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1. GLOSARIO

Desenvolvemento curricular 2ª nivel de planificación curricular. Inclúese no PE.
  
Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos.
  
Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado.
  
Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar

o proceso de ensino - aprendizaxe do alumnado. Debe responder a estas cuestións:
1. Que, cando e como ensinar / 2. Que, cando e como avaliar / 3. Como atender á
diversidade.

Criterios de avaliación Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que
se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en
competencias. Responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina (art. 2.3.
do Decreto 86/2015).

Estándares de aprendizaxe Especificacións  dos  criterios  de  avaliación  que  permiten  definir  os  resultados  de
aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber
facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir
graduar o rendemento ou o logro alcanzado.

 

Criterios de cualificación

Indicadores de logro Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman
parte dos criterios de cualificación de dito estándar. O instrumento máis idóneo para
identificar  esa  graduación  sería  a  rúbrica  (art.  7.4  da  Orde  ECD 65/2015,  BOE
29/1/2015). O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica.

Grao de consecución dun 
estándar

Serve  para  sinalar  o  grao  mínimo de  consecución esixible  dun  estándar  para
superar a materia (art.  13.3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior sexa o grao
esixido de consecución, máis importante se considera o estándar.

Criterios de cualificación e 
instrumentos

Serven para ponderar “o valor” que se dá a cada estándar e a proporción que cada
instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor.

Procedementos e 
instrumentos

Os  procedementos  de  avaliación  utilizables,  como  a  observación  sistemática  do
traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro
ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun
marco de avaliación coherente (art. 7.6, terceiro parágrafo, da Orde ECD 65/2015).

Rúbrica Instrumento  de  avaliación  que  permite  coñecer  o  grao  de  adquisición  dunha
aprendizaxe ou dunha competencia.

  
Portfolio Achega de producións dun alumno/a.

OUTROS ASPECTOS

Graduación dos estándares Para identificar o progreso dos estándares ao longo dunha etapa.

Perfil de área Conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables que ten unha área ou materia.
Dado  que  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  póñense  en  relación  coas
competencias,  este  perfil  permitirá  identificar  aquelas  competencias  que  se
desenvolven a través desa área ou materia (art.  5.6  Orde ECD 65/2015).  Son a
referencia para a programación, a avaliación e o reforzo.

Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia
clave (art. 5.7 Orde ECD 65/2015).

Avaliación das competencias A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa
avaliación dos contidos,  na medida en que ser  competente supón mobilizar  os
coñecementos, destrezas, actitudes e valores (art. 7.3 da Orde ECD 65/2015).

Nivel de desempeño das Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou



No  portal  de  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria

(http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce)  están  dispoñibles,  en  formato  doc  e

desagregados por áreas:

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

• A Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de 

educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa 

oferta.
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CONTEXTO

 Centro: 

 Alumnado: 

 Obxectivos (adaptados ao contexto do centro e do alumnado)

a Adquirir e consolidar un estilo de vida saudable.

b Desenrolar hábitos de prevención de comportamentos perigosos para a saúde.

c
Desenrolar hábitos de alimentación e hidratación saudables de acordo á idade, sexo e actividade 
física.

d
Afianzar os coñecementos necesarios sobre a práctica de actividade física para poñer en práctica o 
seu propio estilo de vida saudable

e
Coñecer as ferramentas básicas para enfrontarse con éxito ao perigo de adquirir hábitos tóxicos 
para a súa saúde (alcohol, tabaco, drogas, etc.)

f
Aprender a utilizar as novas tecnoloxías para adquirir información de forma autónoma e crítica 
sobre o coidado da saúde.
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Situación: Zona rural a poucos quilómetros da cidade de Ferrol na provincia da Coruña.

Centros adscritos: Non hai centros adscritos aínda que coexiste na mesma zona  co CEIP San 
Ramón de Moeche do cal recibimos alumnado que entra na etapa da ESO.

