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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 taboa 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 (periodo non presencial) marcado en vermello. 
 
Aclaracións da taboa: 
 
*(1) Na 1ª avaliación só se sinala o que se desenvolverá de cara a recuperación dos alumnos porque todo o resto está 
superado. 
 
*(2) Na 2ª avaliación só se sinala o que se desenvolverá de cara a recuperación dos alumnos porque todo o resto está 
superado. 
 
O que non está sinalado no terceiro trimestre non se vai a desenvolver.  
  



 
 
 

Educación Física. 1º de ESO  

1ª AVALIACIÓN (RECUPERACIÓN) *(1) 

UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Eduacación física 

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

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

B1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu 
significado como hábito saudable na práctica da 
actividade física. 

B1.2. Execución de xogos e exercicios apropiados para cada 
parte da sesión. 

B1.3. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da 
indumentaria. 

B1.1. Recoñece e aplica actividades propias 
de cada fase da sesión de actividade física, 
tendo en conta ademais as 
recomendacións de aseo persoal 
necesarias para esta. 

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. Sabe nomear as partes dunha 

sesión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario de clase 
(Observación 

diaria) 

 
 
 
 
 
 
 
30% da nota 
 
 
(parte actitudinal) 

 
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de 

acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo as 
orientacións dadas. 

Executa as tres fases do 
quecemento diariamente de 
forma autónoma. 

 

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde 
e a actividade física. 

Amosa hábitos de aseo 
diariamente cambiando a roupa 
que utilizou por outra limpa tras 
asearse 

 

B1.4. Respecto e aceptación das regras das actividades, os 
xogos e os deportes practicados. 

B1.5. Papeis e estereotipos nas actividades físico deportivas 
e artístico expresivas, como fenómeno social e cultural. 

B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o das 
demais persoas, e disposición positiva cara á súa 
mellora. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico deportivas e artístico 
expresivas como formas de inclusión 
social, e a participación doutras persoas 
independentemente das súas 
características, colaborando con elas e 
aceptando as súas achegas. 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como no de espectador/a. 

Amosa respecto polos 
compañeiros/adversarios.  

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos.  

Participa con actitude positiva 
con independencia da 
actividade 

 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, 
con independencia do seu nivel de destreza. 

Acepta e respecta as diferenzas 
de rendemento dos seus 
compañeiros 

 

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como lugar de 
práctica de actividades físico deportivas e recreativas. 

B1.8. Aceptación e respecto das normas para a 
conservación do medio urbano e natural. 

B1.9. Actividade física como elemento base dos estilos de 
vida saudable. 

B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa 
relación coa saúde. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen 
as actividades físico deportivas como 
formas de lecer activo e de utilización 
responsable do contorno próximo. 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece a súa 
contorna próximo para a realización de actividades físico 
deportivas. 

Realiza actividades físicas na 
súa contorna  

EFB1.3.2. Respecta a súa contorna e a valora como un lugar común 
para a realización de actividades físico deportivas. 

Respeta o material e instalación.  
EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 

relacionados co tratamento do corpo, as actividades de lecer, a 
actividade física e o deporte no contexto social actual. 

Considera o sedentarismo como 
algo prexudicial para a saúde e 
valora o dinamismo e a 
participación como un valor 
importante 

 

B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico deportivas 
e artístico expresivas 

B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros 
auxilios. 

B1.13. Emprego responsable do material e do equipamento 
deportivo. 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos 
durante a súa participación en actividades 
físico deportivas e artístico expresiva, 
adoptando medidas preventivas e de 
seguridade no seu desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico 
deportivas e artístico expresivas propostas que poidan supor un 
elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as demais 
persoas. 

Identifica como factores de risco: 
estruturas das instalacións, 
intensidades altas dos 
exercicios, grupos numerosos, e 
toma medidas para reducir 
riscos. 

 

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os 
servizos de emerxencia e de protección no seu contorno. 

Coñece os protocolos para 
activar os servicios de 
emerxencia 
 
 

 



  UNIDADE DIDÁCTICA  2. Actividades física e saúde: capacidades físicas básicas e nutrición 

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

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

B3.1. Condición física. Desenvolvemento das capacidades 
físicas básicas incidindo principalmente nas relacionadas 
coa saúde. 

