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PROPOSTA PEDAGÓXICA PARA ENSINO SECUNDARIO
FASE C DO PALE 2010

1.-TÍTULO
“ Let's play floorball”.

2.- AUTORA
Mª del Carmen García Fernández

3.- CORREO ELECTRÓNICO DA AUTORA
cargarfer@edu.xunta.es

4.- XUSTIFICACIÓN
Esta unidade didáctica (en adiante UD) está incluída no nivel de 2º e/ou 3º de ESO na programación 
so Seminario de Educación Física do IES de Brión dentro do bloque de contidos “Xogos e 
Deportes”.

Os contidos que se imparten son os mesmos para os grupos bilingües en inglés e non bilingües, 
empregando os idiomas inglés (a meirande parte do tempo de clase) e galego no grupo bilingüe.

Nas actividades escritas, empregamos totalmente o inglés e isto refírese ás actividades de “pizarra” 
e que se realizan por internet.

As actividades “de pizarra” deseñadas para esta UD responden ao criterio anterior e ademais ao 
emprego das novas tecnoloxías.

Estas actividades son traballadas na aula coa colaboración da asistente de linguas e serven para a 
introdución de terminoloxía específica en inglés, regulamento de xogo, repaso de expresións 
comúns empregadas na aula e tamén como revisión do que o alumnado ten que saber ao remate da 
UD a nivel teórico.

5.- NIVEL AO QUE VAI DIRIXIDA A PROPOSTA.
2º e/ou 3º de ESO que cursa a Sección Bilingüe en inglés de Educación Física.

6.- AREAS/MATERIAS QUE SE TRABALLAN.
Alumnado que cursa a Sección Bilingüe en inglés de Educación Física.

7.- TEMPORALIZACIÓN
Esta UD consta de 12 sesións, das que 2-3 sesións son “de pizarra” e o resto son sesións prácticas 
no ximnasio ou no Pavillón.
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8.- RECURSOS TIC UTILIZADOS.
• Pizarra dixital, ordenador portátil, canón, altofalantes e mesa de mezclas.

• Cámara de video dixital

• Cámara fotográfica dixital

• Internet

• Programas informáticos para a edición e montaxe de fotografías, video, texto e son.

• Reproductor mp4.

9.- COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABALLAN.
Nesta UD contribúe de xeito directo ao desenvolvemento da seguintes competencias:

• competencia en comunicación lingüística

• competencia social e cidadá

• competencia para aprender a aprender

• tratamento da información e competencia dixital

Ao resto das competencias contribúe en menor medida.

10.- OBXECTIVOS

10.1. lingüísticos
1. Coñecer a terminoloxía específica en inglés de floorball e yoga.
2. Mellorar a capacidade de comunicación do alumnado en inglés.
3. Empregar o inglés progresivamente como lingua de comunicación.
4. Coñecer e respectar distintos acentos e pronunciación da lingua inglesa, segundo as 

procedencias (británico, irlandés, escocés e estadounidense).

10.2. non lingüísticos
1. Coñecer e realizar a actividade deportiva e recreativa colectiva de floorball aplicando os 

fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións de xogo, con progresiva 
autonomía na súa execución.

2. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de deportividade 
na participación en actividades prácticas referidas co floorball e nas actividades do uso de 
ferramentas dixitais, independentemente das diferenzas de xénero, culturais, sociais e de 
habilidade.

3. Coñecer e realizar a actividade de yoga na parte da sesión de volta á calma ou relaxación.
4. Introducir ao alumnado no uso da pizarra dixital.
5. Realizar actividades de avaliación utilizando as novas tecnoloxías: fotografías dixitais e o 

seu tratamento, gravación en video dixital e a súa edición, resolución de cuestionario e outro 
tipo de probas na pizarra dixital e co uso do LIM.
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11.- CONTIDOS

11.1. lingüísticos
1. Presentación da terminoloxía específica de floorball.

