
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

1ªAVALIACIÓN 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Desenvolver actividades propias de cada unha das fases da sesión 
de actividade física, relacionándoas coas súas características. 

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade 
física coa intensidade dos esforzos realizados. 

 
EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades 
motoras en función das propias dificultades. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo e de utilización responsable da 
contorna. 

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

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, analizando as 
características das mesmas e as interaccións motoras que levan 
consigo, e adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu 
desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas propostas que poidan supor un elemento de risco 
relevante para si mesmo/a ou para as demais persoas. 

B1.5 Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación no proceso 
de aprendizaxe, para buscar, analizar e seleccionar información 
relevante, 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. 

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

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

2ªAVALIACIÓN 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os 
mecanismos de control da intensidade da actividade física, aplicándoos 
á propia práctica e relacionándoos coa saúde e a alimentación. 

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca 
correspondente ás marxes de mellora da condición física. 
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EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter as 
actividades físicas para ser consideradas saudables, e lévaas á práctica. 

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

EFB3.2.1. 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. 

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

 
EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a 
mellora da propia condición física, relacionando o efecto desta práctica coa 
mellora da calidade de vida. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos: 

-Realización de tarefas que requiren da posta en práctica de distintas actividades. 

 
Instrumentos: 
Análise das actividades  feitas  polo alumnado a través dunha táboa de 
rexistro/lista de control , e/ou rúbricas de avaliación. 
 

Cualificación final 

 
Media ponderada  ( 50%) da primeira e segunda avaliación.  O traballo da 3ª 
avaliación, servirá para mellorar a cualificación obtida da media entre a primeira e 
segunda avaliación, sendo o valor máximo un 1. 
Aqueles/as que non teñen superada a materia en calquera das avalaicións, terán 
que entregar unha serie de tarefas, traballos, vídeos…dos contidos vistos ata o 12 
de marzo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

A proba extraordinaria será unha única proba na que terá que facer entrega de 

traballos, vídeos, fichas, dos contidos vistos ata o 12 de marzo do 2020 e que terá 

como referente os estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación da 1ª e 2ª 

avaliación e poden ser consultados nas táboas que aparecen nesta programación. 

Os criterios de avaliación e estándares serán os mesmos que para as 

recuperacións. 

Para facer a media o/a alumno/a deberá conseguir un resultado de 5 puntos como 

mínimo, sendo a cualificación final o resultado de facer a media aritmética da 

cualificación das dúas partes. Necesítase una media de 5 puntos para aprobar a 

materia. 

O alumnado recibirá un plan de reforzo dos contidos para a presentación dos 

traballos. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os mesmos que no curso anterios, que están publicados na programación 
correspondente. 

Criterios de cualificación: 
Se ten aprobada a materia no mes de xaneiro, ésta será a súa cualificación. 
Poderá aumentar ata un máximo de 1 punto, se presenta as actividades , traballos 
solicitados pola profesora. 
No caso de ter unha avaliación negativa, terá que realizar esas actividades e 
traballos que permitan unha avaliación obxectiva. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

- Realización das tarefas solicitadas pola profesora (traballos, fichas, probas 
prácticas (vídeos)…) que demostren o coñecemento dos contidos. 

- Análise dos traballos , fichas, probas a través dunha lista de control/rexistro 
e/ou rúbricas  de avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 

 Adestramentos, xogos e retos físicos. 

 Materiais de apoio complementarios (vídeos, enlaces a Youtube). 

 Videoconferencia para preguntar dúbidas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Dúbidas e explicación de tarefas por videoconferencia 

 Emprego de instrucións e material a través da plataforma Classroom 
para  a explicación das tarefas a realizar.  

 Creación e montaxe de vídeo e  fotografías por parte dos alumnos 
para entrega de tarefas de carácter práctico ou procedimental.  

 

Materiais e recursos 

 

 A plataforma Classroom. 

 Cuestionarios 

 Vídeos 

 Plataforma Classroom de videoconferencias ( Meet) 

 Web do centro 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Este documento será publicado na páxina web do centro e 

comunicarase ás familias a súa pulicación. 

 A profesora porase en contacto co alumnado na plataforma Classroom 

e os informará nas sesión online que ten durante a semana. 

 

Publicidade  

A adaptación da programación didáctica do curso 2019/2020 está publicada 
na páxina web do centro: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasinsuasmuros/ 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasinsuasmuros/

