práctico sobre os contidos desenvolvidos. A 
esta proba lle corresponde un 50% da nota global. 

- Unha proba obxectiva de tipo teórico sobre os contidos desenvolvidos 
(indicaráselle os alumnos  os apuntes ou parte un libro que entrarán na 
proba). A esta proba lle corresponde  un 20% da nota global. 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación (Orde25 de xaneiro de 2022) 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
 Ámbito actitudinal: 30% 
 Ámbito procedemental: 50% 
 Ámbito conceptual : 20% 

 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

Mediante unha proba obxectiva xeral dos contidos 
desenvolvidos de tipo práctico ou teórico, ou ben de tipo mixto 
(práctico-teórico). Dita proba obxectiva poderá ser substituda por 
un traballo, sempre que houbese acordo entre o alumno e o profesor 
que lle imparte a asinatura. 

 

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
 Ámbito actitudinal; 30% 
 Ámbito procedemental; 50% 
 Ámbito conceptual : 20% 

 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

 Mediante unha proba obxectiva xeral dos contidos 
desenvolvidos de tipo práctico ou teórico, ou ben de tipo mixto 
(práctico-teórico). Dita proba obxectiva poderá ser substituda por 
un traballo, sempre que houbese acordo entre o alumno e o profesor 
que lle imparte a asinatura. 

 

 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
 Ámbito actitudinal; 30% 
 Ámbito procedemental; 50% 
 Ámbito conceptual : 20% 
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CONCEPTOS (OPCIONAL) PROCEDEMENTOS ACTITUDES 

20% 
 

(2 PUNTOS) 

   50%  

 
( 5 PUNTOS) 

30% 
 

(3 PUNTOS) 
-Diario do alumno/a: 
Recollida dos aspectos 
básicos das sesións. 
 

 Probas de condición física 
  Probas prácticas:das 
diferentes unidades didácticas  

- Probas e exámes  
teóricos. 
Se evaluará ó final de cada 

- Traballos prácticos: organización 
de torneos, arbitraxe… 

   

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

 Mediante unha proba obxectiva xeral dos contidos 
desenvolvidos de tipo práctico ou teórico, ou ben de tipo mixto 
(práctico-teórico). Dita proba obxectiva poderá ser substituda por 
un traballo, sempre que houbese acordo entre o alumno e o profesor 
que lle imparte a asinatura. 

 

 
 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
SERÁ A NOTA MEDIA DAS TRES AVALIACIÓNS. 

Proba  
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

Mediante unha proba obxectiva xeral dos contidos 
desenvolvidos de tipo práctico ou teórico, ou ben de tipo mixto 
(práctico-teórico). Dita proba obxectiva poderá ser substituda por 
un traballo, sempre que houbese acordo entre o alumno e o profesor 
que lle imparte a asinatura. 

 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

Cualificarase mediante unha proba obxectiva xeral dos 
contidos desenvolvidos de tipo práctico ou teórico, ou ben de tipo 
mixto (práctico-teórico). Dita proba obxectiva poderá ser substituda 
por un traballo, sempre que houbese acordo entre o alumno e o 
profesor que lle imparte a asinatura. 
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trimestre. 
- Trabajos individuales y/o 
en grupo, planteados en 
cada evaluación. 

- Actividades propostas, en cada 
unha das  sesións. 
 

   

 
ACTITUDE/ESFORZO NA CLASE: SE PARTE CON 10 PUNTOS E SE RESTA 

- 3 - 1 - 0´5 
FP: Falta de respeto o/a profesor/a 
FC: Falta de respeto os 
compañeir@s 
NOI: No obedece instruccións da 
profesora 
AP: Actitude pasiva 
NA:Non atende as explicacións 
CI:Conducta ou comentario 
inapropiados 

F: Falta inxustificada   
NE: Non se esforza 
FM: Falta material 
MM: Maltrato material 

R: Retraso 
NR: Non recolle 
 

  Dado que os contidos de ensinanza-aprendizaxe son de tipo conceptual, procedemental e 
actitudinal, avaliaremos tendo en conta estos tres factores. Á hora de concretar a avaliación 
consideraremos o seguinte: 
 
 Será imprescindible a asistencia á clase e tomar parte activa nela. Valorarase o esforzo e 
participación nas tarefas propostas. 
 
 Analizarase de forma continuada a conducta e comportamento cos compañeiros, co profesor 
e cas instalacións e material. 
 
 Avaliaremos o nivel físico-deportivo de cada alumno/a. 
 
 Cando se avalíen los aspectos teóricos mediante un exame, o alumnado que copie ou fale 
durante o mesmo suspenderá a avaliación correspondente. 
 
 Deseñaranse actividades específicas de recuperación, se é o caso e unha proba para aqueles 
alumnos/as que perderon o dereito a avaliación continuada, consistente en contidos 
desenvolvidos durante o curso. 
 
 Cada avaliación ponderará un terzo na nota da avaliación ordinaria de xuño. 

  
  

 
    Instrumentos de avaliación.- 
 

a) Instrumentos obsevacionais: 
 

 Rexistro anecdotario (anotacións de feitos significativos). 
 Rexistro de seguimento do alumno. Exemplo: 

 
“ítems” para o ámbito actitudinal si no 

Asistencia   
Vestimenta adecuada   
Execución das ordes   
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Prontitude na execución das ordes   
Respeto o profesor/a   
Respeto aos compañeiros/as   
Adaptación as normas   
Hábitos hixiénicos   
Ciudadanía   
Valores (soliradidade, cooperación…)   
Outros   

 
 Listas de cotexo ou control (os “ítems” dependerán do contido a avaliar). 

Exemplo: 
 

Voleibol saque de abaixo si no 
Perna adiantada correctamente   
Brazo executor estirado   
Pernas flexionadas   
Pés ben dirixidos   
Golpea o balón por baixo   
Coordina golpeo con extensión de pernas   
Continua o movemento dando un paso   
Outros   
 

 Listas de cotexo escaladas ou con indicadores de logro 
 

b) Instrumentos experimentais: 
 Cuaderno virtual 
 Cuestionarios 
 Elaboración de traballos monográficos (papel/dixital…) 
 Proba teórica escrita 
 Preguntas verbais na durante as sesións de clase 
 Test de condición física 
 Probas prácticas de execución. 
 Cuestionario de autoevalución (pode axudar os profesores/as a    .        

correxir alguna cualificación) 
 
 

       

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  
 

Utilizaranse medidas metodolóxicas e organizativas que 
favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado. 
Entre estas medidas estarán a proposta de  tarefas 
globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as 
competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o 
uso das TIC como recurso didáctico, actividades que 
favorezan a auto-aprendizaxe, a creatividade, a 
investigación mediante proxectos de traballo, entre outras. 
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Actividades tipo 
 

Con respecto as de reforzo, tratase de deseñar as 
medidas correctoras e vías alternativas necesarias ante os 
fallos no proceso de ensinanza- aprendizaxe. Non consiste 
en repetir as mesmas actividades senón que supón unha 
adaptación curricular concreta, utilización de actividades de 
reforzo, reprogramación, actividades substitutorias e sobre 
todo plans individuais de actuación. 

As actividades de ampliación serán sobre os contidos 
non desenvolvidos  ou o perfeccionamento dos tratados no 
curso en función das preferencias do alumnado. 

 

Materiais e recursos 
 

  Ximnasio, pista polideportiva e material deportivo 
do centro. Material audiovisual :Aparato de 
música, vídeos, cds, DVDs, plataformas 
educativas, ferramentas web ( canalizado a través 
da Aula Virtual ) 

 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría) 

Metodoloxía  
 

Utilizaranse medidas metodolóxicas e organizativas que 
favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado. 
Entre estas medidas estarán a proposta de  tarefas 
globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as 
competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o 
uso das TIC como recurso didáctico, actividades que 
favorezan a auto-aprendizaxe, a creatividade, a 
investigación mediante proxectos de traballo, entre outras. 

 

Actividades tipo 
 

Con respecto as de reforzo, tratase de deseñar as 
medidas correctoras e vías alternativas necesarias ante os 
fallos no proceso de ensinanza- aprendizaxe. Non consiste 
en repetir as mesmas actividades senón que supón unha 
adaptación curricular concreta, utilización de actividades de 
reforzo, reprogramación, actividades substitutorias e sobre 
todo plans individuais de actuación. 

As actividades de ampliación serán sobre os contidos 
non desenvolvidos  ou o perfeccionamento dos tratados no 
curso en función das preferencias do alumnado. 
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Materiais e recursos 
 

 Ximnasio, pista polideportiva e material deportivo 
do centro. Material audiovisual :Aparato de 
música, vídeos, cds, DVDs, plataformas 
educativas, ferramentas web ( canalizado a través 
da Aula Virtual ) 

 

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía  
 

 

Actividades tipo 
 

 

Materiais e recursos 
 

 

 
           

 
NORMAS CONCRETAS NAS SESIÓNS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

        Son aqueles necesarios para aprobar a asignatura, imprescindibles para a 
avaliación de cada trimestre e para unha dinámica de traballo nas 
 

• Puntualidade: Aos cinco minutos de tocalo timbre pasarase lista e quen chegue 
tarde (salvo causa xustificada) terá falta de puntualidade. O alumnado disporá 
de dez minutos para ducharse e cambiarse de roupa ao final da sesión e 
procurará non chegar tarde a clase seguinte. 

 
• Roupa deportiva: Será necesario levar indumentaria axeitada para o 

desenvolvemento das sesións e para o aseo persoal. Salvo causa xustificada, o 
non dispor do material suporá unha falta de material. 

 
• Material: Se un alumno/a, como consecuencia do uso indebido do material,  

lesionase ou fixera dano a alguien, suspenderá a avaliación. Se maltrata o 
material, terá unha falta no apartado de actitude. 

 
• Actitude: Falta de respecto hacia o/a profesor/a, compañeiros/as, material, etc. 

durante o desenvolvemento das sesións, suporá unha falta de actitude. Unha 
falta moi grave suporá un suspenso na avaliación correspondente. 

 
• Se non poden facer a práctica: Polas particularidades da Educación Física, 

atenderemos de maneira especial os alumnos/as que manifesten imposibilidade 
parcial ou temporal para a práctica concreta e realizada polo grupo.  Cando este 
sexa o caso o/a alumno/a deberá realizar actividades programadas e adaptadas 
as suas posibilidades. Así, deberá acudir a clase co roupa deportiva e realizar 
actividades como as que seguen: exercicios de respiración ou flexibilidade se 
está resfriado ou co problemas nas costas, traballo da condición física se está  
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lesionado nunha man, forza do tren superior, se está lesionado nunha perna,etc. 
También podrá corregir, anotar, arbitrar…axudar o/a profesor/a ou os  
compañeiros/as. 
 
