
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 
B1.1. Valorar a actividade física desde a perspectiva da saúde, a 

satisfacción, a autosuperación e as posibilidades de interacción social 

e de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interese, 

respecto, esforzo e cooperación na práctica da actividade física 

EFB 1.1.2 Adopta unha actitude critica ante as prácticas de actividade 

física que teñen efectos negativos para  a saúde individual e colectiva, e 

ante os fenómenos socioculturais relacionados coa corporalidade e os 

derivados de manifestacións deportivas 

B1.2. Controlar os riscos que pode xerar a utilización dos 

equipamentos, o contorno e as propias actuacións na realización das 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, actuando de 

forma responsable no seu desenvolvemento, tanto individualmente 

como en grupo. 

EFB 1.2.1 Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados da 

propia actuación e da do grupo. 

EFB 1.2.2 Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás 

especificacións técnicas. 

EFB 1.2.3 ten en conta o nivel de cansazo coma un elemento de risco 

na realización de actividades que requiran atención e esforzo. 

B1.3. Amosar un comportamento persoal e social responsable 

respectándose a si mesmo/a, ás outras persoas e o contorno, no 

marco da actividade física. 

EFB 1.3.2 Facilita a integración doutras persoas nas actividades do 

grupo, animando a súa participación e respectando as diferenzas 

B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para 

mellorar o seu proceso de aprendizaxe, aplicando criterios de 

fiabilidade e eficacia na utilización de fontes de información e 

participando en ámbitos colaborativos con intereses comúns. 

EFB 1.4.1 Aplica criterios de procura da información que garantan o 

acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia. 

B2.1. Crear e representar composicións corporais individuais ou 

colectivas con orixinalidade e expresividade, aplicando as técnicas 

máis apropiadas á intencionalidade da composición. 

EFB 2.1.1 Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das 

composicións ou montaxes artísticas expresivas 

EFB 2.1.2 Representa composicións ou montaxes de expresión 

corporal individuais ou colectivas, axustándose a unha intencionalidade 

de carácter expresiva ou estética. 

EFB 2.1.3 Adapta as súas accións motoras ao sentido do proxecto 

artístico expresivo. 

B3.1. Mellorar ou manter os factores da condición física e as 

habilidades motoras cun enfoque cara á saúde, considerando o 

propio nivel e orientándoos cara ás súas motivacións e cara a 

posteriores estudos ou ocupacións. 

EFB 3.1.1 Integra os coñecementos sobre nutrición e balance 

enerxético nos programas de actividade física para a mellora da 

condición física e saúde. (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 tido en 
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conta se afectan positivamente ao alumnado) 

EFB 3.1.2 Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e 

funcionais que promoven a saúde. 

EFB 3.1.3 Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e 

recuperación 

EFB 3.1.4 Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición física 

dentro dos marxes saudable, asumindo a responsabilidade da posta en 

práctica do seu programa de actividades. 

B3.2. Planificar, elaborar e pór en práctica un programa persoal de 

actividade física que incida na mellora e no mantemento da saúde, 

aplicando os sistemas de desenvolvemento das capacidades físicas 

implicadas, tendo en conta as súas características e nivel inicial, e 

avaliando as melloras obtidas. 

EFB 3.2.1 Aplica os conceptos aprendidos sobre as características que 

deben cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable á 

elaboración de deseños e prácticas en función das súas características e 

os seus intereses persoais. 

EFB 3.2.2 Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas 

considerando as súas necesidades e motivacións e coma requisito 

previo para a planificación da súa mellora. 

EFB 3.2.3 Concreta as melloras que pretende acadar co seu programa 

de actividade. 

EFB 3.2.4 Elabora e leva a práctica o seu programa de actividade física 

conxugando as variables de frecuencia, volume, intensidade e tipo de 

actividade. 

B4.1. Resolver situacións motoras en diferentes contextos de 

práctica aplicando habilidades motoras específicas individuais ou de 

adversario/a con fluidez, precisión e control, perfeccionando a 

adaptación e a execución dos elementos técnicos desenvolvidos no 

curso anterior. 

EFB 4.1.1 Perfecciona as habilidades específicas das actividades 

deportivas individuais que respondan aos seus intereses. 

EFB 4.1.2 Adapta a realización das habilidades específicas aos 

condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras e polas 

persoas adversarias nas situacións colectivas. 

EFB 4.1.3 Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto 

competitivo. 

B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións de oposición, 

colaboración ou colaboración-oposición en contextos deportivos ou 

recreativos, adaptando as estratexias ás condicións cambiantes que se 

producen na práctica. 

EFB 4.2.1 Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe 

con respecto ao adversario nas actividades de oposición. 

EFB 4.2.2 Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas 

nas que se produce colaboración ou colaboración-oposición e explica a 

chega de cada quen. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

EFB 4.2.3 Desempeña as funcións que lle corresponden nos sistemas 

postos en práctica para conseguir os obxectivos do equipo. 

EFB 4.2.4 Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas 

actividades físico deportivas desenvolvidas. 

EFB 4.2.5 Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de 

colaboración-oposición, adaptándoas ás características das persoas 

participantes. 

 

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: 
65% da nota a entrega de tarefas semanais  
35% exames 

Instrumentos: Para avaliar esta materia utilizarase a entrega de tarefas 
semanais e exames vía aula virtual. 

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: A proba estará composta por un exame e a entrega do 
traballo de adestramento do primeiro trimestre. Entrarán os contidos 
ollados no primeiro e segundo trimestre. 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. 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 setembro estará composta polos contidos 
impartidos no primeiro e segundo trimestre, tendo un carácter similar á 
proba final de xuño, é dicir, un exame e a entrega dun traballo de 
adestramento. 

Alumnado de 
materia 

Criterios de avaliación: Os mesmos descritos na táboa 1 deste documento. 
Non hai alumnado coa materia pendente 
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pendente  
 

Criterios de cualificación:   O procedemento será a través dun exame e un 
traballo de adestramento onde se recollan contidos dos dous primeiros 
trimestres.  Para aprobar estas probas finais ten que sacar máis dun 5 na 
nota non sendo obrigatorio sacar un mínimo de nota nas partes específicas 
de cada trimestre.   
Non hai alumnado coa materia pendente 
 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  O instrumento de avaliación 
será unha proba escrita e un traballo de adestramento avaliado a través 
dunha rúbrica. 
Non hai alumnado coa materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Realización de tarefas de reforzo sobre a técnica e táctica de baloncesto 
Lectura de documentos de resume sobre o ollado no trimestre previo 
Lectura de documentos de reforzo e ampliación de contidos seleccionados 
polo alumnado e que xa se ollaron nos trimestre previos 
Visualización de vídeos para repasar o ollado no segundo trimestre 
Tarefas sobre a nutrición do alumnado 
Tarefas e tests sobre os primeiros auxilios 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Clases online polas plataformas Webex e Zoom 

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

Uso do correo electrónico para dúbidas 

Materiais e recursos 

Documentos sobre adestramento deportivo en diferentes niveis 

Uso das tics para a búsquea de información sobre diferentes deportes 

Documento sobre nutrición 

Documentos e vídeos sobre protocolos de actuación de primeiros auxilios 

Tests online sobre os diferentes primeiros auxilios 
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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. 


