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  1. Estándares	de	aprendizaxe	e	competencias	imprescindibles  

    	

1º ESO 

UNIDADE 
DIDÁCTICA 

ESTANDAR DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Acondicionam. 
físico. 

Identifica de xeito básico as 
características que deben ter as 
actividades físicas para ser 
consideradas saudables, e lévaas á 
práctica. 

Coñece os conceptos básicos das 
cualidades físicas básicas. 

Inicíase na participación activa das 
actividades para a mellora das 
capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saudable, utilizando os 
métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

Alcanza os seus obxectivos de nivel de 
condición física. 

Relaxación 

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

Coñece as posicións básicas do ioga 

Actividades con 
música 

Pon en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un 
ritmo 

Executa de forma coordinada unha 
coreografía. 

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

Coñece os xesto técnicos básicos do 
Baloncesto 

Adaptámonos 
ao entorno.  

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

 
Coñece a Ruta do Paseo dos peixes en 
Bouzas  andando, en bici, con 
atíns...etc 

Primeiros 
auxilios I 

Describe e pon en práctica os 
protocolos para activar os servizos 
de emerxencia e de protección no seu 
contorno. 

Coñece os primeiros auxilios básicos 
na: Avaliación inicial da vítima, 
accidentes no fogar, feridas e 
hemorraxias, corpos extraños, 
picaduras e mordeduras. 
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2º ESO 

UNIDADE 
DIDÁCTICA 

ESTANDAR DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Acondicionam. 
físico. 

Identifica de xeito básico as 
características que deben ter as 
actividades físicas para ser consideradas 
saudables, e lévaas á práctica. 

Coñece as principais adaptacións 
orgánicas relacionadas co 
entrenamento, así como os tipos de 
cualidades físicas básicas. 

Inicíase na participación activa das 
actividades para a mellora das 
capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saudable, utilizando os métodos 
básicos para o seu desenvolvemento. 

Alcanza os seus obxectivos de nivel 
de condición física. 

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

Coñece as posicións básicas do 
mindfulness 

Actividades con 
música 

Pon en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un 
ritmo. 

Executa de forma coordinada unha 
coreografía. 

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

Coñece os xesto técnicos básicos 
do Balonmán 

Adaptámonos 
ao entorno 

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

 
Coñece a Ruta do Lagares dende a 
Pista de Atlestismo ata Samil. 

Primeiros 
auxilios II 

Describe e pon en práctica os protocolos 
para activar os servizos de emerxencia e 
de protección no seu contorno. 

Coñece os primeiros auxilios 
básicos na: RCP, o botiquín, 
queimaduras, insolación e golpe de 
calor e outros síntomas habituais. 
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3º ESO 

UNIDADE 
DIDÁCTICA 

ESTANDAR DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Acondicionam. 
físico. 

Identifica de xeito básico as características 
que deben ter as actividades físicas para ser 
consideradas saudables, e lévaas á práctica. 

Coñece as principais adaptacións 
orgánicas relacionadas coa 
resistencia e flexibilidade. 

Prepara e pon en práctica actividades para a 
mellora das habilidades motoras en función das 
propias dificultades. 

Prepara un circuito de forma 
individual para a mellora da forza 
resistencia. 

Pon en práctica actividades para a mellora das 
habilidades motoras en función das propias 
dificultades. 

Alcanza os seus obxectivos de nivel 
de condición física. 

Prepara actividades para a mellora das 
habilidades motoras en función das propias 
dificultades. 

Diseña un circuito saludable  

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

Coñece e practica o método de 
relaxacion de Jacobson 

Actividades 
con música 

AEROBIC 

Crea unha secuencia de 
movementos corporais 
axustados a un ritmo 
prefixado. 

Elabora e executa unha 
coreografía. 

PERCUSIÓN 
CORPORAL 

Pon en práctica unha 
secuencia de movementos 
corporais axustados a un 
ritmo prefixado. 

Executa de forma coordinada unha 
coreografía. 

Voleibol 
Coñece as posibilidades que ofrece o seu 
contorno para a realización de actividades 
físico-deportivas. 

Coñece os xesto técnicos básicos 
do voleibol 

Adaptámonos 
ao entorno 

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

Coñece a Ruta do Lagares dende o 
parque de Castrelos ata a avenida 
de Madrid 

Primeiros 
auxilios III 

Describe e pon en práctica os protocolos para 
activar os servizos de emerxencia e de 
protección no seu contorno. 

Coñece os primeiros auxilios 
básicos na: RCP, traumatismos del 
aparato locomotor, intoxicacións e 
lipotimia, epilepsia e diabetes. 
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4º ESO 

UNIDADE 
DIDÁCTICA 

ESTANDAR DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

Estilos de 
vida 

saudables 

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

Expón e defende traballos 
sinxelos sobre temas 
relacionados coa nutrición 

 
Acondicionam
ento físico: 
traballamos 

a nosa 
condición 

físca 

Demostra coñecementos sobre as características que 
deben cumprir as actividades físicas cun enfoque 
saudable e os beneficios que proporcionan á saúde 
individual e colectiva. 

Demostra coñecementos sobre 
as capacidades: forza e 
velocidade. 

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

Alcanza os seus obxectivos de 
nivel de condición física. 