B3.2. Introdución aos principios sobre unha alimentación 
saudable. 

B3.3. Identificación da frecuencia cardíaca de traballo. 

B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de 
alimentación e da actividade física 
saudable, e recoñecer os mecanismos 
básicos de control da intensidade da 
actividade física para a mellora da súa 
saúde. 

EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a 
alimentación nun estilo de vida saudable. Diferenza entre alimentación e 

nutrición. Fai unha distribución 
lóxica de comidas ao longo do 
día 

Proba escrita  Incluído no 20% 
da parte 
conceptual 

X 

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia 
cardíaca correspondente ás marxes de mellora da condición 
física. 

Utiliza a FC para controlar a 
intensidade. Sabe localizar e 
contar as pulsacións. 

Proba de 15 min 
de carreira 
continua 

10% da nota 
(Incluído no 50% 
da parte 
procedimental 

 

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter 
as actividades físicas para ser consideradas saudables, e lévaas 
á práctica. 

Coñece as capacidades físicas 
incluídas na condición física e a 
súa vinculación coa saúde, e os 
principais sistemas orgánicos 
asociados a elas. 

Proba escrita 
 
 
 
 

Incluído no 20% 
da parte 
conceptual 

X 

B3.4. Métodos básicos para o desenvolvemento das 
capacidades físicas desde un enfoque saudable. 

B3.5. Avaliación da condición física saudable e realización 
de actividades para a mellora desta. 

B3.6. Principios de ergonomía e hixiene postural e a súa 
aplicación na práctica de actividades físicas e na vida 
cotiá. 

B3.7. Principios básicos da respiración e da relaxación. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas 
básicas máis salientables desde a 
perspectiva da súa saúde de acordo coas 
posibilidades persoais e dentro das marxes 
da saúde, amosando unha actitude de auto 
esixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Iníciase na participación activa das actividades para a 
mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

Coñece a lo menos un test co 
que poda valorar o seu grao de 
desenvolvemento en cada 
calidade física 

Proba escrita Incluído no 20% 
da parte 
conceptual 

X 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao 
seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

Alcanza un nivel de condición 
física saudable 

Tests para valorar 
as capacidades 
físicas 

20% da nota 
(Incluído no 50% 
da parte 
procedimental) 

 
EFB3.2.3. Aplica os fundamentos básicos de hixene postural na 

práctica de actividades físicas como medio de prevención de 
lesiones. 

Realiza os exercicios con 
correciión técnica. 
 
 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas: deporte individual “PARKOUR” 

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

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

B4.1. Execución de habilidades motrices vinculadas ás 
accións deportivas, respectando os regulamentos 
específicos. 

B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe 
dos deportes individuais. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais 
sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e 
as habilidades específicas, das actividades 
físico deportivas 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades 
específicas adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as 
normas establecidas. 

Amosa un nivel axeitado nas 
habilidades específicas do 
Parkour propostas: recepcións, 
saltos, volteos, equilibrios e 
desplazamentos 

Circuito de 
habiliades 
técnicas do 
Parkour: saltos, 
desplazamentos e 
xiros 

20% da nota  
 
(Incluído no 50% 
da parte 
procedimental) 

 
EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos implicados 

nos modelos técnicos adaptados máis sinxelos.  
 
EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións 

técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de 
esforzo e superación, adecuado á súa idade. 

 



                 Educación Física. 1º de ESO  

2ª AVALIACIÓN (RECUPERACIÓN) *(2) 

UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Eduacación física 

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

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

B1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu 
significado como hábito saudable na práctica da 
actividade física. 

B1.2. Execución de xogos e exercicios apropiados para cada 
parte da sesión. 

B1.3. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da 
indumentaria. 

B1.1. Recoñece e aplica actividades propias 
de cada fase da sesión de actividade física, 
tendo en conta ademais as 
recomendacións de aseo persoal 
necesarias para esta. 

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 

Sabe nomear as partes dunha 
sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
Diario de clase 

(observación 
diaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% da nota 
 
(parte actitudinal) 

 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de 
acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo as 
orientacións dadas. 

Executa as tres fases do 
quecemento diariamente de 
forma autónoma. 

