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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 4 CENTRO: IES AFONSO X CAMBRE
CURSO: 1º ESO
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Desenvolver e incrementar as capacidades físicas básicas 
de resistencia, forza xeral e flexibilidade dende a 
perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades 
persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha 
actitude de autoesixencia no seu esforzo.

Iniciase na participación activa das actividades para a mellora 
das capacidades de resistencia, flexibilidade e forza xeral 
desde un enfoque saudable,  utilizando os métodos básicos para o
seu desenvolvemento Alcanza niveis de condición física saudable 
acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades.

Recoñece as actividades propias de cada  fase da sesión de
educación física realizando tarefas propias dunha fase de 
activación adecuadas á actividade posterior.

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

Controlar as dificultades e riscos que poden existir durante á
practica deportiva adoptando medidas preventivas e de 
seguridade . 

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

Ter en conta as recomendacións de aseo persoal  e indumentaria 
adecuada a cada situación de práctica.

Mellorar a execución das habilidades motrices comúns aos 
deportes colectivos: pase, lanzamento, marcaxe, 
desmarque, golpeo. 

Mellora a execución das habilidades motrices comúns aos 
deportes colectivos: pase, lanzamento, marcaxe, desmarque, 
golpeo, tendo en conta o nivel inicial amosado. 

Resolver situacións motoras individuais sinxelas nunha 
situación xogo con distintos implementos. 

Mellora o seu nivel de execución respecto ao nivel de partida, 
amosando actitudes de esforzo, autoesixencia e superación
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1. Avaliación e cualificación: 3º evaluación y final 

Avaliación Procedementos: observación das tarefas realizadas e enviadas 
a través de vídeos. Fichas de repaso. 

Instrumentos: vídeos y fichas, exercicios. 

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de 
curso: 
Media das dos primeiras avaliacións e subida de nota de ata 2 
puntos a o alumnado que presente as tarefas durante este 
terceiro trimestre.

Proba
extraordinaria de

setembro

Probas de condición física: carreira contínua 15 min, abdominais
1 minuto. 
Coñecemento das fases dunha sesión e realización dun 
quecemento no que deberá nomear os diferentes grupos 
musculares. 

 
Alumnado de

materia
pendente

Criterios de avaliación: En 1º ESO non hay alumnos con 
materias pendentes. 
Aqueles alumnos que non teñan superadas as dúas primeiras 
avaliacións ou alguna delas terán que realizar correctamente as
tarefas de repaso e consolidación enviadas no terceiro 
trimestre. 

Criterios de cualificación: a correcta entrega das tarefas de 
repaso e consolidación de coñecementos envíadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: fichas, vídeos de 
exercicios físicos, exercicios de repaso e consolidación. 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades Fichas, vídeos, exercicios de repaso.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Envío de material a través de EDIXGAL: vídeos, fichas de 
repaso e exercicios. 

Materiais e recursos Vídeos, fichas de repaso, paxinas web. 3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Abalar, edixgal, correo electrónico e a través dos titores. 

Publicidade Ṕáxina WEB, blog do departamento. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: IES AFONSO X O SABIO
CURSO: 2º ESO
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Desenvolver  e  incrementar  as  capacidades  físicas  básicas  de
resistencia, forza xeral e flexibilidade dende a perspectiva da súa
saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes
da saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo.

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

Deseñar e realizar tarefas propias dunha fase de activación e de 
recuperación adecuadas á actividade posterior. 

Prepara e realiza quecementos e fases finais de acordo cos contidos a 
realizar

Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade
física saudable.

Distingue o impacto que pode ter a alimentación nun estilo de vida 
saudable e identifica ás enfermidades relacionada
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1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,

ampliación) 

Actividades Fichas, vídeos, exercicios de repaso.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Envío de material a través de CLASROOM co correo corporativo 
creado a tal: vídeos, fichas de repaso e exercicios. 

Materiais e recursos Vídeos, fichas de repaso, paxinas web. 