Ensinanzas que oferta o centro: Trátase dun CPI, polo tanto oferta educación infantil, primaria e 
educación secundaria obrigatoria.

Características singulares: O alumnado é bilingüe. O galego está ben conservado nesta zona, 
polo que para moitos alumnos e alumnas é a lingua principal. Outros utilizan o castelán, se ben 
se defenden de forma satisfactoria en ambas linguas.
O nivel socio-cultural é medio-baixo en xeral.

Poboación inmigrante: Recibimos pouco alumnado con estas características.

Alumnado con NEAE no curso actual: Segundo os informes recibidos, o alumnado no curso 
actual non ten necesidades específicas de apoio educativo na materia de música. De todos 
modos esperarase á avaliación inicial para ter datos máis concretos.

Outras características: Poucos alumnos teñen clase de música fóra do horario escolar polo que 
o nivel de coñecementos previos é bastante homoxéneo.



SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN

1ª
 a

va
lia

ci
ón

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Temporalización
UD /

Tema /
Prox.

Bloque
B1

Contido Mes Sesións

BLOQUE 1: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

1

B1.1
Actividade física como hábito de vida saudable: como, 
cando, onde, canta, e por que.

Set./
Out./
Nov.

12

B1.2
Avaliación e análise da postura, da composición corporal e 
da actividade física saudable realizada.

B1.3

Planes e estratexias para o incremento da actividade física 
diaria e para a redución dos períodos de inactividade. Saúde
e movemento nas tarefas propias dunha horta e actividades 
relacionadas coa compostaxe. (restos da cociña, recollida de 
follas, plantas e outros restos vexetais)

B1.4
Organización e promoción da práctica da actividade física 
diaria. Novas tendencias na actividade física saudábel.

2ª
 a

va
lia

ci
ón

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Temporalización
UD /

Tema /
Prox.

Bloque
B2

Contido Mes Sesións

BLOQUE 2: ALIMENTACIÓN PARA A SAÚDE

2

B2.1

Alimentación como hábito de vida saudable. Beneficios e 
riscos para a saúde derivados da dieta. Modelos de dieta 
atlántica e mediterránea como patróns alimentarios 
saudables. Novas tendencias nos hábitos alimentarios.
Alimentación e horta ecolóxica e permacultura.

Xan./
Feb./
Mar./

11
B2.2

Inxestión alimentaria e hidratación segundo as 
recomendacións saudables máis adecuadas á súa idade, o 
seu sexo e a súa actividade física diaria.

B2.3

Deseño de propostas dietéticas sinxelas. Estratexias para a 
a incorporación das recomendacións de alimentación e 
hidratación como hábito de vida saudable. Alimentación e 
sustentabilidade en relación ao coidado do medio natural.

B2.4
Estratexias para a selección de alimentos e bebidas que 
permitan o cumprimento das recomendacións. Etiquetado 
nutricional dos alimentos e das bebidas.

3ª
 a

va
lia

ci
ón

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Temporalización
UD /

Tema /
Prox.

Bloque
B2

Contido Mes Sesións

BLOQUE 2: ALIMENTACIÓN PARA A SAÚDE

3 B2.2
Inxestión alimentaria e hidratación segundo as 
recomendacións saudables máis adecuadas á súa idade, o 
seu sexo e a súa actividade física diaria.

Abril/
Maio
Xuño

10
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1. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE / PROXECTO / TEMA

COMPETENCIAS

TRANSVERSAIS

CCL Comunicación lingüística.                                                                                            CL Comprensión lectora.
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. EOE Expresión oral e escrita.
CD Competencia dixital. CA Comunicación audiovisual.
CAA Competencia aprender a aprender. TIC Tecnoloxías da información e da comunicación.
CSC Competencias sociais e cívicas. EMP Emprendemento.
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. EC Educación cívica.
CCEC Conciencia e expresións culturais. PV Prevención da violencia.

EV Educación e seguridade viaria.
 

(1) A partir de cada estándar, pódense determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. O instrumento máis idóneo é a rúbrica.

(2) As rúbricas utilízanse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos...

