
 

 

INFORME DAS ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN DE  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1ºBach  



1.- TEMPORALIZACIÓN E VINCULACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA UN, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.  
 
 
Na seguinte táboa aparecen secuenciados os contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e o grao de 
consecución de cada un, instrumentos de avaliación e criterios de cualificación da programación de principio de curso, 
así como a temporalización dos mesmos. Ademais inclúese unha columna onde se marca o que se vai a desenvolver 
ao longo deste terceiro trimestre como consecuencia do confinamento (período non presencial). 
 



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

Avaliación : 1ª,2ª,3ª 

B1.1. Actividade física como recurso de lecer 
activo: efectos sobre a saúde e como fenómeno 
sociocultural.  
B1.2. Saídas profesionais. 

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. 

Deseña parte final da sesión. 
Colabora na organización de partidos ó 
final da sesión. 

Traballo plan. 
Diario de clase. 

5% 
35% 

 

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. 

Realiza descansos. Evita accións 
perigosas durante o xogo ou os 
exercicios. 
Colabora con calqueira compañeiro. 

 

B1.3. Prevención dos elementos de risco 
asociados ás actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas, ao contorno, á fatiga e aos 
materiais e os equipamentos. 

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. 

EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás actividades e os 
derivados da propia actuación e da do grupo. 

Colabora na colocación de material , así 
como a súa recollida. 

Diario de clase. 
Traballo plan. 

35% 
5% 

 

EFB1.2.2. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás 
súas especificacións técnicas. 

Pon en práctica medidas para evitar o 
deterioro do material. 

 

EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento 
de risco na realización de actividades que requiren atención ou 
esforzo. 

Realiza os descansos axeitados.  

B1.4. Actividades físico-deportivas: regras sociais e 
contorno.  
B1.5. Integración social nas actividades físico-
deportivas. 
B1.6. Desenvolvemento da capacidade de traballo 
en equipo e de cooperación. 
B1.7. Xogo limpo como actitude social 
responsable. 

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. 

Respeta regulamento deportes. Proba Volei. 
Proba Rugby. 
Proba Judo. 
Proba Hockei. 
Proba Baile. 
Diario Clase. 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
35% 

 

EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas nas 
actividades de grupo, animando á súa participación e 
respectando as diferenzas. 

Participa con calqueira compañeiro.  

B1.8. Emprego das tecnoloxías axeitadas para a 
obtención e o tratamento de datos, para a procura, 
a selección e a crítica de información sobre a 
materia, e para a comunicación de proxectos, 
resultados e conclusións de traballos. 

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. 

Inclúe a biblioteca e buscas en internet 
entre as súas fontes para realizar os 
traballos. 

Traballo Catálogo. 
Traballo Judo 
Traballo Baile. 

15% 
15% 
15% 

 

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

Emprega formatos abertos na 
presentación de traballos. 
Emprega elementos visuais(fotos/videos) 
nos traballos. 

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

Avaliación : 3ª 

B2.1. Composicións individuais e colectivas nas 
actividades físicas artístico-expresivas. 

B2.1. Crear e representar composicións corporais 
individuais ou colectivas con orixinalidade e 
expresividade, aplicando as técnicas máis apropiadas 
á intencionalidade da composición. 

EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e 
desenvolvemento das composicións ou montaxes artísticas 
expresivas. 

Realiza prácticas das coreografías. 
Realiza explicacións dos pasos. 

 
 
 
 

Tarefa 4. Diario de 
adestramentos con 
soporte musical  
Tarefa 5. Circuíto de 
forza e coordinación. 
 
Da aula virtual 

 
 
 
 
 

20% da nota 
(parte conceptual) 

X 

EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes de expresión 
corporal individuais ou colectivas, axustándose a unha 
intencionalidade de carácter estética ou expresiva. 

Realiza a sucesión de pasos con ritmo e 
expresión adecuados ó baile. X 

EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras ao sentido do 
proxecto artístico expresivo. 

Realiza explicacións sobre pasos do 
baile elexido. X 

Bloque 3. Actividade física e saúde 



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

Avaliación: 1ª,2ª,3ª 

B3.1. Beneficios da práctica regular de actividade 
física e valoración da súa incidencia sobre a 
saúde. 
B3.2. Hixiene postural na actividade física e en 
distintos campos profesionais. 
B3.3. Alimentación e actividade física. 
B3.4. Metodoloxías específicas de recuperación 
tras o exercicio físico. 