 

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde 
e a actividade física. 

Amosa hábitos de aseo 
diariamente cambiando a roupa 
que utilizou por outra limpa tras 
asearse 

 

B1.4. Respecto e aceptación das regras das actividades, os 
xogos e os deportes practicados. 

B1.5. Papeis e estereotipos nas actividades físico deportivas 
e artístico expresivas, como fenómeno social e cultural. 

B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o das 
demais persoas, e disposición positiva cara á súa 
mellora. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico deportivas e artístico 
expresivas como formas de inclusión 
social, e a participación doutras persoas 
independentemente das súas 
características, colaborando con elas e 
aceptando as súas achegas. 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como no de espectador/a. Amosa respecto polos 

compañeiros e adversarios. 
 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos.  

Participa con actitude positiva 
con independencia da 
actividade 

 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, 
con independencia do seu nivel de destreza. Acepta e respecta as diferenzas 

do rendemento dos seus 
copañeiros. 

 

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como lugar de 
práctica de actividades físico deportivas e recreativas. 

B1.8. Aceptación e respecto das normas para a 
conservación do medio urbano e natural. 

B1.9. Actividade física como elemento base dos estilos de 
vida saudable. 

B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa 
relación coa saúde. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen 
as actividades físico deportivas como 
formas de lecer activo e de utilización 
responsable do contorno próximo. 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o  seu 
contorno próximo para a realización de actividades físico 
deportivas. 

Realiza actividades físicas na 
súa contorna. 

 

EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como un lugar común 
para a realización de actividades físico deportivas. 

Respecta o material e 
instalación.  

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 
relacionados co tratamento do corpo, as actividades de lecer, a 
actividade física e o deporte no contexto social actual. 

Considera o sedentarismo como 
algo prexudicial para a saúde e 
valora o dinamismo e a 
participación como un valor 
importante 

 

B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico deportivas 
e artístico expresivas 

B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros 
auxilios. 

B1.13. Emprego responsable do material e do equipamento 
deportivo. 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos 
durante a súa participación en actividades 
físico deportivas e artístico expresiva, 
adoptando medidas preventivas e de 
seguridade no seu desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico 
deportivas e artístico expresivas propostas que poidan supor un 
elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as demais 
persoas. 

Identifica como factores de risco: 
estruturas das instalacións, 
intensidades altas dos 
exercicios, grupos numerosos, e 
toma medidas para reducir 
riscos. 

 

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os 
servizos de emerxencia e de protección no seu contorno. 

Coñece os protocolos para 
activar os servicios de 
emerxencia 

 

B1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación para 
procurar e seleccionar información relacionada coa 
actividade física e a saúde 

 

 
 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación no proceso de 
aprendizaxe, para procurar, analizar e 
seleccionar información salientable, 
elaborando documentos propios, e facendo 
exposicións e argumentacións destes 
adecuados á súa idade. 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do 
proceso de procura, análise e selección 

      de información salientable. 

Realiza e expón un traballo 
escrito dun deporte individual. 

Trraballo escrito 
sobre un deporte 
invidual (1X0) 

 
20% da nota 
(parte conceptual) 

X 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes 
no contexto social, relacionados coa actividade física ou a 
corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 



  UNIDADE DIDÁCTICA 2. Actividades físicas artístico-expresivas: REPRESENTACIÓNS E PASODOBLE 

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

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

B2.1. Experimentación de actividades artístico expresivas 
utilizando técnicas básicas de expresión corporal, 
combinando espazo, tempo e intensidade. 

B2.2. Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter 
recreativo e popular. 

B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras 
con finalidades artístico expresivas, 
utilizando técnicas sinxelas de expresión 
corporal. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, 
tempo e intensidade. Utiliza o sue corpo como 

elemento expresivo 
Representación 
dunha duración 
de 2 minutos 

10% da nota 
(incluída no 50% da 
parte procedimental) 

 

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais 
axustados a un ritmo. Realiza coordinadamente  

secuencias de pasos do 
pasodoble 

Proba práctica de 
pasodoble 20% da nota 

(incluída no 50% da 
parte procedimental) 

 

EFB2.1.3. Colabora na realización de bailes e danzas. Amosa desinhibición nas 
actividades de expresión Diario de clase Incluído no 30% 

da parte 
actitudinal 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas: HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS 

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

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

B4.1. Execución de habilidades motrices vinculadas ás 
accións deportivas, respectando os regulamentos 
específicos. 

