
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 
Orientarse en diferentes situacións a partir da interpretación de 

signos naturais e de datos obtidos de mapas e instrumentos como 

compases, altímetros e outros accesorios de orientación. 

 Coñecer e saber empregar o mapa e o compás coma 
instrumentos de orientación na realización de probas, xogos e 
carreiras de orientación, sendo quen de desprazarse polo terreo 
seleccionando a mellor ruta para chegar ao lugar desexado. 

 

Utiliza-lo material de seguridade con destreza, analizando as súas 

características e aplicacións, e recoñece-los signos de desgaste e 

anomalías nel. 

Describir e manexar adecuadamente o compás, o altímetro e outros 

instrumentos accesorios de orientación. 

Realizar marchas e/ou carreiras de orientación diurnas e/ou 

nocturnas en rutas de baixa e media montaña. 

Planificar e elaborar itinerarios a partir da interpretación de datos 

obtidos en distintos tipos de mapas e de outra información sobre o 

medio. 
Elaborar itinerarios adaptándoos ás características do grupo ou 

cliente determinando o medio de desprazamento, tempos, etapas, 

desniveis... e interpretando a sinalización dos sendeiros. 

 Planificar percorridos elaborando os documentos que recollan 
toda a organización e itinerario a realizar. (Non será mínimo 
para aprobar xa que os contidos relacionados con el son 
impartidos durante o terceiro trimestre pola importancia de 
coñecelos, así só será tenido en conta se afectan positivamente 
ao alumnado) 
 

      Analiza-las características do medio e as técnicas de progresión e     

desprazamento en diferentes tipos de terreo. 

Describi-los indicadores e procedementos que permitan detecta-las 

condicións do medio que poidan resultar perigosas para o 

desenvolvemento da actividade. 

Explica-las características do equipo e do material que se debe levar 

nos diferentes tipos de marchas e determina-la súa adecuada 

distribución nas mochilas. 

Detectar signos de deterioro e realizar as reparacións de urxencias en 

diverso material de montaña 

Describi-las indicacións que debe recibi-lo grupo antes e durante a 

marcha. 

Elabora-lo material informativo que permita establecer itinerarios de 
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no medio natural. 

Deseñar actividades no medio natural que compatibilicen turismo 

cultural e deportivo, incorporando os recursos da zona onde se 

desenvolven 

Elabora-los plans de actuación nos que se recollan as medidas 

necesarias para previr e resolver diferentes situacións de perigo para 

a seguridade e saúde das persoas. 

Planifica-la supervivencia e executa-las técnicas necesarias para 

resolver unha situación de emerxencia en condicións de seguridade, 

empregando os recursos dispoñibles. 

Describi-las normas de comportamento e de utilización de equipos e 

material de seguridade en diferentes situacións de perigo na 

montaña: incendios, aludes, tormentas, néboas, caídas, 

desprendementos e bloques, entre outros. 

Analiza-las características xeográficas, xeolóxicas, socio-

económicas, biolóxicas e antropolóxicas das zonas nas que se 

desenvolven as actividades, valorando as propias da comunidade 

autónoma. 

 Coñecer as características da xeoloxía, clima, flora e fauna 
galegas. 

 

Analiza-las repercusións medioambientais da actividade humana 

nunha zona determinada. 
 Recoñecer a importancia da educación medioambiental 

aplicando as principais normas de coidado do entorno. 

 
Analiza-la normativa relacionada coa práctica de actividades e a 

protección medioambiental coa finalidade de aplicala. 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Debido á situación sanitaria modificarase o xeito de 
avaliación do curso. Neste caso, a nota final do curso será a media do 
primeiro trimestre e do segundo trimestre, tendo o mesmo porcentaxe 
cada un deles. No caso do terceiro trimestre, só se terá en conta cando 
favoreza ao alumnado, facendo media cos outros 2 trimestres en 
igualdade de condicións porcentuais (33,3% cada un deles). No caso de 
que o terceiro trimestre non beneficie ao alumnado non contará para a 
media, sendo esta a media do primeiro e segundo trimestre como xa se 
explicou (50% cada un deles). 
 
Nota do 3º trimestre: 
50% da nota o libro de rutas de sendeirismo 
10% da búsquea de empresas relacionadas coa súa saída profesional 
40% da entrega de traballos semanais (carreiras de precisión e entrega de 
tarefas) 

Instrumentos: Para avaliar esta materia entrega de tarefas semanais ou 
mensuais se a carga de contidos deles é alta. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  A nota final do 
curso será a media do primeiro trimestre e do segundo trimestre, tendo o 
mesmo porcentaxe cada un deles. No caso do terceiro trimestre, só se terá 
en conta cando favoreza ao alumnado, facendo media cos outros 2 
trimestres en igualdade de condicións porcentuais (33,3% cada un deles). 
No caso de que o terceiro trimestre non beneficie ao alumnado non 
contará para a media, sendo esta a media do primeiro e segundo trimestre 
como xa se explicou (50% cada un deles). 
 
Proba final de xuño: Entrarán os contidos ollados no primeiro e segundo 
trimestre. Para aprobar este exame final (que pode estar composto por 
apartado escrito e proba oral para demostración técnica) ten que sacar 
máis dun 5 na nota non sendo obrigatorio sacar un mínimo de nota nas 
partes específicas de cada trimestre. Terán que facer este exame o 
alumnado que non teña todos os trimestres aprobados e a súa nota non 
sexa de máis de 5, debendo facer o exame total dos dous primeiros 
trimestres. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria de decembro (normativa LOGSE) estará composta 
polos contidos impartidos no primeiro e segundo trimestre, tendo un 
carácter similar á proba final de xuño. 

Alumnado de 
Criterios de avaliación: Os mesmos descritos na táboa 1 deste documento, 
incluíndo os descritos da terceira avaliación pois é alumnado que xa tivo 
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materia 
pendente 

estes contidos o ano pasado. 
 

 
 

Criterios de cualificación:   O procedemento será a través dun exame onde 
se recollan contidos dos tres trimestres impartidos o ano pasado.  Para 
aprobar este exame final ten que sacar máis dun 5 na nota non sendo 
obrigatorio sacar un mínimo de nota nas partes específicas de cada 
trimestre.   
 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  O instrumento de avaliación 
será unha proba escrita pudendo ter unha proba oral para o uso da técnica 
do compás. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Ollada de vídeos explicativos sobre a fauna, flora e conservación do medio 
Realización de carreiras de precisión online 
Realización de tarefas sobre documentos sobre diferentes actuacións no 
medio natural 
Realización dun libro de rutas de sendeirismo en Galicia 
Realización de tarefas e compras virtuais de material de montaña 
Uso das novas tecnoloxías para desprazarse no medio natural 
Vídeos sobre realización de nós  
Apuntes de repaso sobre lectura de mapa e cálculo de distancias 
Búsquea de empresas relacionadas coa súa saída profesional 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Clases online pola plataforma Webex 

Uso do aula virtual para a entrega de documentos e entrega de tarefas 

Uso do correo electrónico para dúbidas 

Materiais e recursos 

Carreiras de precisión online 

Documentos coas pautas de actuación no medio natural 

Aplicacións móbiles sobre rutas de sendeirismo 

Apuntes sobre nós, lectura de mapas e material deportivo 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Vía correo electrónico, aula virtual e vídeo chamadas coa aplicación 
zoom e webex 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