2. Presentación do regulamento básico para xogar a floorball.

3. Presentación da terminoloxía específica de yoga para a realización de exercicios de 
estiramento. Concretamente, o “Sun Salutation” e as posturas ou asanas que o compoñen.

4. Presentación das terminoloxías de floorball e yoga por persoas con lingua materna inglesa 
con distintos acentos: irlandés, escocés, británico e estadounidense.

11.2. non lingüísticos
1. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe do floorball.
2. Práctica das posturas ou asanas para realizar o “Sun Salutation”
3. Respecto e aceptación das regras da actividade de floorball.
4. Coñecemento das posibilidades e límites individuais á hora da práctica da actividade 

colectiva de floorball e da individual de yoga.

12.- EDUCACIÓN EN VALORES
Nesta proposta didáctica trabállanse os seguintes valores:

• Cooperación: educar para o traballo en grupo aportando individualmente todo o posíbel para 
un mellor desenvolvemento da tarefa.

• Convivencia: respecto das normas colectivas.

• Respecto a un mesmo: coñecemento e asunción das capacidades individuais

• Respecto aos demáis: partindo de que todos somos distintos e o que aporta cada persoa é 
valioso.

• Coeducación: valorar o traballo conxunto na aula do alumnado de distintos sexos.

• Hábitos saudábeis: valorar o que a realización dunha actividade física ten de positivo para a 
nosa saúde.

13.- PROPOSTA DE ACTIVIDADES POR SESIÓN.

Sesións 1 e 2: Introducción de vocabulario específico e regras do xogo  
en floorball e o “Sun Salutation” en yoga para a fase de volta á  
calma.

Nestas dúas sesións empréganse os materiais que aparecen nos seguintes enlaces.

http://maniotas.cesga.es/node/306

http://maniotas.cesga.es/node/307

http://maniotas.cesga.es/node/308
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Son sesións teórico-prácticas, emprégandose á vez os materiais sinalados anteriormente e tamén a 
realización práctica dalgunha das actividades.

Sesións 3, 4, 5, 6 e 7: Sesións prácticas de introducción de técnicas e  
tácticas básicas para xogar ao floorball. Práctica do “Sun  
Salutation” na fase de volta á calma.

De seguido indico exemplos de actividades que se poden realizar nas clases de floorball para 
practicar pases, desprazamentos, tiros a portería, interceptar a bola, xogos en equipo, e outras 
habilidades básicas:

• Pases por parellas sen moverse do sitio.

• Condución da bola facendo circuitos.

• Pases por parellas en desprazamento.

• Tiro a portería estático ou en desprazamento.

• Roda de pases mentres un/ha alumno/a no medio da roda tenta interceptar a bola.

• Xogo: floorball-rede. Cada equipo xoga no seu lado do campo, teñen que dar entre si un 
máximo de 3 pases e despois lanzar a pelota ao campo contrario por debaixo dunha rede.

• Xogos para adaptarse ao estic: equilibrios, lanzamentos, pasar o estic á parella...

• Levantar a bola do chan co estic e tentar mantela en equilibrio sobre o estic.

• Percorrer un circuito con pases á parella, botando a bola contra a parede, parando a bola co 
pé e levándoa ao propio estic, etc.

• Practicar desde distintos sitios o pase e tiro a portería en parellas.

• Ataques en parellas, grupos de 3, grupos de 4 sen e con defensa.

Ao remate de cada sesión practicar o Saúdo ao Sol, poñendo o video explicativo en inglés.

Sesións 8 e 9: Sesións de avaliación teóricas e prácticas.
Na avaliación teórica de novo se empregan os materiais das sesións 1 e 2.

Ademais o alumnado terá que contestar  en inglés ao cuestionario que aparece no seguinte enlace, 
primeiro por escrito e despois facendo unha lectura das respostas.

http://maniotas.cesga.es/node/309

Na avaliación práctica, o alumnado ten que facer un circuito de habilidades básicas para xogar a 
floorball e ten que realizar, sen a axuda da profesora, o “Sun Salutation” seguindo todas as posturas 
ou asanas.