B4.2. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe 
dos deportes individuais. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais 
sinxelas aplicando os fundamentos 
técnicos e as habilidades específicas, das 
actividades físico-deportivas adaptadas 
propostas. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades 
específicas adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as 
normas establecidas. 

Amosa un bo nivel de 
desenvolvemento das HMB 
asociadas ás habilidades 
específicas: traballo con balóns 
e distintos implementos. 

Probas baseadas 
nas HM 
específicas con 
raquetas 

20% da nota 
(Incluído no 50% 
da parte 
procedimental) 
 

 

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos implicados 
nos modelos técnicos adaptados máis sinxelos.  

EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións 
técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando actitudes de 
esforzo e superación, adecuado á súa idade. 

 



Educación Física. 1º de ESO  

TERCER TRIMESTRE (AMPLIACIÓN ) 

UNIDADE DIDÁCTICA TRANSVERSAL 1. Contidos comúns en Educación física 

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

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

B1.1. Fases de activación e recuperación, e o seu 
significado como hábito saudable na práctica da 
actividade física. 

B1.2. Execución de xogos e exercicios apropiados para cada 
parte da sesión. 

B1.3. Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado da 
indumentaria. 

B1.1. Recoñece e aplica actividades propias 
de cada fase da sesión de actividade física, 
tendo en conta ademais as 
recomendacións de aseo persoal 
necesarias para esta. 

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de 
actividade física coa intensidade dos esforzos realizados. 

.Sabe nomear as partes dunha 
sesión. 

 
 
 
 
 

Diario de clase 
 

(Observación 
diaria) 

 
Traballo práctico 

presentado 
na aula 
virtual 

 
 
 
 
 
 

30% da nota 
 

(parte actitudinal) 
  

50% da nota 
(parte 

procedimental) 

X 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de 
acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo as 
orientacións dadas. 

Executa as tres fases do 
quecemento diariamente de 
forma autônoma. 

 

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde 
e a actividade física. 

Amosa hábitos de aseo 
diariamente cambiando a roupa 
que utilizou por outra limpa tras 
asearse 

 

B1.4. Respecto e aceptación das regras das actividades, os 
xogos e os deportes practicados. 

B1.5. Papeis e estereotipos nas actividades físico deportivas 
e artístico expresivas, como fenómeno social e cultural. 

B1.6. Aceptación do propio nivel de execución e o das 
demais persoas, e disposición positiva cara á súa 
mellora. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das 
actividades físico deportivas e artístico 
expresivas como formas de inclusión 
social, e a participación doutras persoas 
independentemente das súas 
características, colaborando con elas e 
aceptando as súas achegas. 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 
participante como no de espectador/a. Amosa respecto polos 

compañeiros e adversarios. 
 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as 
achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos.  

Participa con actitude positiva 
con independencia da 
actividade 

X 

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, 
con independencia do seu nivel de destreza. 

Acepta e respecta as diferencias 
do rendemento dos seus 
compañeiros. 

 

B1.7. Posibilidades do contorno próximo como lugar de 
práctica de actividades físico deportivas e recreativas. 

B1.8. Aceptación e respecto das normas para a 
conservación do medio urbano e natural. 

B1.9. Actividade física como elemento base dos estilos de 
vida saudable. 

B1.10. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa 
relación coa saúde. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen 
as actividades físico deportivas como 
formas de lecer activo e de utilización 
responsable do contorno próximo. 

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu 
contorno próximo para a realización de actividades físico 
deportivas. 

Realiza actividades físicas na 
súa contorna. X 

EFB1.3.2. Respecta o seu contorno e a valora como un lugar común 
para a realización de actividades físico deportivas. Respecta o material e 

instalacións.  

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida 
relacionados co tratamento do corpo, as actividades de lecer, a 
actividade física e o deporte no contexto social actual. 