X Será un dos instrumentos presentes na avaliación pero sen avaliación numérica de forma directa.
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Temporalización: 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Elementos transversais

T
em

a/
U

D Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identif.
estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe (1)
Grao

mínimo
consec.

Instrumentos Elementos transversais

Proba
escrita

Proba
oral

Trab.
ind.

Trab.
grupo

Cad.
clase

Rúb.
(2)

Obs.
aula

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

1

B1.1 B1.1
PEVSB1.1.1 CMCCT

Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de actividade física, así 
como os efectos adversos da inactividade.

50% 100% x

PEVSB1.1.2 CMCCT
Identifica os principais parámetros de saúde acomodados para a súa idade, e 
relaciona a actividade física idónea para a súa mellora.

50% 100% x x

B1.2 B1.2 PEVSB1.2.1 CMCCT/CAA
Coñece e avalía a súa postura, a composición corporal (talla, peso, IMC, etc.), 
a actividade e inactividade física diaria, a tensión arterial, etc., aplicando 
sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías.

50% x 100% x x x

PEVSB1.2.2 CMCCT
Elabora, analiza e avalía un diario da súa actividade física desenvolvida durante
un período de tempo acordado. Tén en conta novas tendencias na AF e saúde.

50% 100% x

B1.3 B1.3 PEVSB1.3.1
CMCCT/CAA/CSC

Elabora un plan para o incremento da súa actividade física diaria, reducindo os
tempos de inactividade (televisión, teléfono móbil, etc.) e os desprazamentos
con motor, e comprométese a poñelo en práctica durante un período de tempo
acordado de forma individual ou en grupo.

50% x x 100% x x x

x

PEVSB1.3.2 CMCCT/CD/CAA
Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu entorno para a realización de
actividade física saudable. 

50% 100%
x

B1.4 B1.4 PEVSB1.4.1 CD/CAA
Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil e/ou en bicicleta no seu
entorno e/ou a súa localidade.

50% 100% x x
x x x

PEVSB1.4.2 CD/CAA
Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da actividade física na
vida cotiá e actividade e movemento nos traballos da horta e da compostaxe.

50% 100% x x
x X

PEVSB1.4.3 CMCCT/CAA/CSC/CSIEE Organiza e realiza, nun medio tanto natural como urbano e escolar, actividades para a difusión, o 
fomento e a práctica da actividade física saudable en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, 
etc.) así como tarefas de recolección de materia orgánica para a horta e o composteiro do centro.

50% 100% X X X
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Temporalización: Estándares de aprendizaxe avaliables Elementos transversais

T
em

a/
U

D Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identif.
estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe (1)
Grao

mínimo
consec.

Instrumentos Elementos transversais

Proba
escrita

Proba
oral

Trab.
ind.

Trab.
grupo

Cad.
clase

Rúb.
(2)

Obs.
aula

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

2

B2. 1 B2. 1 PEVSB2.1.1 CMCCT

Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a importancia para a 
saúde dunha alimentación sa e equilibrada (variada, suficiente, etc.), e os riscos
para a saúde de inxerir desmesuradamente de produtos azucrados, salgados, 
etc.

50% 100% x x

PEVASB2.1.2 CMCCT/CAA
Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen os modelos de dieta
atlántica e mediterránea e novas tendencias alimentarias e os seus beneficios.

50% 100% x x

B2.2 B2.2 PEVSB2.2.1 CMCCT/CAA
Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxesta durante un período de tempo 
acordado, tendo en conta as recomendacións para a súa idade, o seu sexo e a 
súa actividade física.

50% x 100% x x

PEVSB2.2.2 CMCCT
Coñece as recomendacións da inxesta alimentaria e hidratación adecuadas á 
súa idade, o seu sexo e ao seu nivel de actividade física diaria.

50% 100% x x

B2.3 B2.3 PEVSB2.3.1 CMCCT/CD/CAA
Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as recomendacións dietéticas e
de hidratación adaptadas á idade, ao sexo e á actividade física diaria, e 
comprométese a aplicala durante un período de tempo acordado.