A evaluación se realizará en función das actividades realizadas, do traballo 
teórico proposto e/ ou do exame práctico/ teórico (opcional) común a todo grupo. 
O traballo realizado levará una valoración e se non se realiza correctamente 
deberá ser completado na casa se fora teórico ou conlevaría una falta de 
traballo. 

 
 

• As faltas de puntualidade, asistencia, ausencia ao exame, deberán traer o 
xustificante oportuno: pais/nais, titor/ra, médico. Dito xustificante se amosará ao 
profesor/a o primeiro día de incorporación a clase de Educación Física e este 
devolverallo o/a alumno/a para que llo poda entregar o seu titor/a. 

 
• Cando un alumno/a non atenda durante as explicacións teóricas se lle pedirá 

que faga un traballo teórico do contido que se estaba a explicar. Se tratase dun 
grupo numeroso do alumnado o de case todo o grupo, se lles fará un exame 
teórico. Consirerarase como unha falta de actitude. 

 

9. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a 
    práctica docente. 
 

    Un dos aspectos que non podemos esquecernos de avaliar é o proceso de ensino e 
nosa propia práctica docente. 
    Os indicadores de logro son unha serie de preguntas que nos serven para reflexionar 
sobre a nosa actuación cos alumnos, e sobre todos os aspectos que se recolleron na 
programación: 

 Sobre os materiais que se utilizaron: permiten a manipulación, son accesibles 
aos alumnos, atractivos, suficientes... 

 Si a planificación foi adecuada: número e duración das actividades, nivel de 
dificultade, interese para os alumnos, significatividade para o proceso de 
aprendizaxe, baseadas nos intereses dos alumnos, con obxectivos ben 
definidos, propostas de aprendizaxe colaborativo... 

 Sóubose motivar aos alumnos, espertar a súa curiosidade, crear o conflito 
cognitivo, colocalos na súa zona de desenvolvemento próximo e ofrecerlles a 
axuda adecuada para facelos progresar no desenvolvemento dos seus 
esquemas cognitivos, si todos participan activamente, conseguiron o seu nivel 
máximo de desenvolvemento... 

 Se ha ter en conta a participación das familias, as medidas de atención á 
diversidade necesarias, que uso deuse ás TIC, poderíanse haber enfocado as 
unidades de programación doutro xeito, incluíronse os temas transversais nas 
sesións, desenvolvéronse actividades de carácter interdisciplinar... 
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Indicadores de logro: 
 

Programación si non observacións 
Os profesores temos unha distribución coherente de 
contidos na programación.    
Consulto a programación ao longo do curso escolar.    
Analizo e marco dentro da programación as 
competencias básicas e fundamentais da 
asignatura. 

   

As ferramentas de avaliación que utilizo para medir 
as competencias na programación son claras.    
Á hora de realizar a programación teño en conta as 
posibilidades que me dá a contorna.    
Dou a coñecer a programación aos alumnos/as: 
obxectivos, contidos, criterios de avaliación, etc.    
Introduzo na programación desenvolvida durante o 
curso escolar temas ou proxectos propostos polos 
alumnos. 

   

Fago as programacións pensando traballar as 
competencias.    
¿Teño en conta algún libro de texto á hora de facer 
a programación?    
¿Coincide a programación co que logo fago en 
clase?    
Comparo a asignatura con outras do mesmo nivel 
para enriquecela e reforzala.    
No caso de que veña un suplente, leste atopará 
suficiente información sobre a programación e a 
dinámica da asignatura. 

   

Outras    
 

Diversidade si non observacións 
Segundo as características de cada alumno e 
alumna, esixo diferentes resultados.    
Por norma, dou explicacións xerais.    
Ofrezo a cada un de forma individual a explicación 
que precisa.    
Teño en conta a diversidade á hora de facer a 
programación.    
Tanto nas actividades como nos exames, 
realizamos uns exercicios máis sinxelos ou máis 
complicados que outros. 

   

Utilizo diferentes ferramentas de avaliación.    
¿Temos en conta a diversidade á hora de organizar 
a clase, dividir aos alumnos/as en grupos, etc.?    
¿Os temas tratados teñen interese para os 
alumnos? 

   
¿ Que fago para coñecer as características da clase? 

 Unha proba ao comezo do curso escolar. 
 Ler os informes de anos anteriores. 
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 Ao final da avaliación decátome das características do grupo en canto a diversidade 
refírese. 

 É na reunión de grupo onde obteño a maior parte da información. 
 Outras. 

¿Onde debemos atender aos alumnos/as que non chegan ao “nivel”? 
 

 
 

10. Organización de actividades de seguimento e avaliación     
das materias pendentes 

 
    Os alumnos pendentes deberán elaborar, por cada unha das unidades didácticas 
que compoñen a programación do curso que se pretende recuperar, un traballo; por 
escrito ou a ordenador. Devanditos traballos deberán ser entregados coincidindo coas 
avaliacións normais do curso.  
    Á avaliación do conxunto destes traballos corresponderalle un 50% da nota global, o 
50% restante da nota corresponderalle ao resultado dunha proba teórico-práctica sobre 
o contido de devanditos traballos. Se o alumno non realizase os anteditos traballos a 
proba farase sobre os contidos, correspondentes ao curso que se pretende recuperar, 
desta programación.                                         .                                                    
     Os contidos dos traballos poden ser distintos aos anteriormente expresados, sempre 
que haxa acordo entre o alumno e o Departamento.  
     Reforzos para lograr a recuperación.-                                  . 
     O profesor encargado dentro do Departamento, reunirase cos alumnos 
periódicamente ou a petición destes, para comprobar o avance dos traballos e facer as 
correccións pertinentes, dando as explicacións e instrucións para a súa realización 
práctica. 
 

11. Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en 
función dos resultados. 
 

    A avaliación inicial celebrarase nas primeiras semanas de setembro. Nas  primeiras 
sesións do curso, antes de as devanditos días, os profesores do Departamento de 
Educación Física farán en cada nivel un repaso xeral dos contidos mínimos 
correspondentes as materias dos niveis anteriores. 
    As observacións sistemáticas que se realizarán durante o desenvolvemento desta 
tarefa ademais das probas de condición física e deportivas que estimen necesarias 
servirán para a realización da avaliación inicial. 
    As medidas adoptaranse nas sesións de avaliación inicial de acordo co resto dos 
membros da xunta de avaliación e contando cos informes do Departamento de 
Orientación. 
 

 
12. Medidas de atención a diversidade. 
 

    A Educación Física constitúese en si nunha gran área de adaptación ao permitir os 
programas especiais a participación dos nenos e mozos en actividades físicas 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

39 
 

adecuadas ás súas posibilidades, facilitando que os alumnos intégrense no mesmo 
mundo dos demais. 
    A nosa proposta de actuación para co Alumnado con Necesidades Educativas 
Especiais (ACNEE) é a seguinte: 
    Está estruturada en torno a catro grandes aspectos: 
    A) A organización dos tempos da sesión (individuais e grupais): 
       1. Tempos de experimentación e traballo individual auto-regulados 
       2. Tempos de traballo por parellas ou en pequenos grupos. 
    B) Os contidos traballados. Suscitamos dúas posibilidades: 
       1. Seguir o mesmo programa e adaptar actividades ao noso ACNEE 
       2. Adaptar o programa cara aos contidos en que este alumnado poida integrarse e 
.          participar. 
    C) A metodoloxía 
         1. Escalas progresivas de adaptación curricular.  
         2. Implicación do alumnado na procura de adaptacións e modificacións 
         3. Utilización de propostas abertas e/ou baixo nivel de estructuración 
         4. Actividades cooperativas 
    D) A avaliación. Seguirá o protocolo de seguimento para o ACNEE e o tratamento da 
diversidade en Educación Física: 
         1 - Estudo previo 
         2 - Plan de acción (intervención) 
         3 - Evolución e avaliación do proceso 
    O profesor de Educación Física ha de saber que as adaptacións non afectarán única 
e exclusivamente ao alumnado ACNEE,  si non que no que respecta á atención á diver-
sidade de todo o grupo-clase, todos e cada un dos nosos alumnos son diferentes, e 
que as nosas sesións de EF deberían atender a devandita diferenza. 

Exención do exercicio físico: 
Os alumnos que por algunha razón non poidan realizar exercicio físico; deberán 

acreditalo mediante un certificado médico oficial no que conste si a exención é parcial 
ou é total para todo tipo de exercicio, si é para todo o curso ou só temporal. Si a 
imposibilidade para realizar exercicio é temporal, indicarase o tempo que dure esta 
incapacidade. Si a contraindicación do exercicio físico é parcial indicarase o tipo ou 
tipos de exercicios que están contraindicados.  

A exención do exercicio físico non exime da obrigación de realizar as probas 
teóricas nin da obrigación de asistir a clase, atender ás explicacións do profesor e 
tomar nota do traballo que se realiza en cada sesión. 

Si a incapacidade ou a merma da mobilidade impide o desprazamento do alumno 
ao ximnasio, este permanecerá na biblioteca, ou outro lugar que se estableza, 
realizando a tarefa que lle asigne o profesor de Educación Física. 

 

13. Concreción dos elementos transversais. 
 

      O elementos transversais son aqueles que non son propios dun área determinada, 
senón que afectan a todas as do curriculum. 
      Entre outros podemos destacar: 
Educación para a saúde: Os contidos de condición física trata de forma prioritaria o 
tema da saúde.  
Educación ambiental: Nos contidos de “actividades na natureza” faremos especial 
fincapé na educación ambiental no que se refire ó coñecemento e ó respecto do medio 
natural. 
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Educación para o consumo: Resulta esencial que neste aspecto se faga fincapé na 
desmitificación de marcas e se logre que os alumnos teñan unha actitude crítica ante o 
consumo indiscriminado e compulsivo de artigos de deportes tan ligados a modas e 
con prezos desproporcionados. 
Educación para a paz: A través dos contidos “xogos e deportes” promoveremos 
actitudes de convivencia, respecto, colaboración e solidaridade, fomentando as 
actitudes de diálogo entre os alumnos. Igualmente, a práctica de actividades físicas ou 
xogos tradicionais de diferentes culturas pódennos servir como ferramenta para 
comprender e integrar alumnos de diferentes colectivos ou culturas. 
Educación vial: Tódolos contidos da Educación Física referidos ó corpo no espacio e 
no tempo fomentarán esquemas motores que terán unha transferencia positiva a 
situacións normais de comportamento no medio urbano ou vial. 
Todos os elementos transversais son comúns para todos os cursos e aplicaranse 
durante todos os días de clase.  

 

    14. Actividades complementarias e extraescolares do                
.       departamento. 

 
 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- Competicións deportivas e xogos populares nas 
seguintes celebracións : Magosto, Nadal, Entroido, Letras Galegas e Fin de Curso. 
 

O longo do curso recibiremos visitas de clubes deportivos de distintas 
disciplinas, os cales impartirán sesións teórico prácticas. 