Considera o sedentarismo como 
algo prexudicial para a saúde e 
valora o dinamismo e a 
participación como un valor 
importante 

X 

B1.11. Prevención de riscos nas actividades físico deportivas 
e artístico expresivas 

B1.12. Protocolo básico de actuación (PAS) nos primeiros 
auxilios. 

B1.13. Emprego responsable do material e do equipamento 
deportivo. 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos 
durante a súa participación en actividades 
físico deportivas e artístico expresiva, 
adoptando medidas preventivas e de 
seguridade no seu desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico 
deportivas e artístico expresivas propostas que poidan supor un 
elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as demais 
persoas. 

Identifica como factores de risco: 
estruturas das instalacións, 
intensidades altas dos 
exercicios, grupos numerosos, e 
toma medidas para reducir 
riscos. 

 

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os 
servizos de emerxencia e de protección no seu contorno. 

Coñece os protocolos para 
activar os servicios de 
emerxencia. 

 

B1.14. Tecnoloxías da información e da comunicación para 
procurar e seleccionar información relacionada coa 
actividade física e a saúde 

 
 
 
 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación no proceso de 
aprendizaxe, para procurar, analizar e 
seleccionar información salientable, 
elaborando documentos propios, e facendo 
exposicións e argumentacións destes 
adecuados á súa idade. 

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do 
proceso de procura, análise e selección de información 
salientable. 

Fai unha correcta selección da 
información incluíndo aspectos 
relevantes. Recolle 3 xogos 

populares, e os 
desenvolve na 

clase 

20% da nota 
(incluído na parte 

conceptual) 
 

50% da nota 
(parte 

conceptual) 

X 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes 
no contexto social, relacionados coa actividade física ou a 
corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

Presenta con corrección os 
proxectos, incluíndo as fontes 
de información utilizadas. 

 



 
  

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Os xogos e as actividades deportivas: DEPORTES COLECTIVOS 

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

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

B4.4. Execución de habilidades motrices técnico-tácticas 
sinxelas vinculadas aos deportes colectivos, respectando 
os regulamentos específicos. 

B4.5. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe 
dos deportes colectivos. 

B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de 
oposición, colaboración ou colaboración-
oposición facilitada, utilizando as 
estratexias máis axeitadas en función dos 
estímulos relevantes. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para 
obter vantaxe na práctica das actividades físico deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición facilitadas, respectando o 
regulamento. 

Amosa coñecemento básico da 
técnica e a táctica en situacións 
de xogo reducido dos deportes 
como o floorball. Proba práctica 

sobre o floorball: 
Circuito de 

floorball, xogo 7x7 
de floorball. 

20% da nota 
 

(incluído na parte 
procedimental) 

 

EFB4.2.2. Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de 
defensa nas actividades físico deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas. 

Nocións básicas do regulamento 
do Floorball.   

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma 
de decisións nas situacións facilitadas de colaboración, oposición 
e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o 
obxectivo da acción. 

Amosa unha competencia  
básica en situacións de 
colaboración oposición no 
Floorball 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 3. Os xogos e as actividades deportivas: ORIENTACIÓN 

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

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e orientación no 
medio natural, a súa aplicación en diferentes ámbitos. B4.1. Resolver situacións motoras individuais 

sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e 
as habilidades específicas, das actividades 
físico deportivas adaptadas propostas 

EFB4.1.4. Explica e pon en práctica técnicas básicas de progresión 
en contornas non estables e técnicas básicas de orientación Sabe orientarse seguindo un 

mapa e un compás. Proba práctica de 
orientación con 
mapa e compás 

10% da nota 
(incluído na parte 
procedimental) 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 4. Actividade física e saúde: CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

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

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

B3.1. Condición física. Desenvolvemento das capacidades 
físicas básicas incidindo principalmente nas relacionadas 
coa saúde. 

B3.2. Introdución aos principios sobre unha alimentación 
saudable. 

B3.3. Identificación da frecuencia cardíaca de traballo. 

B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de 
alimentación e da actividade física 
saudable, e recoñecer os mecanismos 
básicos de control da intensidade da 
actividade física para a mellora da súa 
saúde. 

EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a 
alimentación nun estilo de vida saudable. 

Diferenza entre alimentación e 
nutrición. Fai unha distribución 
lóxica de comidas ao longo do 
día 

   

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia 
cardíaca correspondente ás marxes de mellora da condición 
física. 