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

Coñece e practica as posición 
básicas do ioga 

Actividades 
con música 

STEP 

Elabora composicións de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando os 
elementos de execución e as técnicas 
máis apropiadas para o obxectivo 
previsto, incidindo especialmente na 
creatividade e na desinhibición. 

Elabora e executa unha 
coreografía. 

PERCUSIÓN 
CORPORAL 

Pon en práctica unha secuencia de 
movementos corporais axustados a un 
ritmo prefixado. 

Executa de forma coordinada 
unha coreografía. 

Floorball Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para 
a realización de actividades físico-deportivas. 

Coñece os aspectos básicos do 
deporte. 

Primeiros 
auxilios: IV 

SVB 

Describe e pon en práctica os protocolos para activar 
os servizos de emerxencia e de protección no seu 
contorno. 

Coñece e aplica os protocolos 
do SVB 

Adaptámonos 
ao entorno 

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

Coñece a Ruta da costa dende 
Bouzas ata Canido 
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1º BACHARELATO 

UNIDADE DIDÁCTICA ESTANDAR DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Planificamos o noso 
propio adestramento 

Elabora o seu programa persoal de 
actividade física, conxugando as 
variables de frecuencia, volume, 
intensidade e tipo de actividade. 

Elabora e leva á práctica o seu 
programa persoal de actividade 
física. 

Acondicionamento 
físico: traballamos a 
nosa condición físca 

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

Alcanza os seus obxectivos de nivel 
de condición física  

Relaxación 

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

Coñece e practica unha asana de 
ioga 

Actividades con 
música 

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

Executa de forma coordinada unha 
coreografía. 

Deporte colectivo 

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

Deseña unha sesión deportiva 
axustándose aos seus intereses e 
as posibilidades do centro 

Bádminton 
Coñece as posibilidades que ofrece o 
seu contorno para a realización de 
actividades físico-deportivas. 

Coñece os aspectos básicos do 
deporte. 

Primeiros auxilios 
Prevé os riscos asociados ás 
actividades e os derivados da propia 
actuación e da do grupo. 

Demostra coñecementos sobre o 
tema de primeiros auxilios 
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2.		Avaliación	e	cualificación	

Avaliación	
3ª	trimestre	

Procedementos:  
Propuxemos 9 actividades. Unha cada semana, excepto as dúas últimas 
que son quincenais. Puntuación máxima 2 puntos. 

Instrumentos:  (dependo do contido a traballar) 
● Elaboración do traballo 
● Diaro de traballo na casa 
● Resolución de exercicios realizados na aula virtual  
● Grabación de video 
● Completar cuestionarios...etc. 

Todo este material está centralizado na aula virtual. 

Cualificación	final	
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Será a media da 1ª e 2ª avaliacón + a nota da 3ª avaliación (máximo 2 
puntos) 

Proba	
extraordinaria	de	

setembro	

Se é presencial: 
Seguiría a programación oficial de inicio de curso. 
Se non é presencial: 
Avaliaríase a través de distintos traballos sobre os temas. 

Alumnado	de	
materia	
pendente	

Criterios de avaliación: 
Criterios mínimos esixibles no curso que ten pendente. 
Criterios de cualificación: 
● Cada trimestre terán que asistir de xeito obrigatorio a reunión á que 

son convocados. 
● Terá que realizar os traballo correspondentes. 
● Terán que superar os contidos prácticos no curso actual 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O traballo correspondente a cada avaliación terá que entregalo dentro da 
data sinalada. Todo se organizará mediante google drive e a aula virtual. 
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3.	Metodoloxía	e	actividades	do	3º	trimestre		
(recuperación,	repaso,	reforzo,	e	no	seu	caso,	ampliación)		

Actividades		 Recuperación e ampliación 

Metodoloxía	
(alumnado	con	

conectividade	e	sen	
conectividade)	

ALUMNADO CONECTADO 
Cada semana plantexamos unha actividade,  a correximos e 
mostramos as calificacións ós alumnos. 
ALUMNADO NON CONECTADO 
Puntualmente mandamos informes ós profesores titores sobre o 
alumnado que non participa nas actividades. Eles póñense en 
contacto cos seus pais e os informan.  

Materiais	e	recursos	 Aula virtual do centro,  Webex para videoconferencias,  correo 
electrónico e drive para compartir traballos. 
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4.	Información	e	publicidade	

Información	ao	
alumnado	e	ás	

familias	

ALUMNADO	
Toda	 a	 información	 faise	 a	 través	 da	 aula	 virtual.	 O	 alumnado	 nesta	
plataforma	pode	ver	ao	día	as	notas	dos	seus	traballos,	así	como	as	notas	da	
1ª	e	2ª	avaliación.	
As	 dúbidas	 poden	 plantexalas	 no	 foro	 de	 dúbidas	 da	 aula	 virtual	 ou	
mándando	un	correo	ao	profesorado	correspondente.	
FAMILIAS	
Envío	 masivo	 dunha	 mensaxe	 por	 Tokapp	 no	 inicio	 da	 3ª	 avaliación,	
informando	que	todas	as	activides	estarán	na	aula	virtual.		
Todas	as	familias	teñen	o	correo	electronico	do	profesorado.	

Publicidade		 Na	páxina	web	do	centro	están	publicados	os	correos	do	profesorado.	
 
 

 

 

 