 
        MARCHAS DE SENDEIRISMO.- Actividade extraescolar para os alumnos  da 
ESO e os alumnos de 1º de bacharelato. 
   Obxectivos.- Os obxectivos que se pretenden alcanzar corresponden cos 
seguintes do proxecto educativo do departamento para este curso: 

Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo impacto 
ambiental, contribuíndo á súa conservación. 

Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do sendeirismo nun 
percorrido polo centro ou as súas inmediacións, resolvendo pequenos problemas 
suscitados no devandito itinerario. 

Realizar de forma autónoma un percorrido de carreiro cumprindo normas de 
seguridade básicas e resolvendo  pequenos problemas suscitados no devandito 
itinerario, á vez que amosa unha actitude de respecto cara á conservación do contorno 
en que se leva a cabo a actividade. 

Planificar unha saída ao medio natural e resolver cooperativamente problemas 
que se presentan nel a partir dos contidos traballados. 

Buscar información en diferentes medios e fontes sobre as saídas que se van 
realizar ao medio. 

Calendario e duración.- Estas marchas de sendeirismo terán unha duración dun 
día e realizásense no primeiro ou no terceiro trimestre, para aproveitar que os días son 
máis longos e que o tempo meteorolóxico adoita ser máis benigno.   

Avaliación.- Á hora de avaliar esta actividade teranse en conta os obxectivos 
alcanzados, entre eles: respecto polo medio natural e etnológico, compañeirismo, 
capacidade de sacrificio, etc.                                                        . 
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SAÍDAS AO PARQUE PRÓXIMO.- Actividades complementarias no parque 
próximo para realizar xogos no medio natural ou ben actividades de deporte 
orientación. 

Obxectivos.- Preténdese alcanzar os seguintes obxectivos do proxecto 
educativo: 

Completar unha actividade de orientación, preferentemente non medio natural, 
coa axuda dun mapa, resolvendo pequenos problemas suscitados non devandito 
itinerario, coñecendo e aplicando as normas de seguridade propias dás actividades na 
natureza e amosando unha actitude de respecto cara ao medio. 

Recompilar actividades, xogos, estiramentos e exercicios de mobilidade articular 
apropiados para ou quecemento e realizados na clase.                              .  
Buscar avaliar ou coñecemento e a valoración dúas xogos e deportes tradicionais 
practicados, así como as capacidades coordinativas nas habilidades específicas 
requiridas. Tamén valorarase a realización por parte do alumnado dunha autoavaliación 
axustada ao seu nivel de execución. 

Recoñecer e valorar como unha característica cultural propia, as actividades 
físico-deportivas habituais na nosa Comunidade, participando na construción social e 
cultural que supoñen estas actividades e propiciando ou uso adecuado e ou goce dous 
servizos públicos destinados a este fin. 

Avaliar as súas necesidades persoais, planificar e levar a cabo actividades que 
melloren ou estado dás súas calidades físicas e dás súas habilidades motrices, 
participando activamente nos distintos grupos e mostrando un nivel de autonomía, 
axuste e creatividade adaptado a cada situación. 

Calendario e duración.- A duración da actividade será a dunha clase normal, 
podendo nalgunha ocasión prolongala de acordo co profesor da hora seguinte. As 
saídas a parque próximo realizaranse durante as horas de Educación Física segundo o 
desenvolvemento da programación. 

Avaliación.- Estas actividades avaliaranse como unha clase máis do programa.  
          PARTICIPACIÓN EN DEMOSTRACIÓNS, COLOQUIOS E CONFERENCIAS.- 
Como actividade complementaria poderase asistir a demostracións, coloquios ou 
conferencias que entidades públicas ou privadas alleas ao centro promovan no mesmo.  

 
           ACTIVIDADES VARIAS.- Participación en actividades varias , según as ofertas 
que xurdan, con comunicación previa o vicedirector do centro. 

 
     15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da               
.    programación didáctica en función dos resultados académicos  
.    e procesos de mellora. 
 
     Ademáis da preceptiva avaliación, por parte dos profesores, dos procesos de ensino 
e da práctica docente en relación coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos 
da etapa e co desenvolvemento das competencias básicas, nas sesións de avaliación; 
éstes avaliarán de forma continua a programación nas reunións de departamento, 
analizando, entre outros, os seguintes aspectos:                                                       . 
            a) A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás 
características e necesidades do alumnado, así como aos materiais e medios 
dispoñibles.                                . 
            b) As aprendizaxes obtidas polo alumnado.                      . 
            c) As medidas de atención á diversidade aplicadas.       . 
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            d) O desenvolvemento da programación didáctica, á organización do espazo de 
educación física, o aproveitamento  dos recursos do centros e os que a sociedade pon á 
súa disposición e os procedementos de avaliación do alumnado.                          
            e) A coordinación entre as profesoras e profesores de cada curso, así como 
entre o profesorado do 1º curso da ESO co equipo de mestras e mestres da etapa 
anterior, coa finalidade de garantir a eficacia necesaria no tránsito dunha etapa á outra.                                                                 
.         Os resultados destas avaliacións serán analizados na comisión de coordinación 
pedagóxica, na que se tomarán as decisións que fosen consideradas pertinentes. 
 
     
  
 
   16. Proxecto TIC. 
  
Ao ser a educación física un área eminentemente procedimental permite ás tecnoloxías 
da información e comunicación un amplo uso, que vai a ser utilizado para apoiar os 
diferentes coñecementos e aprendizaxes da área. 
 
As TIC van a favorecer ao alumnado á adquisición de certas competencias básicas 
esixibles ao final da etapa obligatoria especialmentea que fai referencia á competencia 
dixital e tratamento da información, entendida como a habilidade para buscar, obter, 
procesar e comunicar a información e transformarla en coñecemento, incluíndo a 
utilización das tecnoloxías da información e comunicacióncomo un elemento esencial 
para informarse e comunicarse. 
 
Ademáis participa no desenvolvemento doutras capacidades, tales como, aprender a 
aprender ( permitindo a autonomía na aprendizaxe), competencia matemática (uso da 
linguaxe matemático e o pensamento estratéxico), ou a competencia para a autonomía e 
iniciativa persoal, entre outras. 
 
As orientacións metodolóxicas centraranse na utilización dunha metodoloxía participativa 
e socializadora. Dende a área de E.Física se pode utilizar unha estratexia de 
aprendizaxe global ou analítica según os contidos traballados en cada momento do 
proceso ensinanza-aprendizaxe. 
 
É na avaliación onde vai ter maior protagonismo as TIC en E.Física, xa que vai ser unha 
ferramenta de avaliación. O profesor/a pode utilizar as TIC como ferramenta 
observacional que vai a permitir emitir uns xuicios sobre a participación do alumnado nas 
diferentes tarefas motrices. O alumnado pode utilizar as TIC para comprobar o seu nivel 
de execución, os erros cometidos e analizar a forma de correxilo nun futuro. 
 

Aplicacións prácticas 
 Utilización da AULA VIRTUAL. 
 Envío de traballos, diarios de clase ou outro material a través da aula virtual o 

correo electrónico ou blog. 
 Ampliación de contidos por parte do alumnado exento (temporal) da actividade 

física. 
 A traves dun blog: Diseño de apuntes, traballos e recursos didácticos para 

utilizar na aula. 
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 Para a exposición de clases teóricas sobre acondicionamento físico, deportes, 
actividades na natureza, etc. 

 
 

 
17. Accións de Contribución ao Plan de Convivencia 
 
Fomentaremos: 

 Actitudes de respeto polas normas construidas democraticámente. 
 O respeto hacia os/as compañeiros 
 A aceptación das diferencias 
 A cooperación 
 A tolerancia. 
  

18. Accións de Contribución ao Proxecto Lector 
 
Temas de lectura relacionados cos contidos 
Confirmación da lectura como un dos recursos con que conta o profesor para 
desenvolver os procesos de instrucción e educación. Para eso propomos emplear a 
Literatura de tema deportivo. Preténdese analizar as formas de levar a lectura a través 
da educación física e devolverlle á E. Física o lugar que lle corresponde na educación 
xeral e integral dos alumnos e alumnas. 
Se continuará coa implantación da “hora de ler”, no primeiro ciclo da ESO, dinamizada 
polo equipo da Biblioteca. 
 
Obxectivos: 

1. Analizar os valores formativos da lectura e o seu lugar dentro do ensino da 
E.Física. 

2. Apreciar os contidos da relación histórica do deporte, o arte e a literatura, como 
recurso do proceso docente-educativo da E.Física. 

3. Coñecer a Literatura de tema deportivo e propostas de introducción nas clases 
de E.Física. 

4. Diseñar un sistema de accións dirixidas ao fomento da lectura, nas clases de E. 
Física. 

5. Elaborar un catálogo de accións e orientacións metodolóxicas para o fomento da 
lectura a través da E. Física. 

 
 
 
Contidos: 

A lectura como necesidade da sociedade contemporánea. 
 Lectura como recurso de ensinanza físico-deportiva. 
 A historia da cultura física a través das obras da literatura. 
 O fomento da lectura a través da E. Física. 

 
Temas propostos : 

 Lecturas relacionadas cos contidos desenvolvidos en cada nivel. 
 Biblioteca de aula con títulos relacionados coa actividade físico-deportiva. 
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  19. Departamento de Educación Física. 
 

En este curso académico o Departamento de Educación Física e Deportiva do 
Instituto de Educación Secundaria “Do Castro” de Vigo ( Pontevedra) está formado polos 
profesores Cristina Suarez Garcia, Ana Estevez Costa e Oscar Castro Sousa que 
subscribe esta programación por exercer este  último  como xefe de departamento. 

Esta programación foi realizada polos membros do Departamento, sendo o labor de 
coordinación e redacción final, do xefe de Departamento, coa aprobación dos outros 
membros do mesmo. 

 
 
             
 
 
    En Vigo, setembro 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2º DE ESO 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

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

 
41. Resolver situacións 
motoras individuais apli-
cando os fundamentos téc-
nicos e habilidades es-
pecíficas, das actividades 
físico-deportivas propos-
tas, en condicións reais ou 
adaptadas. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Lista de control[Anexo K] 

 
U.P. 1 Presentación e 
normas básicas. 
 

Unha sesión 
 

 Probas 
específicas 

 Observación 
sistemática 

 

Probas de capacidade 
motriz; probas de 
execución motriz 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 
Rexistro anecdótico 
 

U.P. 7 Habilidades 
motoras: 
desprazamentos, xiros, 
saltos, equilibrio, 
coordinación. 
 

Seis sesións 
 

 Probas 
específicas 

 Observación 
sistemática 

 

Probas de capacidade 
motriz; probas de 
execución deportiva 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 
Rexistro anecdótico 
 

 
U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e 
populares, xogos 
deportivos. 
 

oito sesións 
 

3.1.4. Adapta a inten-
sidade do esforzo con-
trolando a frecuencia 
cardíaca correspondente 
ás marxes de mellora 
dos principais factores 
da condición física. 