Utiliza a FC para controlar a 
intensidade. Sabe localizar e 
contar as pulsacións. 

Traballo práctico 
presentado na 
aula virtual. 

Incluído no  
50% da parte 

 procedimental 
X 

EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter 
as actividades físicas para ser consideradas saudables, e lévaas 
á práctica. 

Coñece as capacidades físicas 
incluídas na condición física e a 
súa vinculación ca saúde, e os 
principais sistemas orgánicos 
asociados a elas. 

Traballo práctico 
presentado na 
aula virtual. 
 

Incluído no 50% 
da parte 

procedimental 

X 

B3.4. Métodos básicos para o desenvolvemento das 
capacidades físicas desde un enfoque saudable. 

B3.5. Avaliación da condición física saudable e realización 
de actividades para a mellora desta. 

B3.6. Principios de ergonomía e hixiene postural e a súa 
aplicación na práctica de actividades físicas e na vida 
cotiá. 

B3.7. Principios básicos da respiración e da relaxación. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas 
básicas máis salientables desde a 
perspectiva da súa saúde de acordo coas 
posibilidades persoais e dentro das marxes 
da saúde, amosando unha actitude de auto 
esixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Iníciase na participación activa das actividades para a 
mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

Coñece a lo menos un test co 
que poda valorar o seu grao de 
desenvolvemento en cada 
calidade física 

   

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao 
seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

Mantén ou mellora o séu nivel 
de condición física 

Tests valorar as 
cap.físicas 
Traballo práctico 
presentado na 
aula virtual. 
 

20% da nota 
(Incluído na parte 
procedimental) 

Incluido no 
50%da parte 

procedimental 

X 



 
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 constructivismo, 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 plantexadas. 

Ademais os obxectivos, o modo de traballar e as actividades plantexados 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 teorico-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 outro traballo escrito baseado na súa práctica durante o confinamento (parte procedimental). 

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

 
  



 
3.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
3.1.- AVALIACIÓN 
 
 

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

1ºTRIMESTRE 
- Ficha de control 
- Diario de clase 
 

-Proba escrita (RECUPERACIÓN) -Test para valorar as capacidades físicas: 20% 
-Carreira de 15 min: 10% 
-Circuíto de habilidades do Parkour: 20% 

2ºTRIMESTRE 
- Ficha de control 
- Diario de clase 
 

- Traballo escrito sobre un deporte 
individual (RECUPERACIÓN) 

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

 
 
 
 TEORÍA(50%) PRÁCTICA(50%) 
3º TRIMESTRE - Traballo escrito sobre xogos populares - Traballo escrito da práctica de actividade 

física no confinamento 
 
 
3.2.- CUALIFICACIÓN FINAL 
 
Para calcular a nota final (ordinaria) aplicarase 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 amosou intención de esforzo a pesar das dificultades. No caso contrario o redondeo realizarase ao enteiro 
inferior. 
 
3.3.- PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 
Realizarase unha proba presencial (práctica e/ou teórica) ou telemática (escrita), atendendo ás instrucións recibidas, 
cos contidos relativos aos estándares imprescindibles da 1ª e 2ª avaliación. 
 
 
  



 
4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 
 
 

A canle de comunicación principal entre o alumnado e a profesora é a través da aula virtual, ainda que tamén se utiliza 
o correo electrónico e o teléfono. Ademais cando sexa necesario empregarase a plataforma de videoconferencia 
Webex (edu xunta webex).  

Hai unha comunicación constante coas dúas titoras dos dous grupos. En todo momento o alumnado está informado e 
enterado das actividades plantexadas, os plazos e as formas de entrega con tempo suficiente. 

O 18 de marzo déronse ás primeiras instrucións na aula virtual e a partir de aí hai unha conexión constante. As tarefas 
de recuperación, datas e formas de entrega colgáronse na aula virtual o día 30/04/2020 e informouse a cada alumno/a 
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. Ademais mandouse un informe detallado ás titoras o 
01/05/2020 para informar ao alumnado que estaba tendo problemas de conectividade e comunicación. 

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

Toda esta información estará publicada na páxina web do centro a partir do 12 de maio de 2020. 
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