1. Avaliación e cualificación: 3º evaluación y final 

Avaliación Procedementos: observación das tarefas realizadas e enviadas a 
través de resumes semanais do plan de actividade física 
voluntario realizado polo alumnado

Instrumentos: lista de control.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Media das dos primeiras avaliacións e subida de nota de ata 2 
puntos a o alumnado que presente as tarefas durante este 
terceiro trimestre. 

Proba extraordinaria
de setembro

Probas de condición física: carreira contínua 15 min, mantemento 
de plancha abdominal.  

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: Non hay ningún alumno con a materia 
pendente. 
O criterio para recuperar as avaliacións pendentes será: Aqueles 
alumnos que non teñan superadas as dúas primeiras avaliacións ou
algunha delas terán que realizar correctamente as tarefas de 
repaso e consolidación enviadas no terceiro trimestre. 

Criterios de cualificación: a correcta entrega das tarefas de 
repaso e consolidación de coñecementos envíadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: fichas, vídeos de 
exercicios físicos, exercicios de repaso e consolidación. 

2. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

Abalar, edixgal, correo electrónico e a través dos titores. 

Publicidade áxina WEB, blog do departamento. Ṕ
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: IES AFONSO X O SABIO
CURSO: 2º ESO
MATERIA: PROMOCIÓN  HABITOS  VIDA S.



3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Coñecer a relación entre a práctica regular de actividade física e a 
saúde.

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

Aplicar un plan para o incremento da actividade física saudable ao 
longo do día, utilizando os recursos dispoñibles no contorno.

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 pólo en práctica durante un
período de tempo acordado de xeito individual ou en grupo

Valorar  a  alimentación  como  un  hábito  de  vida  saudable  e  as
recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, o
sexo e a actividade física diaria

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 inxestión desmesurada de produtos azucrados, 
salgados.

Deseñar  dietas  sinxelas,  aplicando  as  recomendacións  segundo
idade, sexo e actividade física diaria durante un período de tempo
acordado.

Deseña e elabora unha proposta de comidas saudables, 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.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,

ampliación) 

Actividades Tarefas de promocion da practica de actividade física na casa e 
propostas de mellora da alimentación , cara a mellora do sistema 
inmune.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

En consonacia co fin da lexislación educativa, promóvese que o 
alumno contrúa o seu proio aprendizaxe, a través de tarefas como 
poden ser os retos de actividade física que se propoñen de forma 
voluntaria. Tamén tendo en conta os contido impartidos nas 
anteriores avaliacions, os alumnos construen de forma guiada e 
supervisada polo profesor o seu plan de actividade física para o 
traballo nestes días.

Materiais e recursos Vídeos, fichas de repaso, paxinas web, documentos PDF.

2. Avaliación e cualificación: 3º evaluación y final 

Avaliación Procedementos: observación das tarefas realizadas e enviadas a 
través de resumes semanais do plan de actividade física 
voluntario realizado polo alumnado

Instrumentos: lista de control.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Media das dos primeiras avaliacións e subida de nota de ata 2 
puntos a o alumnado que presente as tarefas durante este 
terceiro trimestre. 

Proba extraordinaria
de setembro

Entrega dunha proposta individualizada levada a cano durante o 
verano , de mellora e/ou mantemento da sua condición física e 
alimentación .  

Alumnado de materia
pendente

Non hay alumnado pendente

3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

Abalar, edixgal, correo electrónico e a través dos titores. 

Publicidade áxina WEB, blog do departamento. Ṕ



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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CENTRO: IES AFONSO X CAMBRE

CURSO: 3º ESO
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: IES AFONSO X O SABIO
CURSO: 3º ESO
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Desenvolver e incrementar as capacidades físicas básicas de 
resistencia, forza xeral e flexibilidade dende a perspectiva da
súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no
seu esforzo.

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

Manter unha actividade de resistencia controlando o nivel 
mediante a FC

Adapta a intensidade do esforzo co control da frecuencia cardíaca.

Utilizar as TICs para elaborar un documento propio no que se 
recolla a elaboración do plan individual de adestramento, os 
resultados e valoracións dos test realizados e as conclusións 
sobre a saúde do traballo realizado.

Realizar un plan individualizado de mellora da resistencia 
controlando os parámetros como: volume, intensidade. 