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

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

U.P.2 O pulso na 
Educación Física. 
 
Primeira sesión e ao 
final das actividades de 
resistencia. 
 
Parte de unha sesión 
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1.1.1. Recoñece de xeito 
básico a estrutura dunha 
sesión de actividade físi-
ca coa intensidade dos 
esforzos realizados. 
 
 

11. Recoñece e aplica 
actividades propias de 
cada fase da sesión de 
actividade física, tendo en 
conta ademais as reco-
mendacións de aseo 
persoal necesarias para 
esta. 

 Observación 
sistemática 
 

Rúbrica [Anexo G] 
Rexistro anecdótico 
 

 
U.P. 3 Partes de unha 
sesión; Quecemento e 
recuperación. Xogos e 
exercicios para o que-
cemento e a relaxa-
ción. 
 
Ao longo de todas as 

sesións do curso. 
 

 

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

 Observación 
sistemática 
 

Lista de control [Anexo K] 
Rexistro anecdótico 

 
 
 
1.4.1. Identifica as ca-
racterísticas das activi-
dades físico-deportivas e 
artístico-expresivas pro-
postas que poidan supor 
un elemento de risco 
relevante para si mes-
mo/a ou para as demais 
persoas. 
 
 

14. Controlar as dificulta-
des e os riscos durante a 
súa participación en activi-
dades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, anali-
zando as características 
destas e as interaccións 
motoras que levan consi-
go, e adoptando medidas 
preventivas e de segurida-
de no seu desenvolvemen-
to. 
 

 Observación 
sistemática 

Rúbrica [Anexo G] 
 
Lista de control [Anexo K] 
 
Rexistro anecdótico 

U.P. 4 Prevención de 
riscos na actividade 
física 
 

 

Repartido en tres 
sesións 
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1.4.2. Describe e pon en 
práctica os protocolos 
para activar os servizos 
de emerxencia e de pro-
tección no seu contorno. 
 

 
14. Controlar as dificulta-
des e os riscos durante a 
súa participación en activi-
dades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, anali-
zando as características 
destas e as interaccións 
motoras que levan consi-
go, e adoptando medidas 
preventivas e de segurida-
de no seu desenvolvemen-
to. 
 
 

 Observación 
sistemática 
 

Rúbrica [Anexo G] 
 
Rexistro anecdótico 
 
Proba escrita 

 
U.P. 4 Prevención de 
riscos na actividade 
física 
 
U.P. 9 ABC das 
urxencias; a regra do 
PAS.RCP 
 

Repartido en seis 
sesións 

 

 
1.4.3. Adopta as medi-
das preventivas e de 
seguridade propias das 
actividades desenvolvi-
das durante o ciclo, 
tendo especial coidado 
con aquelas que se 
realizan nun contorno 
non estable. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 4 Prevención de 
riscos na actividade 
física. 
 

Repartidos en tres 
sesións 

 

 Observación 
sistemática 

 
Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 11 Actividades 
físicas na Natureza.  
 

tres sesións 
compartidas con U.P 

13. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
 
U.P. 13 A marcha 
(sendeirismo). 
 

Toda unha xornada 
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3.1.3. Relaciona as 
adaptacións orgánicas 
principais coa actividade 
física sistemática, así 
como coa saúde e os 
riscos e as contraindica-
cións da práctica depor-
tiva. 
 

31. Recoñecer os factores 
básicos que interveñen na 
acción motora e os meca-
nismos de control da inten-
sidade da actividade física, 
e aplicalos á propia prác-
tica, en relación coa saúde 
e a alimentación. 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 4 Prevención de 
riscos na actividade 
física. 
U.P. 5 Saúde e 
actividade física. 
 

Repartidos en tres 
sesións 

 
U.P. 6 Condición física 
 

Dez sesións 
 

 
1.3.3. Analiza critica-
mente as actitudes e os 
estilos de vida relaciona-
dos co tratamento do 
corpo, as actividades de 
lecer, a actividade física 
e o deporte no contexto 
social actual. 
 

13. Recoñecer as posibili-
dades que ofrecen as acti-
vidades físico-deportivas 
como formas de lecer acti-
vo e de utilización respon-
sable do contorno. 

 Observación 
sistemática 

 

Rúbrica [Anexo G] 
 
Rexistro anecdótico 
 

 
U.P. 5 Saúde e 
actividade física. 
 

Tres sesións 
compartidas coa U.P 4 
 
 
 

 
3.1.2. Relaciona diferen-
tes tipos de actividade 
física e alimentación co 
seu impacto na súa 
saúde. 
 

 
31. Recoñecer os factores 
que interveñen na acción 
motora e os mecanismos 
de control da intensidade 
da actividade física, apli-
cándoos á propia práctica, 
en relación coa saúde e a 
alimentación. 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
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3.1.6. Identifica as ca-
racterísticas que deben 
ter as actividades físicas 
para ser consideradas 
saudables, adoptando 
unha actitude crítica 
fronte ás prácticas que 
teñen efectos negativos 
para a saúde. 
 

31. Recoñecer os factores 
que interveñen na acción 
motora e os mecanismos 
de control da intensidade 
da actividade física, apli-
cándoos á propia práctica, 
en relación coa saúde e a 
alimentación. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
 
U.P. 5 Saúde e 
actividade física. 
 

Tres sesións 
compartidas coa U.P 4 

 
 
3.2.3. Aplica os funda-
mentos de hixiene pos-
tural na práctica das 
actividades físicas como 
medio de prevención de 
lesións. 
 
 

 
32. Desenvolver as capa-
cidades físicas máis salien-
tables 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. 
 

 Observación 
sistemática 

 

Rúbrica [Anexo G] 
 
Rexistro anecdótico 
 
Lista de control [Anexo K] 

U.P. 5 Saúde e 
actividade física. 
 

Tres sesións 
compartidas coa U.P 4 

 
 
3.2.4. Analiza a impor-
tancia da práctica habi-
tual de actividade física 
para a mellora da propia 
condición física sauda-
ble, relacionando o efec-
to desta práctica coa 
mellora da calidade de 
vida. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo H] 
 
Probas específicas 

 
U.P. 5 Saúde e 
actividade física. 
 

Repartidos en tres 
sesións compartidas 

coa U.P 4 
 
U.P. 6 Condición física 
 

Dez sesións 
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3.1.1. Analiza de xeito 
básico a implicación das 
capacidades físicas e as 
coordinativas nas activi-
dades físico-deportivas e 
artístico-expresivas 
traballadas no ciclo. 
 

 
31. Recoñecer os factores 
que interveñen na acción 
motora e os mecanismos 
de control da intensidade 
da actividade física, apli-
cándoos á propia práctica, 
en relación coa saúde e a 
alimentación. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 
Probas específicas 

U.P. 6 Condición física 
 

dez sesións 
 
U.P. 7 Habilidades 
motoras 
 

Seis sesións 

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

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 
Probas específicas 

U.P. 6 Condición física 
 

Dez sesións 
 

 
3.2.1. Participa activa-
mente na mellora das 
capacidades físicas bási-
cas desde un enfoque 
saudable, utilizando os 
métodos básicos para o 
seu desenvolvemento. 
 
 

 
32. Desenvolver as capa-
cidades físicas máis salien-
tables 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. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

U.P. 6 Condición física 
 

Dez sesións 
 

 
3.2.2. Alcanza niveis de 
condición física saudable 
acordes ao seu momen-
to de desenvolvemento 
motor e ás súas posibili-
dades. 
 

 Probas específicas 
 

 Observación 
sistemática 

 

Probas de capacidade 
motriz; probas de 
condición física 
 
Rexistro anecdótico 
 

U.P. 6 Condición física 
 

dez sesións 
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4.1.2. Autoavalía a súa 
execución de xeito bási-
co con respecto ao 
modelo técnico formula-
do. 
  

41. Resolver situacións 
motoras individuais apli-
cando os fundamentos téc-
nicos e as habilidades es-
pecíficas, das actividades 
físico-deportivas propos-
tas, en condicións adapta-
das. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 7 Habilidades 
motoras 
 

Seis sesións 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 10 Deportes 
alternativos. 
 

Trece sesións 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 12 Deportes 
colectivos; balonmán 
 

Doce sesións 
 

 
4.1.3. Describe a forma 
de realizar os movemen-
tos implicados nos mo-
delos técnicos adapta-
dos. 
 

 Observación 
sistemática 

Rúbrica [Anexo G] 
 
Rexistro anecdótico 
 
 

U.P. 7 Habilidades 
motoras 
 

Seis sesións 

 
4.1.4. Mellora o seu 
nivel na execución e 
aplicación das accións 
técnicas respecto ao seu 
nivel de partida, amo-
sando actitudes de es-
forzo e superación. 

 Probas específicas 
 
 Observación 

sistemática 
 

Probas de capacidade 
motriz; probas de 
execución motriz 
 
Rexistro anecdótico 
 

U.P. 7 Habilidades 
motoras 
 

Seis sesións 
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4.1.4. Mellora o seu 
nivel na execución e 
aplicación das accións 
técnicas respecto ao seu 
nivel de partida, amo-
sando actitudes de es-
forzo e superación 
 

 
41. Resolver situacións 
motoras individuais apli-
cando os fundamentos téc-
nicos e as habilidades es-
pecíficas, das actividades 
físico-deportivas propos-
tas, en condicións adapta-
das. 
 

 Probas específicas 
 
 Observación 

sistemática 
 

Probas de capacidade 
motriz; probas de 
execución deportiva 
 
Rexistro anecdótico 
 

 
U.P. 10 Deportes 
colectivos;. 
 

Doce sesións 
 
 
U.P. 12 Deportes 
alternativos 
 

Trece sesións 
 

 Observación 
sistemática 

 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 
Rexistro anecdótico 
 
 

  
U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e 
populares, xogos 
deportivos. 

Oito sesións 

 
1.5.1. Utiliza as tecnolo-
xías da información e da 
comunicación para ela-
borar documentos dixi-
tais propios adecuados á 
súa idade (texto, pre-
sentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resulta-
do do proceso de pro-
cura, análise e selección 
de información salienta-
ble. 
 

15. Utilizar as tecnoloxías 
da información e da comu-
nicación no proceso de 
aprendizaxe, para procu-
rar, analizar e seleccionar 
información salientable, 
elaborando documentos 
propios. 

 Análise de 
producións 
 

Producións dixitais; mapa 
conceptual 

U.P. 8 Elaboración dun 
mapa conceptual sobre 
as habilidades 
motoras. 
 

Unha sesión 
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152. Expón e defende 
traballos sinxelos sobre 
temas vixentes no con-
texto social, relaciona-
dos coa actividade física 
ou a corporalidade, utili-
zando recursos tecno-
lóxicos. 

15. Facer exposicións e 
argumentacións das pro-
ducions dixitais elabora-
das. 

 Probas 
específicas 
 

Exposición dun tema 

U.P. 8 Elaboración dun 
mapa conceptual sobre 
as habilidades 
motoras. 
 

