
ESTANDARES DE APRENDIZAGEM LOMCE PARA 1ºBAC 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas

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

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

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

Bloque 3. Actividade física e saúde

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

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

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

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

práctica do seu programa de actividades.

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

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

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

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

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

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

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



Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas

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

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

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

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

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

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

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

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

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


