
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  
1.1. Coñecer a relación entre a práctica regular de actividade física e a saúde 

1.1.1. Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de actividade 
física, así como os efectos adversos da inactividade.            
1.1.2. Identifica os principais parámetros de saúde axeitados para a súa idade, 
e relaciona a actividade física idónea para a súa mellora. 

BLOQUE 2. ALIMENTACIÓN PARA A SAÚDE  
2.1. Valorar a alimentación como un hábito de vida saudable e as 
recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, ao sexo 
e á actividade física diaria 
2.2. Analizar e avaliar de xeito sinxelo a inxestión habitual e a 
hidratación, e coñecer as recomendacións de inxestión máis adecuadas 
á súa idade, ao seu sexo e á súa actividade física diaria 
2.3. Facer unha escolla de alimentos e de bebidas axeitada á súa idade, 
ao seu sexo e á súa actividade física diaria, valorando criticamente as 
indicacións da etiquetaxe dos produtos 

2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a importancia 
para a saúde dunha alimentación sa e equilibrada, e os riscos para a saúde da 
inxestión desmesurada de determinados produtos.             
2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen os modelos 
de dieta atlántica e mediterránea, e os seus beneficios 

2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión durante un período 
de tempo acordado, tendo en conta as recomendacións para a súa 
idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria 2.2.2. Coñece as 
recomendacións de inxestión alimentaria e hidratación adecuadas á 
súa  

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

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación e interacción a través da aula virtual 
- Entrega de tarefas por Aula Virtual ou email 

Instrumentos: 
- Práctica de exercicios diarios aconsellados na Aula Virtual 
- Vídeos explicativos de rutinas de exercicios 
- Apuntes Aula Virtual. Traballo escrito 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- Partirase da media das dúas avaliacións anteriores 
- Entrega de tarefas, mandar vídeo ou fotos ou outro tipo de arquivo cas 

actividades propostas: ata subir un máximo de 2 puntos 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita e práctica sobre os contidos propios das 2 primeiras 
avaliacións 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os recollidos na programación ordinaria 

Criterios de cualificación: 
Os recollidos na programación ordinaria 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Entrega de fichas relacionadas cos contidos do curso pendente na data 
marcada no calendario oficial de pendentes (9 maio) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Todas as actividades son de reforzo e ampliación. 
- Levar a cabo na casa; rutina de exercicios diarios e xogos competitivos 

en familia. 
- Realizar e entregar por email o traballo escrito sobre “primeiros 

auxilios” 
- Presentación de algún vídeo, foto ou outro tipo de documento 

desenvolvendo os contidos da terceira avaliación. 
- Participación no DÍA DA EDUCACIÓN FÍSICA NA CASA 2020, 

#DEFR2020 #DEFC2020. 
- Cubrir o formulario de autoavaliación que se poñerá a disposición do 

alumnado ao final do trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Todo o alumnado ten conectividade 
- Colgamos enlaces de vídeos para realizar rutinas diarias e diferentes 

propostas de exercicio físico (hixiene postural, consellos do COLEF…) 
e propostas da actividades. 

- Mandamos avisos por correo electrónico. 

Materiais e recursos 

- Aula virtual – Curso especial por suspensión de clases 
- Aula Virtual – Curso 2º ESO – Apuntes PEVS 
- Ordenador e conexión a internet 
- Plataforma Webex (posibilidade de videoconferencia) 
- Correo electrónico para comunicarse co profesor 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Publicación na aula virtual. 
- Enlace desde a web do centro 
- Alumnado: infórmaselles a través de correo electrónico  
- Familias: a través de Abalar Móbil enviarase notificación da 

publicación desta programación na Web do centro 

Publicidade  

- Na Web do centro – apartado “Coronaxenda” – no curso 
correspondente (adaptacións da programación) 

- Utilización de Twitter en colaboración do departamento de 
orientación. 