Unha sesión 
 

 
1.2.1. Amosa tolerancia 
e deportividade tanto no 
papel de participante co-
mo no de espectador/a. 
 

 
12. Recoñecer as posibili-
dades das actividades 
físico-deportivas e 
artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, 
facilitando a eliminación de 
obstáculos á participación 
doutras persoas indepen-
dentemente das súas 
características, colaboran-
do elas e aceptando as 
súas achegas. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 10 Deportes 
alternativos. 
 

Trece sesións 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 12 Deportes 
colectivos; balonmán. 
 

Doce sesións 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

  
U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e 
populares, xogos 
deportivos. 

Oito sesións 
 
1.2.3. Respecta as 
demais persoas dentro 
do labor de equipo, con 
independencia do nivel 
de destreza. 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 10 Deportes 
alternativos. 
 

Trece sesións 
 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
 

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

 
12. Recoñecer as posibili-
dades das actividades 
físico-deportivas e 
artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, 
facilitando a eliminación de 
obstáculos á participación 
doutras persoas indepen-
dentemente das súas 
características, colaboran-
do elas e aceptando as 
súas achegas. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

  
U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e 
populares, xogos 
deportivos. 

Oito sesións 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 10 Deportes 
alternativos. 
 
Trece sesións 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 14 A expresión do 
noso corpo. 
U.P. 15 Bailes e danzas 
do mundo. 
 

Tres sesións 
 

 
4.2.1. Adapta os funda-
mentos técnicos e tácti-
cos para obter vantaxe 
na práctica das activida-
des físico-deportivas de 
oposición ou de 
colaboración-oposición 
facilitadas. 
 

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

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
 
U.P. 10 Deportes 
alternativos. 
 

Trece sesións 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 12 Deportes 
colectivos; balonmán. 
 

Doce sesións 
 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
 

 
4.2.1. Adapta os funda-
mentos técnicos e tácti-
cos para obter vantaxe 
na práctica das activida-
des físico-deportivas de 
oposición ou de 
colaboración-oposición 
facilitadas. 
 

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

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

  
U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e 
populares, xogos 
deportivos. 
 

Oito sesións 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. Describe simplifi-
cadamente 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. 
 
 
 
 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
 
U.P. 10 Deportes 
alternativos. 
 

Trece sesións 
 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
 
U.P. 12 Deportes 
colectivos; balonman. 
 

Doce sesións 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e 
populares, xogos 
deportivos. 
 
          Oito sesións 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
 

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

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

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 10 Deportes 
alternativos. 
 

Trece sesións 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 12 Deportes 
colectivos; balonmán. 
 

Doce sesións 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

  
U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e 
populares, xogos 
deportivos. 
 

Oito sesións 
 

 
4.2.4. Reflexiona sobre 
as situacións facilitadas 
resoltas valorando a 
oportunidade das solu-
cións achegadas e a súa 
aplicabilidade a situa-
cións similares. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 10 Deportes 
alternativos. 
 

Trece sesións 
 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
U.P. 12 Deportes 
colectivos; balonmán. 
 

Doce sesións 
 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
 

 
4.2.4. Reflexiona sobre 
as situacións facilitadas 
resoltas valorando a 
oportunidade das solu-
cións achegadas e a súa 
aplicabilidade a situa-
cións similares. 
 

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

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

  
U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e 
populares, xogos 
deportivos. 
 

Seis sesións 
 

 
4.1.5. Explica e pon en 
práctica técnicas de 
progresión nos contor-
nos non estables e 
técnicas básicas de 
orientación, regulando o 
esforzo en función das 
súas posibilidades. 
 

41. Resolver situacións 
motoras individuais apli-
cando os fundamentos 
técnicos e as habilidades 
específicas, das actividades 
físico-deportivas propos-
tas, en condicións adapta-
das. 

 Observación 
sistemática 

 Probas 
específicas 

 

Rexistro anecdótico 
 
Probas de capacidade 
motriz; probas de 
execución deportiva 
 

U.P. 11 Actividades 
físicas na Natureza. . 
 

Dúas sesións 

 
1.3.1. Coñece as 
posibilidades que ofrece 
o contorno para a 
realización de activi-
dades físico-deportivas 
axeitadas a súa idade. 
 

13. Recoñecer as posibi-
lidades que ofrecen as ac-
tividades físico-deportivas 
como formas de lecer 
activo e de utilización 
responsable do contorno. 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

U.P. 11 Actividades 
físicas na Natureza. 
 

Dúas sesións 
 
U.P. 13 A marcha 
(sendeirismo). 
 

Toda unha xornada 

1.3.2. Respecta o con-
torno e valórao como un 
lugar común para a rea-
lización de actividades 
físico-deportivas. 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
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APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
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PROGRAMACIÓN 
 
 
2.1.1. Utiliza técnicas 
corporais básicas, de 
forma creativa, combi-
nando espazo, tempo e 
intensidade. 
 

21. Interpretar e producir 
accións motoras con finali-
dades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de ex-
presión corporal e outros 
recursos. 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

U.P. 14 A expresión do 
noso corpo. 
 
U.P. 15 Bailes e danzas 
do mundo. 
 

Tres sesións 
 

 
2.1.2. Crea e pon en 
práctica unha secuencia 
de movementos corpo-
rais axustados a un 
ritmo prefixado de baixa 
dificultade. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
2.1.3. Colabora no dese-
ño e na realización de 
bailes e danzas sinxelas, 
adaptando a súa execu-
ción á dos seus compa-
ñeiros e das súas com-
pañeiras. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

 
2.1.4. Realiza improvi-
sacións de xeito indi-
vidual como medio de 
comunicación 
espontánea. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo G] 
 

     

 



 

4º DE ESO  

ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
 
151. 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. 
 

 
15. Demostrar actitudes 
persoais inherentes ao 
traballo en equipo, supe-
rando as inseguridades e 
apoiando as demais per-
soas ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
U.P. 1 Regras básicas 
de comportamento e 

convivencia. 
 

Ao longo de todas as 
sesións do curso . 

 
 

U.P. 12 Deportes colec-
tivos. 

U.P. 15 A expresión 
corporal. 

U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e popula-
res, xogos deportivos. 

 

 
152. Valora e reforza as 
achegas enriquecedoras 
dos compañeiros e das 
compañeiras nos traba-
llos en grupo. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

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

11. Deseñar e realizar as 
fases de activación e recu-
peración na práctica de 
actividade física conside-
rando a intensidade dos 
esforzos. 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
U.P. 2 Partes de unha 
sesión; Quecemento e 
recuperación. Xogos e 

exercicios para o 
quecemento e a 

relaxación. 
 

Dúas sesións 
 

 
112. Selecciona os 
exercicios ou as tarefas 

11. Deseñar e realizar as 
fases de activación e recu-
peración na práctica de 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
U.P. 2 Partes de unha 
sesión; Quecemento e 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
de activación e de volta 
á calma dunha sesión, 
atendendo á intensidade 
ou á dificultade das ta-
refas da parte principal. 
 

actividade física conside-
rando a intensidade dos 
esforzos. 

recuperación. Xogos e 
exercicios para o 
quecemento e a 

relaxación. 
 

Ao longo de todas as 
sesións do curso . 

 
 

 
113. Realiza exercicios 
ou actividades nas fases 
inicial e final de algunha 
sesión, de xeito autóno-
mo, acorde co seu nivel 
de competencia motriz 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
321. Valora o grao de 
implicación das capaci-
dades físicas na realiza-
ción dos tipos de activi-
dade física. 
 

 
32. Mellorar ou manter os 
factores da condición físi-
ca, practicando actividades 
físico-deportivas adecua-
das ao seu nivel e identifi-
cando as adaptacións or-
gánicas e a súa relación 
coa saúde. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
 
U.P. 3 Condición física:  
   Resistencia. 
   Forza. 
   Flexibilidade. 
   Velocidade. 
 

Doce sesións 
 

 

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

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 
 
Probas específicas 

 
323. Aplica os procede-
mentos para integrar 

 
32. Mellorar ou manter os 
factores da condición físi-

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
U.P. 3 Condición física:  
   Resistencia. 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
nos programas de activi-
dade física a mellora das 
capacidades físicas bási-
cas, cunha orientación 
saudable e nun nivel 
adecuado ás súas posi-
bilidades. 
 

ca, practicando actividades 
físico-deportivas adecua-
das ao seu nivel e identifi-
cando as adaptacións or-
gánicas e a súa relación 
coa saúde. 

 
Probas específicas 

   Forza. 
   Flexibilidade. 
   Velocidade. 
 

Doce sesións 
 

U.P. 7 Hábitos 
deportivos saudables . 

 
Dúas sesións 

 

 
324. Valora a súa apti-
tude física nas súas 
dimensións anatómica, 
fisiolóxica e motriz, rela-
cionándoas coa saúde. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
U.P. 3 Condición física:  
   Resistencia. 
   Forza. 
   Flexibilidade. 
   Velocidade. 
 

Doce sesións 
 

 
121. Asume as funcións 
encomendadas na orga-
nización de actividades 
grupais. 
 

12. Colaborar na planifica-
ción e na organización de 
eventos, campionatos ou 
torneos deportivos, pre-
vendo os medios e as ac-
tuacións necesarias para a 
súa celebración e relacio-
nando as súas funcións 
coas do resto de impli-
cados/as. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

U.P. 4 Planificación de 
eventos. Normas para 

unha correcta 
utilización do material 
de Educación Física 

 
          Unha sesión 

 

 
 
122. Verifica que a súa 

 
12. Colaborar na planifica-
ción e na organización de 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

U.P. 4 Planificación de 
eventos. Normas para 

unha correcta 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
colaboración na planifi-
cación e posta en prácti-
ca de actividades gru-
pais fose coordinada 
coas accións do resto 
das persoas implicadas. 
 
 

eventos, campionatos ou 
torneos deportivos, pre-
vendo os medios e as ac-
tuacións necesarias para a 
súa celebración e relacio-
nando as súas funcións 
coas do resto de impli-
cados/as. 
 

utilización do material 
de Educación Física 

 
Unha sesión 

 

 
 
123. Presenta propostas 
creativas de utilización 
de materiais e de plani-
ficación para utilizalos 
na súa práctica de ma-
neira autónoma. 
 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
 
131. Valora as actua-
cións e as intervencións 
das persoas participan-
tes nas actividades, 
recoñecendo os méritos 
e respectando os niveis 
de competencia motriz, 
e outras diferenzas. 
 
 

 
 
13. Analizar criticamente o 
fenómeno deportivo discri-
minando os aspectos cultu-
rais, educativos, integra-
dores e saudables dos que 
fomentan a violencia, a 
discriminación ou a compe-
titividade mal entendida. 
 
 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

U.P. 5 Deporte e 
sociedade. 

 
Dúas sesións 

 

 
 
132. Valora as activida-

 
13. Analizar criticamente o 
fenómeno deportivo discri-

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

U.P. 5 Deporte e 
sociedade. 

