
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, 
tendo en conta ademáis as recomendacións de aseo persoal necesarias para esta. EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física. 
B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físicodeportivas como formas 
de lecer activo e de utilización responsable do contorno próximo. 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu contorno próximo para a realización de 
actividades físico-deportivas. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físicodeportivas como formas 
de lecer activo e de utilización responsable do contorno próximo. 

EFB1.3.2. Respecta a súa contona e a valora como un lugar común para a realización de actividades 
físico-deportivas. 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, 
para procurar, analizar e seleccionar información salientable, elaborando documentos 
propios, e facendo exposicións e argumentacións destes adecuados á súa idade. 

EFB1.5.1. 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. 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, 
para procurar, analizar e seleccionar información salientable, elaborando documentos 
propios, e facendo exposicións e argumentacións destes adecuados á súa idade. 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa 
actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables desde a perspectiva da 
súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando 
unha actitude de autoexixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e 
as habilidades específicas, das actividades físicodeportivas adaptadas propostas. 

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados 
máis sinxelos. 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físicodeportivas como formas 
de lecer activo e de utilización responsable do contorno. 

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de actividades físico-
deportivas axeitadas a súa idade. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físicodeportivas como formas 
de lecer activo e de utilización responsable do contorno. 

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

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, 
para procurar, analizar e seleccionar información salientable, elaborando documentos 
propios, e facendo exposicións e argumentacións destes. 

EFB1.5.1. 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. 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, 
para procurar, analizar e seleccionar información salientable, elaborando documentos 
propios, e facendo exposicións e argumentacións destes. 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sinxelos sobre temas vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis salientables desde a perspectiva da súa 
saúde de acordó coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando 
unha actitude de autoexixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e as 
habilidades específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións 
adaptadas. 

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos adaptados. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físicodeportivas como formas 
de lecer activo e de utilización responsable do contorno. EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización de actividades físico deportivas. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físicodeportivas como formas 
de lecer activo e de utilización responsable do contorno. 

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

 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, 
para procurar, analizar e seleccionar información salientable, elaborando documentos 
propios, e facendo exposicións e argumentacións destes. 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información 
salientable. 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe, 
para procurar, analizar e seleccionar información salientable, elaborando documentos 
propios, e facendo exposicións e argumentacións destes. 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa 
actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro 
das marxes da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención 
de lesións. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e 
habilidades específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou 
adaptadas. 

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos. 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Colaborar na planificación e na organización de eventos, campionatos ou torneos 
deportivos, prevendo os medios e as actuacións necesarias para a súa celebración e 
relacionando as súas funcións coas do resto de implicados/as. 

EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación para utilizalos na 
súa práctica de maneira autónoma. 

B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 
aprendizaxe, para procurar, seleccionar e valorar información relacionadas cos contidos do 
curso, comunicando os resultados e as conclusións no soporte máis adecuado. 

EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do 
curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións. 

B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, practicando actividades físico-
deportivas adecuadas ao seu nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa relación 
coa saúde. 

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de mellorar as 
condicións de saúde e calidade de vida. 

B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos nas actividades físico-
deportivas propostas, con eficacia e precisión. 

EFB4.1.1. 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. 

B4.2. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición nas 
actividades físico deportivas propostas, tomando a decisión máis eficaz en función dos 
obxectivos. 

EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas posibilidades de 
éxito, en relación con outras situacións. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Observación das actividades realizadas na parte de metodoloxía, 
tomando os estándares seleccionados como guía para decidir a 
avaliación. Valorarase moito o feito de facer as actividades, pero tamén 
o resultado final das mesmas 

Instrumentos: 
 
Avaliación mediante a observación directa dos vídeos realziados nos que 
se desenvolven as actividades programadas polo departamento. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Farase a media das notas da primeira e da segunda avaliación e en función do 
traballo realizado nas actividades programadas da terceira avaliaicón o alumnado 
poderá acadar ata un punto máis respecto do resultado da media aritmética das 
notas da primeira e segunda avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non houbo suspensos nin na primeira avaliación nin na segunda, polo 
que en base ás indicacións das institucións non se esperan suspensos 
nesta terceira avaliación. 
 
No caso de habelos seguiranse as indicacións da programación orixinal 
de comezos de curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Non hai alumnado coa materia pendente de anos anteriores. 

Criterios de cualificación: 
 

Non hai alumnado coa materia pendente de anos anteriores. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Non hai alumnado coa materia pendente de anos anteriores. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Como primeiras actividades do confinamento desenvolvéronse 
actividades de reforzo e ampliación en relación aos contidos impartidos 
durante as sesións presenciais da segunda avaliación. Unha vez 
rematada esta, e co comezo da terceira avaliación, deseñáronse dende 
o departamento uns XXOO adaptados ás condicións do confinamento. 
Consisten en diferentes probas relacionadas con tarefas domésticas 
tales como facer a colada, lavar a louza, ordear e limpar a habitación... 
Cada semana teñen que realizar unha destas probas e envialas por 
vídeo para que dende o departamento podamos decidir o podio para 
cada proba. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O contacto co alumnado realízase a través de correo electrónico. 
Envíanselles as actividades semana a semana e resólvense as dúbidas 
plantexadas a diario. Ao comezo do confinamento eran un problema as 
diferentes posibilidades de conectividade do alumnado, pero foise 
resolvendo co apoio do Concello e a Xunta que dotou de medios a aquel 
alumnado que non dispuña deles. Aínda así o seguemento ao alumnado é 
complexo, pois hai que non responde aos correos electrónicos e que non 
realiza as tarefas. Nestes casos estase informando ás titoras e no caso da 
miña titorçia chamando á casa con número privado, pero hai algúns 
domicilios onde non collen o teléfono. 

Materiais e recursos 

Para que puidesen entregar os vídeos creouse unha carpeta de drive para 
cada persoa que se comparte só co docente do departamento, polo que os 
vídeos quedan no ámbito privado. Pedíuselles consentimento para poder 
publicar os vídeos medallistas no blog da biblioteca para así poder 
contribuir ao PlanB, xa que os XXOO foi a temática que vehiculou gran 
parte das actividades do curso. 
 
Por outra banda, para a realización das probas dos XXOO non precisan 
material a maiores do que pode haber en calquera casa, pois xa están 
pensadas baixo esa premisa. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
 
Ata o día de hoxe para enviar as actividades e correccións das 
mesmas estase mantendo contacto vía correo electrónico con todo 
o alumnado da materia, así como contacto telefónico co alumnado 
do grupo 1ºB que se corresponde coa miña titoría. Co alumnado de 
1ºB tamén se realizan titorías telemáticas. Non se valoraron as 
clases por videoconferencia para a materia de Educación Física por 
non axudar á consecución dos obxectivos da metria. 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 
Existe unha coordinación co resto do Centro e cada semana se 
publican as actvidades na materia na web do Centro para que as 
familias podan facer seguemento das mesmas. 