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. 

EFB3.1.1. Integra os coñecementos sobre nutrición e balance 
enerxético nos programas de actividade física para a mellora 
da condición física e saúde.  

Realiza hidratacións suficientes durante 
as clases. 

Tarefa 1. Diario de 
adestramentos 
semanais. 
Tarefa 2. 
Consellos para 
coidar a saúde no 
período de 
cuarentena. 
Tarefa 3. Diario de 
adestramento 
semana 23 a 29 de 
marzo  
 
 

30% da nota 
(parte conceptual) 
 
 

X 

EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais 
e funcionais que promoven a saúde. 

Presenta 5 exercicios de cada grupo de 
músculos indicado respetando a 
xestoforma correcta. 

X 

EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación 
e de recuperación na actividade física. 

Realiza quentamentos e volta á calma de 
maneira autónoma. X 

EFB3.1.4. Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición 
física dentro das marxes saudables, asumindo a 
responsabilidade da posta en práctica do seu programa de 
actividades. 

Acada o nivel 5 para o seu sexo e idade 
nas probas de resistencia, velocidade, 
forza e flexibilidade indicadas na clase. 

X 

B3.5. Aceptación da responsabilidade no 
mantemento e na mellora da condición física. 
B3.6. Criterios fundamentais e métodos básicos 
para a planificación e o desenvolvemento da 
actividade física para a saúde. 
B3.7. Manexo e control dos compoñentes 
fundamentais da carga na práctica da actividade 
física: o volume, a intensidade e a densidade do 
esforzo. 
B3.8. Probas de avaliación das capacidades físicas 
e coordinativas orientadas á saúde. 
B3.9. Plan persoal de acondicionamento físico 
orientado á saúde.  
B3.10. Análise da influencia dos hábitos sociais 
cara a un estilo de vida activo. 

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. 

EFB3.2.1. Aplica os conceptos aprendidos sobre as 
características que deben cumprir as actividades físicas cun 
enfoque saudable á elaboración de deseños de prácticas en 
función das súas características e dos seus intereses persoais. 

Responde correctamente ós conceptos 
sobre realización dun plan de 
adestramento. 
Entrega 8 sesións de 15 minutos de 
resistencia. 

- Tarefa 6: 1º 
adestramento 
resistencia 
Tarefa 7: 2º 
adestramento 
resistencia 
Tarefa 8: 3º 
adestramento 
resistencia 
Tarefa 9: 4º 
adestramento 
resistencia 
Tarefa 10: 5º 
adestramento 
resistencia 
 

 

50% da nota 
(parte procedimental) 

X 

EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas 
considerando as súas necesidades e motivacións, e como 
requisito previo para a planificación da súa mellora. 

Realiza avaliación inical nas probas de 
Resistencia, forza, velocidade e 
flexibilidade. 

X 

EFB3.2.3. Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu 
programa de actividade. 

Explicita no seu traballo o obxetivo do 
mesmo. X 

EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de 
actividade física, conxugando as variables de frecuencia, 
volume, intensidade e tipo de actividade. 

Entrega un traballo con 8 sesións de 
resistencia. X 

EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu 
programa de actividade física, reorientando as actividades nos 
aspectos que non chegan ao esperado. 

Acada o nivel 5 para o seu sexo e idade 
nas probas de resistencia, velocidade, 
forza e flexibilidade indicadas na clase. 

 

EFB3.2.6. Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o 
estilo de vida activo e para cubrir as súas expectativas. 

Realiza con regularidade as sesións de 
educación física. X 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

Avaliación : 1ª,2ª,3ª 

B4.1. Xogo, actividades deportivas individuais e de 
adversario, e actividades físicas no medio natural. 
B4.2. Perfeccionamento técnico e aplicación de 
normas tácticas fundamentais para a realización 
de xogos, actividades deportivas individuais e de 
adversario/a, e deporte alternativo practicadas nas 
etapas anteriores. 
B4.3. Planificación e realización de actividades 
físicas en contornos non estables. 

