
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

▪ 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. 

▪ EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade física que 
teñen efectos negativos para a saúde individual ou colectiva, e ante os fenómenos 
socioculturais relacionados coa corporalidade e os derivados das manifestacións 
deportivas. 

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 

▪ EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as actividades 
físico-deportivas. 

▪ EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas nas actividades de grupo, animando 
á 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. 

▪ 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. 

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. 

▪ EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes 
xerados polos compañeiros e as compañeiras, e polas persoas adversarias, nas 
situacións colectivas. 

▪ EFB4.1.3. Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo. 

  
 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Se terán en consideración os resultados das dúas primeiras avaliacións 
(coas cualificacións correspondentes)  e tamén os da terceira (sempre que 
isto beneficie ao alumnado). Para obter a cualificación desta 3ª avaliación 
se terán en conta as tarefas entregadas na Aula Virtual. 
 

Instrumentos: 
o Ficha de observación persoal do alumnado (1ª e 2ª avaliacións) 
o Produtos escritos ou multimedia a entregar na Aula Virtual (1ª, 2ª e 

3ª avaliación) 
o Participación nos foros da Aula Virtual (3ª avaliación) 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final do curso será a media do 1º trimestre e do 2º 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).  
 
O alumnado que teña algunha avaliación pendente de recuperar:  
Deberá realizar unha proba de recuperación sobre os contidos da avaliación 
correspondente, que será entregada na Aula Virtual. A recuperación dunha 
avaliación suporá a recuperación cunha cualificación de 5 puntos na 
avaliación correspondente. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro estará centrada nos contidos 
impartidos durante a 1ª e 2ª avaliacións. Constará dunha proba teórica e 
mesmo da entrega de dous traballos prácticos sobre os contidos, que 
deberán ser entregados na Aula Virtual ata a data da proba escrita. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede. Non hai alumnado coa material pendente. 

 

Criterios de cualificación: 
Non procede. Non hai alumnado coa material pendente. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. Non hai alumnado coa material pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Recursos prácticos sobre actividade física na casa 

Foros de participación do alumnado na Aula Virtual 

Reportaxes recomendados colgados na Aula Virtual 

Tarefas: 

o Fundamentos de la Orientación deportiva 

o Alimentos saudables 

o Comentario crítico sobre noticia de actividade física  

o Reflexión sobre adaptación de hábitos de actividade física a raíz da 

Covid-19 

o Valoración da materia e propostas de mellora  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

 Videoconferencias semanais coa plataforma Webex para explicación 

de recursos e tarefas previstas para cada semana. 

 Emprego da Aula Virtual para a entrega de tarefas relacionadas cós 

diferentes recursos presentados durante o trimestre. 

 Emprego do correo electrónico para contacto fluído e resolución de 

dúbidas. 

 

Materiais e recursos 

o Presentación de Orientación Deportiva 

o Recursos para realización de actividade física na casa 

o Artículos sobre alimentación saudable 

o Reportaxes seleccionados sobre actividade física 

o Enlaces á recursos de diferentes empresas do sector deportivo 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información sobre a presente adaptación da programación será 

nunha sesión de videoconferencia por Webex.  

A adaptación quedará colgada na Aula Virtual. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