Demostrar unha certa mellora nas habilidades atléticas  
requiridas e coñecemento do regulamento aplicado á práctica.

Realizar correctamente os xestos técnicos básicos da carreira 
atlética, a saida, o paso de vallas e os relevos.

Realizar e interpretar unha composición de acrosport e 
habilidades ximnásticas con música.

Utiliza técnicas corporais de forma creativa combinando espazo, tempo
e intensidade
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1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,

ampliación) 

Actividades Fichas, vídeos, exercicios de repaso.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Envío de material a través de CLASROOM co correo corporativo 
creado a tal: vídeos, fichas de repaso e exercicios. 

Materiais e recursos Vídeos, fichas de repaso, paxinas web. 

1. Avaliación e cualificación: 3º evaluación y final 

Avaliación Procedementos: observación das tarefas realizadas e enviadas,  a
través de vídeos. Fichas de repaso. 

Instrumentos: vídeos y fichas, exercicios.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Media das dos primeiras avaliacións e subida de nota de ata 2 
puntos a o alumnado que presente as tarefas durante este 
terceiro trimestre.

Proba extraordinaria
de setembro

Probas de condición física: carreira contínua 20 min, abdominais 
1 minuto. 
Exercicios estiramento diferentes grupos musculares.
Presentación dunha programación individual para a mellora da 
resistencia, forza  e flexibilidade adaptado ao propio nivel. 

 

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: Non hay ningún alumno con a materia 
pendente. 
O criterio para recuperar as avaliacións pendentes será: Aqueles 
alumnos que non teñan superadas as dúas primeiras avaliacións ou
alguna delas terán que realizar correctamente as tarefas de 
repaso e consolidación enviadas no terceiro trimestre. 

Criterios de cualificación: a correcta entrega das tarefas de 
repaso e consolidación de coñecementos envíadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: fichas, vídeos de 
exercicios físicos, exercicios de repaso e consolidación. 

2. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

Abalar, edixgal, correo electrónico e a través dos titores. 

Publicidade áxina WEB, blog do departamento. Ṕ



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES AFONSO X CAMBRE

CURSO: 4º ESO
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA
DATA: 2 DE MAYO2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: IES AFONSO X O SABIO
CURSO: 4º ESO
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Identifica os hábitos saudables de alimentación e práctica 
habitual de actividade física na propia experiencia. 

Coñecer e aplicar os distintos tipos de adestramento da 
condición física así como os parámetros de control (volume, 
intensidade e flexibilidade.  

Obter unha mellora nas cualidades físicas traballadas segundo o 
nivel inicial e  presentar os resultados individuais e as melloras 
acadadas

Utiliza as TICs para elaborar o documento no que se recolla 
un plan básico de adestramento da resistencia e flexibilidade 
no que se recollan os resultados dos test (inicial e final) os 
métodos de adestramento utilizados, as posibles adaptacións 
logradas nos organismos corporais así como unha valoración da
condición física e a súa evolución.

Realizar un plan individualizado de mellora da resistencia 
controlando os parámetros como: volume, intensidade. 

Coñecer e aplicar os principios do traballo en circuíto da 
forza así como os parámetros de control (volume, intensidade
e flexibilidade). 

Desenvolver traballo de forza en circuíto, crossfit, traballo en 
parellas.,  tendo en conta os parámetros que determinan o 
entrenamento (intensidade, volume, densidade) 

Desenvolver e incrementar a capacidade da forza mediante os
distintos métodos de adestramento.

Forza, tipos e métodos de traballo
Circuíto, características e deseño para incidir e mellorar a forza

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 4 CENTRO: IES AFONSO X CAMBRE
CURSO: 4º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 



1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,

ampliación) 

Actividades Fichas, vídeos, exercicios de repaso.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Envío de material a través de CLASROOM co correo corporativo 
creado a tal: vídeos, fichas de repaso e exercicios. 

Materiais e recursos Vídeos, fichas de repaso, paxinas web. 

1. Avaliación e cualificación: 3º evaluación y final 

Avaliación Procedementos: observación das tarefas realizadas e enviadas,  a
través de vídeos. Fichas de repaso. 