 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
des físicas distinguindo 
as achegas que cada 
unha ten desde o punto 
de vista cultural, para a 
satisfacción e o enrique-
cemento persoal, e para 
a relación coas demais 
persoas. 
 
 

minando os aspectos cultu-
rais, educativos, integra-
dores e saudables dos que 
fomentan a violencia, a 
discriminación ou a compe-
titividade mal entendida. 
 

Dúas sesións 
 

 
133. Mantén unha acti-
tude crítica cos compor-
tamentos antideporti-
vos, tanto desde o papel 
de participante como 
desde o de especta-
dor/a. 
 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

U.P. 5 Deporte e 
sociedade. 

 
Dúas sesións 

 

 
311. Demostra coñece-
mentos sobre as carac-
terísticas que deben 
cumprir as actividades 
físicas cun enfoque sau-
dable e os beneficios 
que proporcionan á saú-
de individual e colectiva. 
 
 

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

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

U.P. 7 Hábitos 
deportivos saudables. 

 
Dúas sesións 

 
 
312. Relaciona exerci-

31. Argumentar a relación 
entre os hábitos de vida e 
os seus efectos sobre a 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
U.P. 7 Hábitos 

deportivos saudables. 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
cios de tonificación e 
flexibilización coa com-
pensación dos efectos 
provocados polas actitu-
des posturais inadecua-
das máis frecuentes. 
 
 

condición física, aplicando 
os coñecementos sobre 
actividade física e saúde. 

 
Dúas sesións 

 
U.P. 11 Hixiene 

postural. 
 

Dúas sesións 
 
 

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

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

U.P. 7 Hábitos 
deportivos saudables. 

 
Dúas sesións 

 

 
 
314. Valora as necesida-
des de alimentos e de 
hidratación para a rea-
lización de diferentes 
tipos de actividade físi-
ca. 
 
 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

U.P. 7 Hábitos 
deportivos saudables. 

 
Dúas sesións 

 

 
 
 

 
14. Asumir a responsabili-
dade da propia seguridade 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

U.P. 8 Primeiros 
auxilios no deporte. 
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141. Verifica as condi-
cións de práctica segura 
usando conveniente-
mente o equipamento 
persoal, e os materiais e 
os espazos de práctica. 
 
 

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. 
 

Tres sesións 
 

 
 
142. Identifica as le-
sións máis frecuentes 
derivadas da práctica de 
actividade física. 
 
 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

U.P. 8 Primeiros 
auxilios no deporte. 

 
tres sesións 

 

 
 
143. Describe os proto-
colos que deben seguir-
se ante as lesións, os 
accidentes ou as situa-
cións de emerxencia 
máis frecuentes produci-
das durante a práctica 
de actividades físico-
deportivas. 
 
 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 
 
Proba escrita 

U.P. 8 Primeiros 
auxilios no deporte. 

 
Tres sesións 

 

 
 
411. Axusta a realiza-

41. Resolver situacións 
motrices aplicando funda-
mentos técnicos nas ac-

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
 
 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
ción das habilidades es-
pecíficas aos requisitos 
técnicos nas situacións 
motrices individuais, 
preservando a súa se-
guirdade e tendo en 
conta as súas propias 
características. 
 
 

tividades físico-deportivas 
propostas, con eficacia e 
precisión. 

 
 

 
 
 
 

U.P. 9  Deportes 
individuais(atletismo, 

badminton) 
 

Dez sesións 
 

U.P. 12 Deportes 
colectivos. 

 
Doce sesións 

 
U.P. 16 O xogo; xogos 

tradicionais e 
populares, xogos 

deportivos. 
 

Seis sesións 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
412. Axusta a realiza-
ción das habilidades 
específicas aos condi-
cionantes xerados polos 
compañeiros e as com-
pañeiras, e as persoas 
adversarias, nas situa-
cións colectivas. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
 
413. Adapta as técnicas 
de progresión ou des-
prazamento aos cambios 
do medio, priorizando a 
súa seguridade persoal 
e colectiva. 
 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
421. Aplica de xeito 
oportuno e eficaz as 

42. Resolver situacións 
motrices de oposición, 
colaboración ou 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
 
 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
estratexias específicas 
das actividades de opo-
sición, contrarrestando 
ou anticipándose ás ac-
cións da persoa adver-
saria. 
 

colaboración-oposición nas 
actividades físico deporti-
vas propostas, tomando a 
decisión máis eficaz en 
función dos obxectivos. 

U.P. 9  Deportes 
individuais(atletismo, 

badminton) 
 

Dez sesións 
 

U.P. 12 Deportes 
colectivos. 

 
Doce sesións 

 
U.P. 16 O xogo; xogos 

tradicionais e 
populares, xogos 

deportivos. 
 

Seis sesións 
 
 
 

 

 
422. Aplica de xeito 
oportuno e eficaz as 
estratexias específicas 
das actividades de coo-
peración, axustando as 
accións motrices aos 
factores presentes e ás 
intervencións do resto 
de participantes. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
423. Aplica de xeito 
oportuno e eficaz as 
estratexias específicas 
das actividades de 
colaboración-oposición, 
intercambiando os pa-
peis con continuidade e 
perseguindo o obxecti-
vo colectivo de obter si-
tuacións vantaxosas so-
bre o equipo contrario. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
424. Aplica solucións 
variadas ante as situa-

42. Resolver situacións 
motrices de oposición, 
colaboración ou 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
U.P. 9  Deportes 

individuais 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
cións formuladas e valo-
rar as súas posibilidades 
de éxito, en relación con 
outras situacións. 
 

colaboración-oposición nas 
actividades físico deporti-
vas propostas, tomando a 
decisión máis eficaz en 
función dos obxectivos. 

 
Dez sesións 

 
U.P. 12 Deportes 

colectivos. 
 

Doce sesións 
 

U.P. 16 O xogo; xogos 
tradicionais e 

populares, xogos 
deportivos. 

 
Seis sesións 

 
 
 

 

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

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

426. Argumenta estrate-
xias ou posibles solu-
cións para resolver pro-
blemas motores, valo-
rando as características 
de cada participante e 
os factores presentes no 
contorno. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
161. Procura, procesa e 
analiza criticamente in-
formacións actuais sobre 
temáticas vinculadas á 
actividade física e a 
corporalidade, utilizando 
recursos tecnolóxicos. 
 

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

 Análise de 
producións 
 

Producións dixitais; 
traballo dixital 

 
U.P. 10 Elaboración e 
presentación dun 
traballo dixital sobre os 
métodos de avaliación 
da condición física en 
relación ca saúde.   

 
Dúas sesións 

 
 
162. Utiliza as tecnolo-
xías da información e da 

 
16. Utilizar eficazmente as 
tecnoloxías da información 

 Análise de 
producións 
 

Producións dixitais; 
traballo dixital 

U.P. 10 Elaboración e 
presentación dun 
traballo dixital sobre os 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
comunicación para afon-
dar sobre contidos do 
curso, realizando valora-
cións críticas e argu-
mentando as súas con-
clusións. 
 

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. 
 

métodos de avaliación 
da condición física en 
relación ca saúde.   

 
Dúas sesións 

 

 
163. Comunica e com-
parte información e 
ideas nos soportes e nos 
contornos apropiados. 
 

 Probas 
específicas 
 

Exposición dun tema 

 
431. Compara os efec-
tos das actividades 
físicas e deportivas no 
contorno en relación coa 
forma de vida nel. 
 

 
43. Recoñecer o impacto 
ambiental, económico e 
social das actividades físi-
cas e deportivas, reflexio-
nando sobre a súa reper-
cusión na forma de vida no 
contorno. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

U.P. 13 Actividades 
físicas na Natureza. A 

orientación. 
 

Dúas sesións 
 

U.P. 14 A marcha 
(sendeirismo). 

 
Toda unha xornada 

 

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

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
433. Demostra hábitos e 
actitudes de conserva-
ción e protección 
ambiental. 
 

 Observación 
sistemática 

 
 

Rexistro anecdótico 
 
Lista de control [Anexo K] 

 
211. Elabora composi-
cións de carácter 

21. Compor e presentar 
montaxes individuais ou 
colectivas, seleccionando e 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 

 
U.P. 15 A expresión 

corporal;Ritmo e 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 
UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
artístico-expresivo, 
seleccionando os ele-
mentos de execución e 
as técnicas máis apro-
piadas para o obxectivo 
previsto, incidindo espe-
cialmente na creativida-
de e na desinhibición. 
 

axustando os elementos da 
motricidade expresiva. 

expresión. 
 

Seis sesións 
 

 
212. Axusta as súas ac-
cións á intencionalidade 
das montaxes artístico-
expresivas, combinando 
os compoñentes espa-
ciais, temporais e, de 
ser o caso, de interac-
ción coas demais per-
soas. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 
 

 
213. Colabora no dese-
ño e na realización das 
montaxes artístico-
expresivas, achegando e 
aceptando propostas. 
 

 Observación 
sistemática 

Rexistro anecdótico 
 
Rúbrica [Anexo I] 
 

     
 



Rúbricas 2º ESO [Anexo C] 

Entre corchetes [U.P. ]  as unidades de programación ás que son aplicables 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

 
[U.P. 1][U.P. 7] 
[U.P. 16] 
Aplica os aspectos 
básicos das técnicas 
e habilidades 
específicas 
adaptadas, 
respectando as 
regras e as normas 
establecidas. 
 

Aplícaos e respéctaas 
totalmente 

Aplícaos e respéctaas 
considerablemente 

Aplícaos e respéctaas 
parcialmente 

A penasaplícaose 
respéctaas 

Non Aplícaos nin 
respéctaas 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
[U.P. 2]   
Adapta a intensidade 
do esforzo 
controlando a 
frecuencia cardíaca 
correspondente ás 
marxes de mellora 
dos principais 
factores da condición 
física. 
 

Adáptaa totalmente Adáptaa considerablemente Adáptaa parcialmente A penas adáptaa Non Adáptaa 
Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
[U.P. 3] 
Recoñece de xeito 
bási-co a estrutura 
dunha sesión de 

Recoñécea 
totalmente Recoñécea considerablemente Recoñécea parcialmente A penas recoñécea Non a recoñece 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

actividade física coa 
intensidade dos 
esforzos realizados.  
 
 
 
[U.P. 4] 
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 persoas. 
 

Identifícaas 
totalmente  e adopta 
medidas preventivas 
e de seguridade no 
seu 
desenvolvemento 

Identifícaas considerablemente  
e adopta bastantes medidas 
preventivas e de seguridade no 
seu desenvolvemen-to 

Identifícaas parcialmente 
e adopta algunhas 
medidas preventivas e de 
seguridade no seu 
desenvolvemento 

A penas identifícaas e 
toma poucas medidas 
preventivas e de 
seguridade no seu 
desenvolvemento 

Non as identifica e 
non toma ningunha 
medida preventiva 
e de seguridade no 
seu 
desenvolvemento 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

[U.P. 4][U.P. 9] 
Describe e pon en 
práctica os 
protocolos para 
activar os servizos de 
emerxencia e de 
protección no seu 
contorno. 

