
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

4. Recoñecer os factores que interveñen na acción motriz e os mecanismos de control da 
intensidade da actividade física, aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde. 

4.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes actividades 
físicodeportivas e artístico-expresivas traballadas no curso. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedementos para auto avaliar os factores da condición física.  
4.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, 
adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

5. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, mostrando unha actitude de auto esixencia no seu esforzo. 

5.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións.  
5.4. 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. 

9. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico-
deportivas e artísticoexpresivas, analizando as características das mesmas e as interaccións 
motrices que levan, e adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu 
desenvolvemento. 

9.1. Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que 
poden supoñer un elemento de risco para si mesmo ou para os demais.  
9.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o 
curso, tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non estable. 

10. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de aprendizaxe, para 
buscar, analizar e seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, e facendo 
exposicións e argumentacións dos mesmos. 

10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar documentos dixitais propios 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, son,...), como resultado do proceso de procura, análise e selección 
de información relevante.  
10.2. Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados coa 
actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

8. Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de lecer activo e 
de utilización responsable da contorna. 

8.3. Analiza criticamente as actitudes e estilos de vida relacionados co tratamento do corpo, as 
actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

 
En vermello o imprescindible 
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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 correo electrónico 

Instrumentos: 
- Breves cuestionarios semanais na Aula Virtual. 
- Práctica de exercicios diarios aconsellados na Aula Virtual 
- Vídeos explicativos de rutinas de exercicios 

Cualificación 
final 

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

outro tipo de arquivos 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 
(non hai alumnado 

pendente en 1º ESO) 

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. 
- Cubrir os cuestionarios na Aula Virtual sobre “Os xogos Olímpicos” 
- Levar a cabo na casa; rutina de exercicios diarios, hixiene corporal e 

contidos da terceira avaliación (Escalada-cabuyería, habilidades 
ximnásticas básicas, expresión corporal) 

- 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 
- Cada semana subimos á Aula Virtual un cuestionario para completar.  
- Colgamos os contidos da terceira avaliación, enlaces de vídeos para 

realizar rutinas diarias, diferentes propostas de exercicio físico (hixiene 
postural, consellos do COLEF…) e propostas de actividades. 

- Mandamos avisos por correo electrónico. 

Materiais e recursos 

- Aula virtual – Curso especial por suspensión de clases 
- Aula Virtual – Curso 1º ESO – Apuntes e propostas de actividades 
- 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. 


