
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 
Describi–las características máis relevantes dos diferentes tipos de 

diminución enumerando os diferentes sistemas de clasificación e os 

criterios de valoración médico–deportiva. Comprender o concepto de discapacidade e ser que de 
organizar a realidade das persoas con discapacidade en función 
de criterios obxectivos. 
 

Discrimina–los casos nos que por exceder da súa competencia non 

debe intervir sen o asesoramento doutro profesional máis cualificado 

Xestiona-la documentación necesaria para a realización de 

actividades deportivas adaptadas e a atención das persoas con 

discapacidades que participan. 

Indica–las especificidades e as contraindicacións da adaptación 

dunha persoa con discapacidades á práctica de actividades físicas. 
Coñecer a orixe e as implicacións na motricidade das persoas 
que presentan as discapacidades sensoriais, físicas, psíquicas e 
mentais máis frecuentes na nosa sociedade. 
 

Realizar valoracións funcionais sinxelas de persoas con 

discapacidades, a partir dos datos obtidos cos instrumentos de 

valoración e na aplicación de test protocolizados 

Identifica-las necesidades de atención e axuda das persoas segundo o 

tipo e características da discapacide que ten e do grao de autonomía. 

Realiza–la transferencia de persoas con discapacidades motrices dun 

lugar a outro en condicións de seguridade, segundo procedementos 

establecidos 

Coñecer e ser quen de aplicar os principais medios técnicos que 
permiten a realización de roteiros de senderismo e actividades 
no medio natural para as persoas que presentan algún tipo de 
discapacidade. 
 

Analiza–las condicións dun espacio determinado co fin de propor 

adaptacións que dean solución a posibles barreiras físicas. 
Estrutura de una sesión y diferenciación dos elementos que fan 
dunha sesión adaptable para calquera grupo ou poboación. 
(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) 
 

Seleccionar actividades modificando aqueles aspectos 

imprescindibles para que os participantes con diminucións poidan 

acceder a elas e precisa–lo material e escenario axeitados ás súas 

características e posibilidades. 

Sinala–los aspectos e motivacións singulares para considerar na 

animación con persoas discapacitadas. 
Aplicación dos elementos facilitadores para a realización dunha 
sesión por parte dun grupo específico que presente unha 
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Comunicarse con persoas con discapacidades sensoriais, a partir de 

consignas e instruccións verbais e xestuais entendedoras e adaptadas 

ás súas necesidades. 

discapacidade concreta. 
 

Indica–las posibilidades de intervención na organización de 

actividades físico–deportivas adaptadas dos diferentes organismos 

públicos ou privados. 

 

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: 
100% da nota a entrega de tarefas semanais 

Instrumentos: Para avaliar esta materia utilizarase a 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 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 
materia 

pendente 

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

 
 
 

Criterios de cualificación:   O procedemento será a través dun exame onde 
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se recollan contidos dos dous primeiros trimestres.  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.   
Non hai alumnado coa materia pendente 
 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  O instrumento de avaliación 
será unha proba escrita. 
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 sobre documentos sobre o trastorno de espectro 
autista  
Realización de tarefas sobre documentos sobre as discapacidades metabólicas 
Realización de tarefas de adaptación, integración e inclusión en diferentes 
situacións para diversas discapacidades 

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 

Documentos sobre discapacidades metabólicas, trastorno de espectro autista, 

o fútbol adaptado e a boccia 

Uso das tics para a búsquea de xogos 
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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. 