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. 

EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades específicas das 
actividades individuais que respondan aos seus intereses. 

Realiza as técnicas individuais 
explicadas en clase correctamente. 
Realiza a explicación das técnicas de 
judo correctamente. 

Proba dxt adversario 
Proba Rugby 
Proba Hockei 
Diario de clase 
 

20% 
20% 
20% 
35% 
 

 

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

Realiza correctamente as combinacións 
necesarias para lograr efectividade nas 
accións colectivas. 

 

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

Realiza as técnicas explicadas en clase 
referidas ós deportes de equipo. 

 

EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas específicas das actividades 
en ámbitos non estables, analizando os aspectos organizativos 
necesarios. 

Coloca o material no lugar axeitado para 
evitar accidentes. 

 

B4.4. Aplicación do coñecemento dos fundamentos 
básicos técnicos, tácticos e regulamentarios dos 
xogos, das actividades deportivas e do deporte 

B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións de 
oposición, colaboración ou colaboración-oposición en 
contextos deportivos ou recreativos, adaptando as 

EFB4.2.1. Desenvolve accións que conduzan a situacións de 
vantaxe con respecto á persoa adversaria, nas actividades de 
oposición. 

Realiza 4 das técnicas de judo 
explicadas en clase correctamente. 

Diario de clase 
Proba dxt adversario 
 

35% 
20% 

 



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos 
avaliación 

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

alternativo. estratexias ás condicións cambiantes que se producen 
na práctica. 

EFB4.2.2. Colabora con participantes nas actividades físico-
deportivas nas que se produce colaboración ou colaboración-
oposición, e explica a achega de cadaquén. 

Realiza as funcións asignadas nos 
partidos de Voleibol, Rugby e Hockei. 

 

EFB4.2.3. Desempeña as funcións que lle corresponden, nos 
procedementos ou nos sistemas postos en práctica para 
conseguir os obxectivos do equipo. 

Realiza as funcións asignadas nos 
partidos de Voleibol, Rugby e Hockei. 

 

EFB4.2.4. Valora a oportunidade e o risco das súas accións 
nas actividades físico-deportivas desenvolvidas. 

Toma decisións baseadas no equilibrio 
entre os beneficios e perxuizos durante 
as prácticas deportivas. 

 

EFB4.2.5. Formula estratexias ante as situacións de oposición 
ou de colaboración-oposición, adaptándoas ás características 
das persoas participantes. 

Adopta estratexias de equipo que lle 
sexan máis favorables durante os 
partidos. 

 

 



2.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 

O obxectivo de que o alumno aprenda a aprender estará presente ó longo de toda a etapa, polo que se facilitarán as 
aprendizaxes significativas. 

Tratarase de que, dende o construtivismo, o alumno vaia facéndose cada vez máis autónomo, tratando de que cara ó 
final da etapa poida ser responsable das súas aprendizaxes (guiado polo profesor). 

Dadas as circunstancias de confinamento e as grandes diferenzas de recursos tecnolóxicos, persoais, etc. atopadas 
entre o alumnado é necesario promover o desenvolvemento autónomo guiando aos alumnos cara o logro dos 
obxectivos pero partindo desta gran heteroxeneidade. Hai alumnos moi autónomos e outros que necesitan moita axuda 
para conseguir as metas planeadas. 

Ademais os obxectivos, o modo de traballar e as actividades planeadas cos alumnos variará en función dos resultados 
obtidos ata o fin do período presencial. Distínguense así dous tipos de alumnado: 

- a) Os que teñen que recuperar algunha parte dunha avaliación (neste caso corresponde a parte teórica da 1ª 
avaliación e a parte teórico-práctica da segunda). 

- b) Os alumnos que teñen as dúas avaliacións superadas.  

a) No primeiro caso o obxectivo principal a alcanzar é que o alumnado supere a materia pendente. Para iso terán que 
superar unha proba teórica (aula virtual) no caso da primeira avaliación e a presentación do traballo escrito 
correspondente a segunda avaliación. 

b) No segundo caso o obxectivo é desenvolver actividades de ampliación contempladas na programación de principio 
de curso correspondente a 3ª avaliación pero con adaptacións. Terán que presentar un traballo escrito na aula virtual 
(parte conceptual) e adestramentos de resistencia (andar 30 minutos, bici 30minutos ou andar 45) cunha app de 
rexistro por localización GPS, no caso de que non teñan acceso esta actividade será substituída por un traballo teórico 
práctico (parte procedimental). 