Descríbeos e ponos 
en práctica 
perfectamente 

Descríbeos e ponos en práctica 
considerablemente ben 

Descríbeos e ponos en 
práctica parcialmente 

A penas descríbeos e 
ponos en práctica 

Non os sabe 
describir nin poñer 
en práctica 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
 
[U.P. 4] [U.P. 11] 
 [U.P. 13]   
Adopta as medidas 
preventivas e de 
seguridade propias 

Adóptaas totalmente Adóptaas considerablemente Adóptaas parcialmente Adóptaas moi pouco Non adóptaas 
Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

das actividades 
desenvolvidas 
durante o ciclo, 
tendo especial 
coidado con aquelas 
que se realizan nun 
contorno non 
estable. 
 
 
 
[U.P. 3] Relaciona as 
adaptacións 
orgánicas coa 
actividade física 
sistemática, así como 
coa saúde e os riscos 
e contraindicacións 
da práctica 
deportiva. 
 
 
 

Relaciónaas 
totalmente Relaciónaas considerablemente Relaciónaas parcialmente A penas relaciónaas Non Relaciónaas 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
 
[U.P. 4] [U.P. 5] [U.P. 
6] 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 

É totalmente 
consciente da 
importancia da 
actividade física 
como elemento base 
dos estilos de vida 
saudable. 

É considerablemente 
consciente da importancia da 
actividade física como 
elemento base dos estilos de 
vida saudable. 

É parcialmente 
consciente da 
importancia daactividade 
física como elemento 
base dos estilos de vida 
saudable 

A penas é consciente 
da importancia da 
actividade física como 
elemento base dos 
estilos de vida 
saudable 

Non é consciente 
da importancia da 
actividade física 
como elemento 
base dos estilos de 
vida saudable 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

contexto social 
actual. 
 
 
 
 
[U.P.5] Relaciona 
dife-rentes tipos de 
actividade física e 
alimentación co seu 
impacto na súa 
saúde. 
 
 

Relaciónaos 
totalmente Relaciónaos considerablemente Relaciónaos parcialmente A penas relaciónaos Non Relaciónaos 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
[U.P. 5] 
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. 
 

Identifícaas 
totalmente 

Identifícaas considerablemente Identifícaas parcialmente Identifícaasmoipouco Non identifícaas 
Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
[U.P. 5]Aplica os 
fundamentos de 
hixiene postural na 

Coñece e aplica 
totalmente os 
fundamentos de 
hixiene postural na 

Coñece e aplica 
considerablemente os 
fundamentos de hixiene 
postural na práctica das 

 
Coñece e 
aplicaparcialmente os 
fundamentos de hixiene 

A penas coñece e 
aplica os fundamentos 
de hixiene postural na 
práctica das 

Non coñece e 
aplicaos 
fundamentos de 
hixiene postural na 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

práctica das 
actividades físicas 
como medio de 
prevención de 
lesións. 
 

práctica das 
actividades físicas 

actividades físicas postural na práctica das 
actividades físicas 

actividades físicas práctica das 
actividades físicas 

 
 
 
[U.P. 6] [U.P. 7] 
Analiza de xeito 
básico a implicación 
das capacidades 
físicas e as 
coordinativas nas 
activi-dades físico-
deportivas e 
artístico-expresivas 
traballadas no ciclo. 
 
 

Analízaa totalmente Analízaa considerablemente Analízaa parcialmente A penas analízaa Non analízaa 
Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
 
[U.P. 6]  Aplica con 
axuda 
procedementos para 
autoavaliar os 
factores da condición 
física. 
 

Aplícaos 
correctamente 

Aplícaos considerablemente 
ben 

Aplícaos parcialmente 
ben 

Aplícaos moi pouco Non aplícaos 
Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
[U.P. 6]   Participa 
activamente na 
mellora das 

Participa 
activamente Participa considerablemente Participa parcialmente Participa moi pouco Non participa 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

capacidades físicas 
básicas desde un 
enfoque saudable, 
utilizando os 
métodos básicos 
para o seu 
desenvolvemento. 
 
 
[U.P. 7] [U.P. 10]  
[U.P. 12]  Autoavalía 
a súa execución de 
xeito básico con 
respecto ao modelo 
técnico formulado. 
 

Autoavalíaa 
totalmente Autoavalíaa considerablemente Autoavalíaa parcialmente Autoavalíaa moi pouco Non autoavalíaa 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
[U.P. 7]  Describe a 
forma de realizar os 
movementos 
implicados nos 
modelos técnicos 
adaptados. 
 
 

Descríbea 
perfectamente 

Descríbeaconsiderablemente 
ben Descríbea parcialmente A penas descríbea Non os sabe 

describir 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

[U.P. 16] Mellora o 
seu nivel na 
execución e 
aplicación das 
accións técnicas 
respecto ao seu nivel 
de partida, 
amosando actitudes 
de esforzo e 

Mellora 
perfectamente Mellora considerablemente Mellora parcialmente Mellora  moi pouco Non Mellora 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

superación. 
 
[U.P. 10][U.P. 
12][U.P. 16] 
Amosa tolerancia e 
deportividade tanto 
no papel de 
participante como no 
de espectador/a. 
 

Amosa total 
tolerancia e 
deportividade 

Amosa considerable tolerancia 
e deportividade 

Amosa parcial tolerancia 
e deportividade 

A penas amosa 
tolerancia e 
deportividade 

Non amosa 
tolerancia nin 
deportividade 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

[U.P. 10][U.P. 
12][U.P. 14][U.P. 
15][U.P. 16] 
Respecta as demais 
persoas dentro do 
labor de equipo, con 
independencia do 
nivel de destreza. 
 

Respéctaas 
totalmente Respéctaasconsiderablemente Respéctaasparcialmente A penas respéctaas Non respéctaas 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

[U.P. 10][U.P. 
12][U.P. 16] 
Adapta os 
fundamentos 
técnicos e tácticos 
para obter vantaxe 
na prácti-ca das 
actividades físico-
deportivas de 
oposición ou de 
colaboración-
oposición facilitadas. 

Adáptaos totalmente Adáptaos considerablemente Adáptaos parcialmente A penas adáptaos Non  adáptaos 
Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
[U.P. 10][U.P. 
12][U.P. 16] 

Descríbeos e ponos 
en práctica 
perfectamente 

Descríbeos e ponos en práctica 
considerablemente ben 

Descríbeos e ponos en 
práctica parcialmente 

A penas descríbeos e 
ponos en práctica 

Non os sabe 
describir nin poñer 
en práctica 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

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. 
[U.P. 10][U.P. 
12][U.P. 16] 
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. 

Discriminaos 
totalmente Discriminaosconsiderablemente Discriminaosparcialmente A penas discriminaos Non os discrimina 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

[U.P. 10][U.P. 
12][U.P. 
16]Reflexiona sobre 
as situacións 
facilitadas resoltas 
valo-rando a 
oportunidade das 
solucións achegadas 

Reflexiona e valora 
correctamente 

Reflexiona e valora 
considerablemente ben 

Reflexiona e valora 
parcialmente ben 

Reflexiona e valora 
moi pouco 

Non Reflexiona e 
valora 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

e a súa aplicabilidade 
a situacións 
similares. 
 
[U.P. 11][U.P. 
13]Respecta o 
contorno e valórao 
como un lugar 
común para a 
realización de 
actividades físico-
deportivas. 

 
 
 
Respéctao e valórao 
totalmente  
 
 
 

Respéctao e valórao 
considerablemente 

Respéctao e valórao 
parcialmente 

A penas respéctao e 
valóraos 

Non o respecta nin 
o valora 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

[U.P. 11][U.P. 
13]Coñece as 
posibilidades que 
ofrece o contorno 
para a realización de 
actividades físico-
deportivas axeitadas 
a súa idade. 

 
 
 
 
Coñéceas totalmente 
 
 
 
 

Coñéceas considerablemente Coñéceas  parcialmente A penas coñéceas  Non as coñece 
Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
[U.P. 14][U.P. 
15]Utiliza técnicas 
corporais básicas, de 
forma creativa, 
combinando espazo, 
tempo e intensidade. 
 

Utilízaas 
perfectamente Utilízaasconsiderablemente Utilízaasparcialmente Utilízaas moi pouco Non utilízaas 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
[U.P. 14][U.P. 
15]Crea e pon en 
práctica unha 
secuencia de 

 
Créaos e ponos  en 
práctica totalmente 
 

Créaos e ponos  en 
prácticaconsiderablemente 

Créaos e ponos  en 
prácticaparcialmente 

A penascréaos e 
ponos en práctica 

Non os crea nin 
ponos en práctica 

Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

movementos 
corporais axustados 
a un ritmo prefixado 
de baixa dificultade. 
 
 
[U.P. 14][U.P. 
15]Colabora no 
deseño e na 
realización de bailes 
e danzas sinxelas, 
adaptando a súa 
execución á dos seus 
compañeiros e das 
súas compañeiras. 
 

Colabora totalmente Colabora considerablemente Colabora parcialmente Colabora moi pouco Non colabora 
Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

 
[U.P. 14][U.P. 
15]Realiza 
improvisacións de 
xeito individual como 
medio de 
comunicación 
espontánea. 
 

Realízaastotalmente Realízaas considerablemente Realízaas parcialmente A penasRealízaas Non Realízaas 
Non responde/ 
Non lle interesa 
a materia 

       
 



Rúbricas 4º ESO [Anexo D] 

Entre corchetes [U.P. ]  as unidades de programación ás que son aplicables 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

 
[U.P. 1] [U.P. 9]   
[U.P. 12][U.P. 15] 
[U.P. 16]  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. 
 

Fundaméntaos e 
admíteos totalmente 

Fundaméntaos e admíteos 
considerablemente 

Fundaméntaos e 
admíteos 
parcialmente 

A penas 
fundaméntaos e 
admíteos 

Nonfundaméntaos 
nin admíteos  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 1] [U.P. 9]   
 [U.P. 12]  [U.P. 15]  
[U.P. 16]  Valora e 
refor-za as achegas 
enrique-cedoras dos 
compañei-ros e das 
compañeiras nos 
traballos en grupo. 
 

Valóraas e refórzaas 
totalmente 

Valóraas e refórzaas 
considerablemente 

Valóraas e refórzaas 
parcialmente 

A penas valóraas e 
refórzaas 

Nonvalóraas nin 
refórzaas  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 2] Analiza a activi-
dade física principal da 
sesión para establecer 
as características que 
deben ter as fases de 
activación e de volta á 

Analízaa totalmente Analízaa considerablemente Analízaa parcialmente A penas analízaa Non analízaa 
Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

calma. 
 
 
[U.P. 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. 
 