50% 100% x x x x

B2.4 PEVSB2.4.1 CMCCT/CAA/CSIEE

Deseña e elabora unha proposta de almorzos e merendas saudable, 
respectando as recomendacións dietéticas para a súa idade, o seu sexo e o 
seu nivel de actividade física, e comprométese a desenvolvela durante un 
período de tempo acordado.

50% 100% x x x

B2.4 B2.5 PEVSB2.5.1 CMCCT/CAA
Elabora unha listaxe da compra semanal, respectando as recomendacións 
dietéticas segundo a idade, o sexo e a actividade física diaria.

50% 100% x x x

PEVSB2.5.2 CMCCT/CAA
Interpreta correctamente e de forma básica o etiquetado nutricional dos 
produtos alimenticios, identificando os valores recomendados para a súa 
saúde.

50% 100% x x x
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Relacionar aspectos curriculares  para cada unidade / proxecto / tema

Temporalización: Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais

T
em

a/
U

D Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identif.
estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe (1)
Grao

mínimo
consec.

Peso
cualific.

Instrumentos Elementos transversais

Proba
escrita

Proba
oral

Trab.
ind.

Trab.
grupo

Cad.
clase

Rúb.
(2)

Obs.
aula

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

3 B3.16 B2.2 PEVSB2.2.3 CSC Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar hábitos tóxicos 
relacionados coa alimentación (anorexia, drogas, alcohol, tabaco, etc.)

50% 50% 50% X X X
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Na seguinte táboa recóllese o total dos estándares asociados a cada competencia. Os marcados en negriña 

serán os estándares que formarán parte do perfil competencial do alumno ou alumna ao sumarse aos 

estándares recollidos de cada materia.

C
M

C
C

T

- Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de actividade física, así como os efectos adversos da inactividade.
- Identifica os principais parámetros de saúde acomodados para a súa idade e relaciona a actividade física idónea para a súa mellora.
- Coñece e avalía a súa postura, a composición corporal (talla, peso, IMC, etc.), a actividade e inactividade física diaria, a

tensión arterial, etc., aplicando sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías.
- Elabora, analiza e avalía un diario da súa actividade física desenrolada durante un período de tempo acordado.
- Elabora un plan para o incremento da súa actividade física diaria, reducindo os tempos de inactividade (televisión, teléfono móbil,

etc.) e os desprazamentos con motor,  e comprométese a poñelo en práctica durante un período de tempo acordado de forma
individual ou en grupo.

- Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a difusión, o fomento e a práctica da actividade física saudable en
grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, etc.).

- Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a importancia para a saúde dunha alimentación sa e equilibrada (variada,
suficiente, etc.), e os riscos para a saúde da inxesta desmesurada de produtos azucrados, salgados, etc.

- Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen os modelos de dieta atlántica e mediterránea e os seus beneficios.
- Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxesta durante un período de tempo acordado, tendo en conta as recomendacións para a

súa idade, o se sexo e a súa actividade física diaria.
- Coñece as recomendacións de inxesta alimentaria e hidratación adecuadas á súa idade, ao seu sexo e ao seu nivel de actividade

física diaria.
- Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, ao sexo e á

actividade física diaria, e comprométese a aplicala durante un período de tempo acordado.
- Deseña e elabora unha proposta de almorzos  e merendas saudable, respectando as recomendacións dietéticas para a súa idade, o

seu sexo e o seu nivel de actividade física, e comprométese a desenrolala durante un período de tempo acordado.
- Elabora unha lista da compra semanal, respectando as recomendacións dietéticas segundo a idade, o sexo e a actividade física

diaria.
- Interpreta  correctamente  e  de  forma  básica  o  etiquetado  nutricional  dos  produtos  alimenticios,  identificando  os  valores

recomendados para a súa saúde.

C
D

- Elabora un plan para o incremento da súa actividade física diaria, reducindo os tempos de inactividade (televisión, teléfono móbil,
etc.) e os desprazamentos con motor,  e comprométese a poñelo en práctica durante un período de tempo acordado de forma
individual ou en grupo.

- Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil e/ou en bicicleta no seu entorno e/ou localidade.
- Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da actividade física na vida cotiá.
- Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, ao sexo e á

actividade física diaria, e comprométese a aplicala durante un período de tempo acordado.
-

C
A

A

- Coñece e avalía a súa postura, a composición corporal (talla, peso, IMC, etc.), a actividade e inactividade física diaria, a tensión
arterial, etc., aplicando sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías.

- Elabora  un plan para  o incremento  da súa actividade física  diaria,  reducindo os tempos de inactividade (televisión,
teléfono móbil, etc.) e os desprazamentos con motor, e comprométese a poñelo en práctica durante un período de tempo
acordado de forma individual ou en grupo.

- Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil e/ou en bicicleta no seu entorno e/ou localidade.

- Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da actividade física na vida cotiá.

- Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a difusión, o fomento e a práctica da actividade física saudable
en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, etc.).

- Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen os modelos de dieta atlántica e mediterránea e os seus beneficios.

- Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxesta durante un período de tempo acordado, tendo en conta as recomendacións para a
súa idade, o se sexo e a súa actividade física diaria.

- Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, ao sexo e á
actividade física diaria, e comprométese a aplicala durante un período de tempo acordado.

- Deseña e elabora unha proposta de almorzos  e merendas saudable, respectando as recomendacións dietéticas para a súa idade,
o seu sexo e o seu nivel de actividade física, e comprométese a desenrolala durante un período de tempo acordado.

- Elabora unha lista da compra semanal, respectando as recomendacións dietéticas segundo a idade, o sexo e a actividade
física diaria.

-

C
S

C

- Adquire  e  utiliza  estratexias  socioemocionais  para  evitar  os  hábitos  tóxicos  relacionados  coa  actividade  física
(sedentarismo, vigorexia, dopaxe, etc.).

- Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a difusión, o fomento e a práctica da actividade física saudable
en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, etc.).

- Adquire  e  utiliza  estratexias  socioemocionais  para  evitar  hábitos  tóxicos  relacionados  coa  alimentación  (anorexia,
drogas, alcohol, tabaco, etc.).

C
S

IE
E

- Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a difusión, o fomento e a práctica da actividade física saudable
en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, etc.).

- Deseña e elabora unha proposta de almorzos  e merendas saudable, respectando as recomendacións dietéticas para a
súa idade, o seu sexo e o seu nivel de actividade física, e comprométese a desenrolala durante un período de tempo
acordado.



Aspectos xerais

- Partir da competencia inicial do alumnado.

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe.

- Potenciar as metodoloxías activas e participativas:

o Combinar traballo individual e cooperativo.

o Aprendizaxe por proxectos.

- Enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas.

- Uso habitual das TIC.

- Papel facilitador do profesor/a.

Estratexias metodolóxicas

- Memorización comprensiva.

- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa, etc.

- Elaboración de sínteses.

- Análise de documentos, gráficos, táboas de datos.

- Comentarios de textos, gráficos, mapas…

- Resolución de problemas.

- Simulacións.

- Aprendizaxe activo a través da práctica corporal.

Exemplo de secuenciación de traballo na aula

Motivación:

- Actividade de exploración de ideas e coñecementos previos.

- Formulación de cuestións que favorezan o conflito cognitivo.

- Presentación da actividade con gráficos, textos, fotos, etc.

Información do profesor/a:

- Información básica para todo o alumnado.

- Información complementaria para reforzo e apoio.

- Información complementaria para afondamento e ampliación.

Traballo persoal:

- Lectura e comprensión de textos.

- Análise de documentos, pequenas investigacións, etc.
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- Resposta a preguntas.

- Resolución de problemas.

- Comentario de documentos, imaxes, etc.

- Elaboración de gráficas, sínteses ou mapas conceptuais, diarios, guías...

- Memorización comprensiva.

Avaliación:

- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, etc. 

