
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Conforme ditan as 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, o Departamento de 

Educación Física reuniuse de maneira telemática o día 8/05 e decidiu realizar as seguintes 

modificacións na súa Programación Didáctica do curso 2019/2020. 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

1º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Para aqueles alumnos que non obtivesen máis dun 5 en calquera dos dous 

primeiros trimestres, propoñeranse tarefas de repaso e recuperación. 

2. Para todos, propoñeranse tarefas para facilitar a aprendizaxe da esgrima, os 

hábitos saudables e o rugbi, e a súa relación coas CFB. Devanditos contidos 

considéranse aprendizaxes imprescindibles. Os estándares de referencia son os 

seguintes: 

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

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de acordo cos contidos que se 

vaian realizar, seguindo as orientacións dadas. 

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento do 

corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social actual. 

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. 

EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a alimentación nun estilo de vida 

saudable. 

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas para ser 

consideradas saudables, e lévaas á práctica. 

EFB3.2.1. Iniciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades físicas 

básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas máis 

sinxelas, respectando as regras e as normas establecidas. 

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos 

adaptados máis sinxelos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS:  

Competencia Social e Cívica, Competencia Matemática e Competencia en Ciencia e Tecnoloxía, 
Competencia de Aprender a Aprender, Competencia Dixital, Competencia de Comunicación 
Lingüística, Competencia de Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 



PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación en ambos os casos será telemática: 

1. Propoñeranse tarefas avaliables moi alcanzables de recuperación, para 

aqueles alumnos que teñan NON superada algunha parte dos dous primeiros 

trimestres. 

2. Propoñeranse tarefas para determinar o nivel de adquisición das novas 

aprendizaxes. Os resultados valoraranse unicamente de maneira positiva. O 

modo de valoralos será o seguinte: 

o Se a nota media das tarefas realizadas é inferior a 5, non se modificará a 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 5 e un 6,6; sumarase 0,5 puntos á 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 6,7 e un 8,4; sumarase 0,75 punto 

á nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 8,5 e un 10; sumarase 1 puntos á 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 

A cualificación final calcularase realizando a media das cualificacións obtidas 

nos dous primeiros trimestres máis, se procede, os puntos especificados no 

apartado anterior. 

 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Para aqueles alumnos que non obtivesen máis dun 5 en calquera dos dous 

primeiros trimestres, propoñeranse tarefas de repaso e recuperación. 

2. Para todos, propoñeranse tarefas para facilitar a aprendizaxe do regulamento 

e outras actividades do Fútbol Sala, bádminton e floorball e a súa relación coas 

CFB. Devanditos contidos considéranse aprendizaxes imprescindibles. Os 

estándares de referencia son os seguintes: 

 

§ 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 elaborados sinxelos sobre temas vixentes no contexto 
social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación co seu impacto na súa 
saúde. 

§ EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade física sistemática, así 
como coa saúde e os riscos e as contraindicacións da práctica deportiva. 

§ EFB3.1.6. 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. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas adaptadas, 



respectando as regras e as normas establecidas. 

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico formulado. 

§ EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos 
adaptados. 

EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de 
organización de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas. 

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións de 
colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter vantaxe ou cumprir o 
obxectivo da acción. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS:  

Competencia Social e Cívica, Competencia Matemática e Competencia en Ciencia e Tecnoloxía, 
Competencia de Aprender a Aprender, Competencia Dixital, Competencia de Comunicación 

Lingüística, Competencia de Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación en ambos os casos será telemática: 

1. Propoñeranse tarefas avaliables moi alcanzables de recuperación, para 

aqueles alumnos que teñan NON superada algunha parte dos dous primeiros 

trimestres. 

2. Propoñeranse tarefas para determinar o nivel de adquisición das novas 

aprendizaxes. Os resultados valoraranse unicamente de maneira positiva. O 

modo de valoralos será o seguinte: 

o Se a nota media das tarefas realizadas é inferior a 5, non se modificará a 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 5 e un 6,6; sumarase 0,5 puntos á 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 6,7 e un 8,4; sumarase 0,75 punto 

á nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 8,5 e un 10; sumarase 1 puntos á 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 

A cualificación final calcularase realizando a media das cualificacións obtidas 

nos dous primeiros trimestres máis, se procede, os puntos especificados no 

apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

3º ESO 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Para aqueles alumnos que non obtivesen máis dun 5 en calquera dos dous 

primeiros trimestres, propoñeranse tarefas de repaso e recuperación. 

2. Para todos, propoñeranse tarefas para facilitar a aprendizaxe do Balonmán, 

as vallas, a Forza e Orientación Deportiva. Estes contidos considéranse 

aprendizaxes imprescindibles. Os estándares de referencia son os seguintes: 

 EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos 
esforzos realizados. 

 EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de acordo co contido que 
se vaia realizar, de forma autónoma e habitual. 

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

 EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar 

documentos dixitais propios (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 elaborados sobre temas vixentes no contexto social, 
relacionados coa actividade física ou a corporalidade, utilizando 

 EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

 EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade 
física, a alimentación e a saúde. 

 EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como 
coa saúde e os riscos e contraindicacións da práctica deportiva. 

 EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da 
condición física. 

 EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades 
propostas, respectando as regras e normas establecidas. 

 EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 

 EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS:  

Competencia Social e Cívica, Competencia Matemática e Competencia en Ciencia e Tecnoloxía, 

Competencia de Aprender a Aprender, Competencia Dixital, Competencia de Comunicación 
Lingüística, Competencia de Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación en ambos os casos será telemática: 

1. Propoñeranse tarefas avaliables moi alcanzables de recuperación, para 

aqueles alumnos que teñan NON superada algunha parte dos dous primeiros 

trimestres. 

2. Propoñeranse tarefas para determinar o nivel de adquisición das novas 

aprendizaxes. Os resultados valoraranse unicamente de maneira positiva. O 

modo de valoralos será o seguinte: 

o Se a nota media das tarefas realizadas é inferior a 5, non se modificará a 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 5 e un 6,6; sumarase 0,5 puntos á 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 6,7 e un 8,4; sumarase 0,75 punto 

á nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 8,5 e un 10; sumarase 1 puntos á 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 



CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 

A cualificación final calcularase realizando a media das cualificacións obtidas 

nos dous primeiros trimestres máis, se procede, os puntos especificados no 

apartado anterior. 

 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

4º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Para aqueles alumnos que non obtivesen máis dun 5 en calquera dos dous 

primeiros trimestres, propoñeranse tarefas de repaso e recuperación. 

2. Para todos, propoñeranse tarefas para facilitar a aprendizaxe da Condición 

Física e Planificación do adestramento, do Balonmán e do tenis. Devanditos 

contidos considéranse aprendizaxes imprescindibles. Os estándares serán os 

seguintes: 

§ EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas 
vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.  

§ EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos 
do curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións.  

§ EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados. 

§ EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades 
físicas cun enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva. 

§ EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos tipos de 
actividade física. 

§ EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora 
das capacidades físicas básicas, cunha orientación saudable e nun nivel adecuado ás súas 

posibilidades. 

§ EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, 
relacionándoas coa saúde. 

EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os procesos que 
están implicados nelas. 

EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, 
valorando as características de cada participante e os factores presentes no contorno. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: Competencia Matemática e Competencia en Ciencia e Tecnoloxía, 

Competencia de Aprender a Aprender, Competencia Dixital, Competencia de Comunicación 

Lingüística, Competencia de Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 



A avaliación en ambos os casos será telemática: 

1. Propoñeranse tarefas avaliables moi alcanzables de recuperación, para 

aqueles alumnos que teñan NON superada algunha parte dos dous primeiros 

trimestres. 

2. Propoñeranse tarefas para determinar o nivel de adquisición das novas 

aprendizaxes. Os resultados valoraranse unicamente de maneira positiva. O 

modo de valoralos será o seguinte: 

o Se a nota media das tarefas realizadas é inferior a 5, non se modificará a 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 5 e un 6,6; sumarase 0,5 puntos á 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 6,7 e un 8,4; sumarase 0,75 punto 

á nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 8,5 e un 10; sumarase 1 puntos á 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 

A cualificación final calcularase realizando a media das cualificacións obtidas 

nos dous primeiros trimestres máis, se procede, os puntos especificados no 

apartado anterior. 

 

 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

1º BAC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Para aqueles alumnos que non obtivesen máis dun 5 en calquera dos dous 

primeiros trimestres, propoñeranse tarefas de repaso e recuperación. 

2. Para todos, propoñeranse tarefas para facilitar a aprendizaxe do regulamento 

de F-S. Devanditos contidos considéranse aprendizaxes imprescindibles. Os 

estándares de referencia son os seguintes: 

EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como recurso de lecer activo, valorando os 

aspectos sociais e culturais que levan asociadas e as súas posibilidades profesionais futuras, e identificando 
os aspectos organizativos e os materiais necesarios. 

EFB1.4.1. Aplica criterios de procura de información que garantan o acceso a fontes actualizadas e rigorosas 
na materia. 

EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa discusión ou 
a súa difusión. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: Competencia Social e Cívica, Competencia Dixital, Competencia de 

Comunicación Lingüística. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 



A avaliación en ambos os casos será telemática: 

1. Propoñeranse tarefas avaliables moi alcanzables de recuperación, para 

aqueles alumnos que teñan NON superada algunha parte dos dous primeiros 

trimestres. 

2. Propoñeranse tarefas para determinar o nivel de adquisición das novas 

aprendizaxes. Os resultados valoraranse unicamente de maneira positiva. O 

modo de valoralos será o seguinte: 

o Se a nota media das tarefas realizadas é inferior a 5, non se modificará a 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 5 e un 6,6; sumarase 0,5 puntos á 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 6,7 e un 8,4; sumarase 0,75 punto 

á nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

o Se a nota media das tarefas é entre un 8,5 e un 10; sumarase 1 puntos á 

nota media obtida nos dous primeiros trimestres. 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 

A cualificación final calcularase realizando a media das cualificacións obtidas 

nos dous primeiros trimestres máis, se procede, os puntos especificados no 

apartado anterior. 

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES 

En canto a avaliación de pendentes, os alumnos/as con educación física pendente dun 

curso inferior, serán considerados aprobados se superan a área ou materia de Educación 
Física do curso superior cunha nota de 5 (cinco). 
 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

As adaptacións da programación didáctica 2019/2020 serán publicadas na web 

do centro. 

 

En Ferrol, a _8____ de maio de 2020 

Xefe/a do Departamento 