Selecciónaos  
totalmente 

Selecciónaos 
considerablemente 

Selecciónaos 
parcialmente A penas Selecciónaos  Non Selecciónaos 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 2]  Realiza exerci-
cios ou actividades nas 
fases inicial e final de 
algunha sesión, de 
xeito autónomo, 
acorde co seu nivel de 
competen-cia motriz 
 

Realízaos   
totalmente 

Realízaos  
considerablemente 

Realízaos  
parcialmente A penas realízaos  Non realízaos  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 3]  Valora o grao 
de implicación das 
capacidades físicas na 
realización dos tipos de 
actividade física. 
 

Valórao  totalmente Valórao  considerablemente Valórao  parcialmente A penas valórao Non valórao  
Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 3]  Practica de 
for-ma regular, 
sistemática e 
autónoma actividades 
físicas co fin de 

Practícaas de forma 
regular e sistemática 

Practícaas 
considerablemente 

Practícaas 
parcialmente A penas practícaas Non practícaas  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

mellorar as condicións 
de saúde e calidade de 
vida. 
 
 
[U.P. 3]  [U.P. 7]  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. 
 

Aplícaos 
correctamente 

Aplícaos considerablemente 
ben 

Aplícaos parcialmente 
ben Aplícaos moi pouco Non aplícaos 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 3]  Valora a súa 
aptitude física nas súas 
dimensións anatómica, 
fisiolóxica e motriz, 
relacionándoas coa 
saúde. 
 

Valóraa  totalmente Valóraa  considerablemente Valóraa  parcialmente A penas valóraa Non valóraa  
Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 4]  Asume as 
funcións 
encomendadas na 
organización de 
actividades grupais. 
 

Asúmeas  
totalmente 

Asúmeas  
considerablemente 

Asúmeas  
parcialmente A penas asúmeas Non asúmeas 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 4]  Verifica que a Verifícao totalmente Verifícao   

considerablemente 
Verifícao  
parcialmente A penas verifícao Non verifícao Non responde/ 

Non lle interesa a 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

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

materia 

 
 
[U.P. 4]   Presenta 
propostas creativas de 
utilización de materiais 
e de planificación para 
utilizalos na súa 
práctica de maneira 
autónoma. 
 

Preséntaas 
correctamente 

Preséntaas 
considerablemente ben 

Preséntaas 
parcialmente ben Preséntaas moi pouco Non preséntaas 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 5]   Valora as 
actuacións e as 
intervencións das 
persoas participantes 
nas actividades, 
recoñecendo os 
méritos e respectando 
os niveis de 
competencia motriz, e 
outras diferenzas. 
 

Valóraas  totalmente Valóraas  
considerablemente 

Valóraas  
parcialmente A penas valóraas Non valóraas  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 5]  Valora as 
actividades físicas 
distinguindo as 

Valóraas  totalmente Valóraas  
considerablemente 

Valóraas  
parcialmente A penas valóraas Non valóraas  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

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. 
 
 
 
 
[U.P. 5]   Mantén unha 
actitude crítica cos 
comportamentos 
antideportivos, tanto 
desde o papel de 
participante como 
desde o de 
espectador/a. 
 

Mantén unha 
actitude totalmente 
crítica 

Mantén unha actitude 
considerablemente crítica 

Mantén unha actitude 
parcialmente crítica 

A penas mantén unha 
actitude crítica 

Non mantén unha 
actitude crítica 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 7]   Demostra 
coñecementos sobre as 
características que 
deben cumprir as 
actividades físicas cun 
enfoque saudable e os 
beneficios que 
proporcionan á saúde 
individual e colectiva. 
 

Demostra un total 
coñecemento 

Demostra un considerable 
coñecemento 

Demostra un parcial 
coñecemento 

A penas demostra  
coñecemento 

Non demostra  
coñecemento 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
 [U.P. 7] [U.P. 7]     

Relaciónaos  
totalmente 

Relaciónaos 
considerablemente 

Relaciónaos 
parcialmente A penas relaciónaos Non relaciónaos  Non responde/ 

Non lle interesa a 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

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

materia 

 
[U.P. 7]   Relaciona 
hábitos como o 
sedentarismo ou o 
consumo de tabaco e 
de bebidas alcohólicas 
cos seus efectos na 
condición física e a 
saúde 
 

Relaciónaos  
totalmente 

Relaciónaos 
considerablemente 

Relaciónaos 
parcialmente A penas relaciónaos Non relaciónaos  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
 [U.P. 7]   Valora as 
necesidades de 
alimentos e de 
hidratación para a 
realización de 
diferentes tipos de 
actividade física. 
 

Valóraas  totalmente Valóraas  
considerablemente 

Valóraas  
parcialmente A penas valóraas Non valóraas  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 8]   Verifica as 
condicións de práctica 
segura usando 
convenientemente o 

Verifícaas 
totalmente 

Verifícaas   
considerablemente 

Verifícaas  
parcialmente A penas verifícaas Non verifícaas 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

equipamento persoal, 
e os materiais e os 
espazos de práctica. 
 
 
 [U.P. 8]   Identifica as 
lesións máis frecuentes 
derivadas da práctica 
de actividade física. 
 

Identifícaas 
totalmente 

Identifícaas  
considerablemente 

Identifícaas 
parcialmente A penas identifícaas Non identifícaas 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 8]   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. 
 

Descríbeos 
totalmente 

Descríbeos 
considerablemente 

Descríbeos 
parcialmente A penas descríbeos Non descríbeos 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 9]  [U.P. 12] 
[U.P. 16]  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. 

Axústaa  totalmente Axústaa considerablemente Axústaa parcialmente A penas axústaa Non axústaa 
Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

 
 
[U.P. 9]  [U.P. 12] 
[U.P. 16]  Adapta as 
técnicas de progresión 
ou desprazamento aos 
cambios do medio, 
priorizando a súa 
seguridade persoal e 
colectiva. 
 

Adáptaas totalmente Adáptaas 
considerablemente 

Adáptaas 
parcialmente A penas adáptaas Non  adáptaas 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 9]  [U.P. 12] 
[U.P. 16]  Aplica de 
xeito oportuno e eficaz 
as es-tratexias 
específicas das 
actividades de oposi-
ción, contrarrestando 
ou anticipándose ás 
accións da persoa 
adversaria. 

Aplícaas 
correctamente 

Aplícaas considerablemente 
ben 

Aplícaas parcialmente 
ben Aplícaas moi pouco Non aplícaas 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

[U.P. 9]  [U.P. 12] 
[U.P. 16]  Aplica de 
xeito oportuno e eficaz 
as es-tratexias 
específicas das 
actividades de 
coopera-ción, 
axustando as ac-cións 
motrices aos fac-tores 
presentes e ás 
intervencións do resto 
de participantes. 

Aplícaas 
correctamente 

Aplícaas considerablemente 
ben 

Aplícaas parcialmente 
ben Aplícaas moi pouco Non aplícaas 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

[U.P. 9]  [U.P. 12] 
[U.P. 16]  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. 
 

Aplícaas 
correctamente 

Aplícaas considerablemente 
ben 

Aplícaas parcialmente 
ben Aplícaas moi pouco Non aplícaas 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
 
[U.P. 9]  [U.P. 12] 
[U.P. 16]  Aplica 
solucións variadas ante 
as situacións 
formuladas e valorar as 
súas posibilidades de 
éxito, en relación con 
outras situacións. 
 

Aplícaas 
correctamente 

Aplícaas considerablemente 
ben 

Aplícaas parcialmente 
ben Aplícaas moi pouco Non aplícaas 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
 
[U.P. 9]  [U.P. 12] 
[U.P. 16]  Xustifica as 
decisións tomadas na 
práctica das 

Xustifícaas  
totalmente 

Xustifícaas 
considerablemente 

Xustifícaas 
parcialmente A penas xustifícaas Non  xustifícaas  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

actividades e recoñece 
os procesos que están 
implicados nelas. 
 
 
 
[U.P. 9]  [U.P. 12] 
[U.P. 16]  Argumenta 
estratexias ou posibles 
solucións para resolver 
problemas motores, 
valorando as 
características de cada 
participante e os 
factores presentes no 
contorno. 
 

Arguméntaas  
correctamente 

Arguméntaas 
considerablemente ben 

Arguméntaas 
parcialmente ben 

Arguméntaas moi 
pouco Non Arguméntaas 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
 
[U.P. 13]  [U.P. 14] 
Compara os efectos 
das actividades físicas e 
deportivas no contorno 
en relación coa forma 
de vida nel. 
 
 

Compáraos  
correctamente 

Compáraos 
considerablemente ben 

Compáraos 
parcialmente ben Compáraos moi pouco NonCompáraos 

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 13]  [U.P. 14] 
Relaciona as 
actividades físicas na 
natureza coa saúde e a 
calidade de vida. 
 

Relaciónaas  
totalmente 

Relaciónaas 
considerablemente 

Relaciónaas 
parcialmente A penas relaciónaas Non relaciónaas  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

 
 
 
[U.P. 15] 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. 
 
 

Elabóraas 
correctamente 

Elabóraas 
considerablemente ben 

Elabóraas 
parcialmente ben Elabóraas moi pouco Non Elabóraas  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 15] 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. 
 

Axústaas totalmente Axústaas  
considerablemente Axústaas parcialmente A penas axústaas  Non  axústaas  

Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 

 
[U.P. 15] Colabora no 
deseño e na realización 

Colabora totalmente Colaboraconsiderablemente Colaboraparcialmente A penas Colabora Non  Colabora 
Non responde/ 
Non lle interesa a 
materia 



ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 4 3 2 1 0 

das montaxes artístico-
expresivas, achegando 
e aceptando propostas. 
 
       

 



Anexo E. LISTAS DE CONTROL 
Exemplos: 
 

1º ESO Si Non EAA 

Respecta os hábitos de aseo persoal   113 

Sabe tomar o pulso de forma adecuada   312 

Prepara e realiza quecemento   112 

Realiza as fases finais   112 

Fai unha correcta utilización do material 
de Educación Física 

  
141 

Colabora cos seus compañeiros na 
recollida do material de Educación 
Física 

  
141 

Adopta unha adecuada postura nas 
actividades escolares 

  
323 

Coñece os métodos para mellorar a súa 
condición física 

  
321 

Colabora nas actividades grupais   122 

Respecta as achegas das demais 
persoas 

  
122 

Respecta as normas establecidas   122 

Asume as súas responsabilidades para 
a consecución dos obxectivos 

  
122 

Outras    

 
 

Marcha de sendeirismo Si Non EAA 

Realizou a marcha   321 

Mostra compañeirismo e axuda aos 
menos preparados 

  
122 

Mostra respecto aos compañeiros/as   123 

Coñece e respecta as normas de 
seguridade 

  
141 

Obedece as instrucións dos profesores   122 

Respecta e valora o seu contorno    132 

Coñece os protocolos de emerxencia   142 

Outras    

 

 
 
 