Instrumentos: vídeos y fichas, exercicios.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Media das dos primeiras avaliacións e subida de nota de ata 2 
puntos a o alumnado que presente as tarefas durante este 
terceiro trimestre.

Proba extraordinaria
de setembro

Probas de condición física: carreira contínua 20 min, abdominais 
1 minuto. 
Presentación dunha programación individual de 4 semanas para a 
mellora da resistencia e forza adaptado ao propio nivel. 

 

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: Non hay ningún alumno con a materia 
pendente. 
O criterio para recuperar as avaliacións pendentes será: Aqueles 
alumnos que non teñan superadas as dúas primeiras avaliacións ou
algunha delas terán que realizar correctamente as tarefas de 
repaso e consolidación enviadas no terceiro trimestre. 

Criterios de cualificación: a correcta entrega das tarefas de 
repaso e consolidación de coñecementos envíadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: fichas, vídeos de 
exercicios físicos, exercicios de repaso e consolidación. 

2. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

Abalar, edixgal, correo electrónico e a través dos titores. 

Publicidade áxina WEB, blog do departamento. Ṕ



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES AFONSO X CAMBRE

CURSO: 1º  BACHARELATO
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA
DATA: 2 DE MAYO2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: IES AFONSO X O SABIO
CURSO: 1º BACHARELATO
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Planificar, elabora e por en práctica un programa persoal de 
actividade física que incida na mellora e no mantemento da saúde, 
aplicando os coñecementos adquiridos.

Elabora e leva a práctica un programa individualizado e persoal de 
actividade física no que se recolla a planificación, avaliación do nivel 
inicial, desenvolvemento aplicando os parámetros da carga e mantendo 
os principios do adestramento, valoración crítica dos resultados 
acadados e adaptacións favorables cara á saúde obtidas. 

Valorar a actividade física desde a perspectiva da saúde, 
satisfacción persoal, autosuperación e as posibilidades de 
interacción social  e de perspectiva profesional, adoptando 
actitudes de interese, respecto, esforzo e cooperación na  práctica
de actividades física. 

Recoñece os riscos dos hábitos nocivos e da alimentación a importancia da 
hixiene postural, ademais das enfermidades relacionadas coa actividade 
física e deportiva (vigorexia, sedentarismo, etc.) e os súas influenzas 
sobre a saúde

Aplicar correctamente o PAS nunha situación proposta
Pon en práctica os protocolos de Primeiros auxilios en diferentes 
situacións propostas.
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,

ampliación) 

Actividades Fichas, vídeos, exercicios de repaso.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Envío de material a través de CLASROOM co correo corporativo 
creado a tal: vídeos, fichas de repaso e exercicios. 

Materiais e recursos Vídeos, fichas de repaso, paxinas web. 

2. Avaliación e cualificación: 3º evaluación y final 

Avaliación Procedementos: observación das tarefas realizadas e enviadas a 
través de resumes semanais do plan de actividade física 
voluntario realizado polo alumnado

Instrumentos: lista de control.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Media das dos primeiras avaliacións e subida de nota de ata 2 
puntos a o alumnado que presente as tarefas durante este 
terceiro trimestre. 

Proba extraordinaria
de setembro

-Probas de condición física: carreira contínua 15 min, 
mantemento de plancha abdominal. 
-Presentacion dun plan de adestramento individualizado, cunha 
duración de 10 sesións, tendo en conta os principios traballados.

Alumnado de materia
pendente

O criterio para recuperar as avaliacións pendentes será: Aqueles 
alumnos que non teñan superadas as dúas primeiras avaliacións ou
algunha delas terán que realizar correctamente as tarefas de 
repaso e consolidación enviadas no terceiro trimestre. 

Criterios de cualificación: a correcta entrega das tarefas de 
repaso e consolidación de coñecementos envíadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: fichas, vídeos de 
exercicios físicos, exercicios de repaso e consolidación. 

3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

Abalar, edixgal, correo electrónico e a través dos titores. 

Publicidade áxina WEB, blog do departamento. Ṕ