Sesións 10, 11 e 12: Torneo de floorball.
O alumnado formará equipos e xogará partidos de floorball, sendo eles mesmos os árbitros, 
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cubrindo actas, etc.

14.- ESTADAXE
Posto que nestas sesións o traballo é individual, por parellas, en pequenos grupos e en gran grupo, 
en todo momento o alumnado con necesidades específicas está atendido pola profesora (que tamén 
pode ser a súa parella) e polo grupo onde se incorpore ao traballo.

Trátase de que cada alumno/a mellore con respecto a si mesmo, tanto nos obxectivos lingüísticos 
como non lingüísticos, chegando a acadalos na medida das súas posibilidades.

Algunhas das medidas que se poden empregar neste caso son:

• Atención individualizada por parte da profesora cando o alumnado está realizando tarefas 
individuais.

• Traballo en parellas ben coa profesora ou ben cun/ha alumno/a que poda axudar.

• Asignación de tarefas diferentes ás que está facendo o grupo.

• Apoio da asistente de linguas, no caso de tela na aula.

• Empregar instrumentos de avaliación distintos e sempre avaliar con respecto ao propio 
alumno/a, non con respecto aos obxectivos xerais que se pretenden conseguir.

15.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Os criterios de avaliación teñen que ver cos obxectivos propostos no apartado 10.

15.2. lingüísticos
Os instrumentos de avalicación, son os empregados nas sesións de avaliación citadas anteriormente.

Na avaliación teórica de novo se empregan os materiais das sesións 1 e 2.

Ademais o alumnado terá que contestar  en inglés ao cuestionario que aparece no seguinte enlace, 
primeiro por escrito e despois facendo unha lectura das respostas.

http://maniotas.cesga.es/node/309

15.2. non lingüísticos
Na avaliación práctica, o alumnado ten que facer un circuito de habilidades básicas para xogar a 
floorball e ten que realizar, sen a axuda da profesora, o “Sun Salutation” seguindo todas as posturas 
ou asanas.

Tamén a profesora comprobará as actas dos partidos escritas por cada alumno/a, o seu grao de 
implicación e xogo no torneo e a súa arbitraxe nos partidos que lle correspondera arbitrar.

Mª del Carmen García Fernández 5

http://maniotas.cesga.es/node/309

	1.-TÍTULO
	2.- AUTORA
	3.- CORREO ELECTRÓNICO DA AUTORA
	4.- XUSTIFICACIÓN
	5.- NIVEL AO QUE VAI DIRIXIDA A PROPOSTA.
	6.- AREAS/MATERIAS QUE SE TRABALLAN.
	7.- TEMPORALIZACIÓN
	8.- RECURSOS TIC UTILIZADOS.
	9.- COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABALLAN.
	10.- OBXECTIVOS
	10.1. lingüísticos
	10.2. non lingüísticos

	11.- CONTIDOS
	11.1. lingüísticos
	11.2. non lingüísticos

	12.- EDUCACIÓN EN VALORES
	13.- PROPOSTA DE ACTIVIDADES POR SESIÓN.
	Sesións 1 e 2: Introducción de vocabulario específico e regras do xogo en floorball e o “Sun Salutation” en yoga para a fase de volta á calma.
	Sesións 3, 4, 5, 6 e 7: Sesións prácticas de introducción de técnicas e tácticas básicas para xogar ao floorball. Práctica do “Sun Salutation” na fase de volta á calma.
	Sesións 8 e 9: Sesións de avaliación teóricas e prácticas.
	Sesións 10, 11 e 12: Torneo de floorball.

	14.- ESTADAXE
	15.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
	15.2. lingüísticos
	15.2. non lingüísticos