- Exposicións orais.

- Traballos individuais e en grupo.

- Observación do traballo na aula.

Outras decisións metodolóxicas

-  Agrupamentos: Individual. Parellas. Pequeno grupo. Gran grupo.

-  Tempos: Unha hora semanal.

-  Espazos: Aula. Ximnasio.

- Materiais: Ordenadores. Canon proxector. Material funxible. Material deportivo.

- Recursos didácticos: Diversas páxinas web. Fichas elaboradas polo profesorado.
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AVALIACIÓN

Avaliación inicial

Data prevista de realización: Dúas primeiras semanas en setembro.

Proba: Posta en común oralmente dos coñecementos sobre o tema. Preguntas escritas.

Mecanismo para informar ás familias: Non se informa ás familias dos resultados da avaliación inicial, salvo no 
caso da necesidade de aplicación dalgunha medida extraordinaria ou ordinaria de atención á diversidade, para 
a cal sexa requisito facelo segundo a normativa vixente (Decreto 229/20011 do 7 de decembro).

Consecuencias dos resultados da proba: Decisións en relación ás medidas de atención á diversidade ordinarias 
e extraordinarias. En xeral, é moi útil para adaptar o ritmo, as actividades e a metodoloxía ás necesidades de 
cada grupo. 
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Avaliación continua e criterios de cualificación.

A avaliación estará baseada nas actividades gardadas no caderno de clase e os traballos e creacións do grupo, 
así como das actividades prácticas que se realicen sobre os temas traballados.
Cada actividade ou traballo será avaliado cunha nota numérica do 1 ao 10 no que se contemple a adecuada 
realización da actividade.

Cada estándar é avaliado cunha actividade e todos os estándares teñen o mesmo peso na avaliación. 

A media de todas as notas obtidas de ditos traballos e actividades durante cada trimestre, será a nota media 
de cada avaliación.

Avaliación final

Proba de avaliación final:
-Se na terceira avaliación a nota é inferior a 5, haberá unha proba final en xuño consistente na entrega de 
varias fichas-resumo con preguntas e pequenas actividades baseadas no realizado durante o curso. Cada ficha 
avaliarase de forma numérica, do 1 ao 10 atendendo á adecuación das respostas e as tarefas.
Centraranse naqueles estándares non superados durante as avaliacións trimestrais.

-O alumnado cunha nota igual ou superior a 5 na terceira avaliación dedicará as sesións de clase entre a 
terceira avaliación parcial e a avaliación final a realizar tarefas de ampliación dos contidos. Estas tarefas 
poderán subir a cualificación final de xuño ata 1 punto con respecto da obtida na terceira avaliación. 

Criterios do centro para a promoción
Os criterio do centro para a promoción serán os establecidos de carácter xeral na LOMCE e no Decreto  de 
Currículo 86/2015, do 25 de xuño.
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Recuperación e avaliación de pendentes e plans personalizados 
(repetidores)

Mecanismos para o seguimento:
Realización de traballos de reforzo (fichas) ao longo do curso e seguimento. O alumnado reunirase co 
profesorado nos momentos en que sexa posible para ambos (dentro do horario lectivo do centro). 

Como se avalía: Avalíase cada traballo ou ficha de forma numérica, do 1 ao 10. 

Como se calcula a cualificación final: A nota final é a media aritmética de todos eles.

No caso de que as fichas non sexan entregadas ou realizadas adecuadamente, o alumno ou alumna terá 
dereito a unha proba escrita de preguntas ou actividades curtas. Será avaliada do 1 ao 10. Será superada a 
partir do 5.

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO (ALUMNADO REPETIDOR)

O alumnado repetidor que obtivese un suspenso nesta materia no curso anterior terá reforzo durante todo o
curso. As actividades de reforzo afectarán a elementos non prescritivos do currículo. Na avaliación inicial ou
nas avaliacións dos trimestres de cada curso e grupo tratarase isto co titor/a, dpto orientación e profesorado.
Será marcado no xade no lugar indicado para iso.
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AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE

Indicadores de logro do proceso de ensino

Indicadores de logro da práctica docente 

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.     
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.     