O alumnado pertencente ao primeiro grupo tamén realizará as actividades do segundo grupo na medida do posible. 

 
  



3.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
 
1º de ESO: 

 ACTITUDE (30%) TEORÍA(20%) PRÁCTICA(50%) 

1ºTRIMESTRE 
- Ficha de control 
- Diario de clase 
 

-Traballo (RECUPERACIÓN) - 5 Adestramentos de resistencia por APP GPS50% 

2ºTRIMESTRE 
- Ficha de control 
- Diario de clase 
 

- Traballo (RECUPERACIÓN) - Representación (mimo): 10% 
- Baile de pasodoble: 20% 
- Proba de habilidades técnicas con raquetas: 20% 

 
 TEORÍA(50%) PRÁCTICA(50%) 
3º TRIMESTRE Tarefa 1. Diario de adestramentos semanais. 

Tarefa 2. Consellos para coidar a saúde no 
período de cuarentena. 
Tarefa 3. Diario de adestramento semana 23 
a 29 de marzo  
Tarefa 4. Diario de adestramentos con 
soporte musical  
Tarefa 5. Circuíto de forza e coordinación. 

Tarefa 6: 1º adestramento resistencia 
Tarefa 7: 2º adestramento resistencia 
Tarefa 8: 3º adestramento resistencia 
Tarefa 9: 4º adestramento resistencia 
Tarefa 10: 5º adestramento resistencia 

 
 
Para calcular a nota final (ordinaria) se aplicará a opción que máis beneficie ao alumnado entre as seguintes: 
 
50% da nota da 1ª avaliación + 50% da nota da segunda avaliación. 
 
40% da nota da 1ª avaliación + 40% da nota da 2ª avaliación + 20% da nota do terceiro trimestre. 
 
Por norma xeral redondearase ao enteiro máis próximo. Con todo, o redondeo ao enteiro superior só se realizará se o 
alumno a mostrado intención de esforzo a pesar das dificultades. No caso contrario o redondeo realizarase ao enteiro 
inferior. 
 
 

Proba extraordinaria de setembro: 

Proba presencial ou online dos contidos traballados na primeira e na segunda avaliación atendendo a consecución de 
estándares mínimos expostos na presente documentación.Para elo farase un novo reparto no sistema de cualificación: 

-Proba escrita ou traballo(50%):. 
-Proba práctica ou traballo práctico (50%): 
Será necesario acadar un 50% en cada un dos apartados, así como unha nota igual ou superior a 5 para aprobar a 
asignatura. 
 

Avaliación de  materia pendentes 

Establecerase probasde tipo parcial para a superación dos contidos de mutuo acordo profesor-alumno.A superación de 
estándares de aprendizaxe do curso superior implicaran a liberación de materia do anterior. 

 

 

 

  



4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 
 

O canle de comunicación principal entre o alumnado e a profesora é a través da aula virtual, ainda que tamén utilizase 
o correo electrónico e o teléfono.  

Semanalmente envíaselle aos titores unha táboa con información sobre que alumnos entregan cada unha das tarefas e 
cales non o fal. En todo momento o alumnadoestá informado e enterado das actividades plantexadas, os plazos e as 
formas de entrega con tempo suficiente. 

O 18 de marzo déronse ás primeiras instruccións na aula virtual e a partir de ahí una conexión contante. As tarefas de 
recuperación, datas e formas de entrega colgáronse na aula virtual o día 30/04/2020 e informouse a cada alumno 
mediante unha mensaxe directa na aula virtual, onde se lle indicou que tarefas tiña que facer para recuperar cada unha 
das avaliacións,a data da proba e o modo de envío da actividade.  

Chamouse as familias dos alumnos suspensos que tendo constancia que estaban enterados, non habían dado 
ningunha sinal,para informarlles do que debían facer os seus fillos para recuperar ás avaliacións suspensas (entre o 
05/05/2020 e 15/05/2020). 

 

 