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…     

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
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Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.     



Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
didáctica

- Periodicidade coa que se revisará: trimestralmente.

- Medidas que se adoptarán como resultado da revisión: Modificación, supresión ou  engadido de: 

materiais; actividades e actividades extraescolares; aspectos metodolóxicos;  procedementos, ritmos e 

instrumentos de avaliación; criterios de cualificación;  grao mínimo de consecución de estándares; 

secuenciación dos elementos da programación; e calquera outro aspecto recollido na programación e 

avaliado a través dos indicadores que se expoñen a continuación.

Indicadores 

Escala

1 2 3 4
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 
currículo.     

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     

7. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

10. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.     

11. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.     

12. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: actividades, traballos, etc.     

13. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.     

14. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

25. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.     

16. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.     

17. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.     

18. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     
20. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares 
e instrumentos.     

21. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.     

22. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

23. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

24. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

Observacións:

Páxina 17 de 20



ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Medidas ordinarias e extraordinarias 

Medidas ordinarias

Organizativas Curriculares

• Adaptacións metodolóxicas para algún alumno / grupo,

como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría
entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc.

• Adaptación  dos  tempos  e/ou  os  instrumentos  de

avaliación para algún alumno/a.

Medidas extraordinarias

Organizativas Curriculares

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

A súa celebración pode estar suxeita a variacións na temporalidade debido a cuestións 
meteorolóxicas e organizativas.

Saídas a espazos urbanos e naturais para realizar actividades (camiñadas; actividades náuticas 
como piragüismo, vela, surf, paddle surf; escalada; espeleoloxía e visita a covas; etc)

Saídas polo espazo cercado ao centro e contorna e visitas a instalacións dentro do Concello (por 
exemplo visita á horta de froiteiras autóctonas no primeiro ou terceiro trimestre)

Colaboración en actividades de limpeza, plantación, coidado, sinalización... de espazos naturais.
Traballos de mantemento e accións propias da compostaxe e horta escolar do centro.

 Actividades de celebracións e tradicións no centro (maio, día do peón..)
Participación nas actividades do EDLG.

Realizar almorzos saudábeis con alimentos do comedor ou do propio alumnado...
Ademais das incluídas na programación de Educación Física.
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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

A programación estará a disposición das familias no centro educativo a través da solicitude ao xefe
de estudos ou á profesora que imparte a materia. Un resumo dos aspectos máis salientables será 
publicado na páxina web do centro.

DATOS DA MATERIA

Materia Curso Grupos Profesor/a

Promoción de Estilos de Vida Saudables 2º A Uxío Leira Luaces

 REFERENCIAS NORMATIVAS 

- Lei  Orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  Educación  (LOE),  modificada  parcialmente  pola  Lei
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE).

- Real  Decreto  1105/2014,  do  26  de  decembro,  polo  que  se  establece  o  currículo  básico  da
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015).

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias,
os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria
e o bacharelato (BOE do 29).

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). No caso das
programacións didácticas de Educación Primaria,  Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que
se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9).

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración
autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas  etapas  de  educación  secundaria
obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21).

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación  Educativa,  pola  que  se  ditan  instrucións  no  curso  académico  2015/16  para  a
implantación  do  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  nos  centros
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29).
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O material didáctico utilizado será elaborado e revisado polo propio profesor. Puntualmente 
empregaranse libros do dpto, o material de Edixgal, aula virtual, recursos da web...

Proporase ao alumnado que traian da casa algúns materiais construídos por eles. Tamén se poderá pedir 
que traian esteira, cordas, peóns ou materiais para as actividades de celebracións e tradición no centro 
(maio...)
Para os contidos de alimentación saudábel poderá pedírselles que traian alimentos para analizar a 
composición, realizar almorzos saudábeis...
Nalgunha ocasión solicitaremos alimentos do comedor escolar.
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