
 

 

INFORME DAS ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN DE  

 

HÁBITOS SAUDABLES 

1ºESO  



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). 
 



 
Promoción de Estilos de Vida Saudables – 1º ESO 

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

Criterios de 
cualificación 

DESENVOLVEMENTO 
(PERÍODO NON 

PRESENCIAL) 

PRIMEIRA AVALIACIÓN  

Unidade didáctica 1. Actividade física e saúde  

c 
m 

B1.1. Actividade física como hábito de vida 
saudable: como, cando, onde, canta e 
por que.  

B1.1. Coñecer a relación entre a práctica regular de 
actividade física e a saúde. 

B1.1.1. Coñece os beneficios para a saúde da práctica 
regular de actividade física, así como os efectos adversos 
da inactividade. 

Identifica 5 actividades cotiás coa a 
saúde e outras 5 asociadas á  
inactividade con futuros problemas. 

  Proba teórica 
 

20% da nota  

B1.1.2. Identifica os principais parámetros de saúde 
axeitados para a súa idade, e relaciona a actividade física 
idónea para a súa mellora. 

Coñece 10 beneficios fundamentais da 
práctica habitual de actividade física 
e 10 efectos do sedentarismo.  

   

a 
c 
e 
m 

B1.2. Avaliación e análise da postura, da 
composición corporal e da actividade 
física saudable realizada. 

B1.2. Avaliar a postura, a composición corporal, a 
actividade física desenvolvida e a inactividade, 
aplicando sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías. 

B1.2.1. Coñece e avalía a súa postura, a composición 
corporal (talla, peso, IMC, etc.), a actividade e inactividade 
física diaria, a tensión arterial, etc., aplicando sistemas 
sinxelos e as novas tecnoloxías. 

Recoñece os principais 
indicadoresfisiolóxicos asociados coa 
saúde. (IMC, postura,FC, tensión 
arterial..) 

  Entrega dun proxecto 60% da nota  

B1.2.2. Elabora, analiza e avalía un diario da súa actividade 
física desenvolvida durante un período de tempo acordado. 

Fai o seguemento da súa actividade 
física durante unha semana cubrindo 
unha ficha e saca conclusións. 

   

g 
l 
m 

B1.3. Plans e estratexias para o incremento 
da actividade física diaria e para a 
redución dos períodos de inactividade. 

B1.3. Aplicar un plan para o incremento da actividade 
física saudable ao longo do día, utilizando os 
recursos dispoñibles no contorno. 

B1.3.1. Elabora un plan para o incremento da súa actividade 
física diaria, reducindo os tempos de inactividade 
(televisión, teléfono móbil, etc.) e os desprazamentos con 
motor, e comprométese a pólo en práctica durante un 
período de tempo acordado de xeito individual ou en 
grupo. 

Elabora un plan de mellora dos niveis de 
actividade física para a súa vida cotiá 
baseado nas conclusións da 
observación 

  Presentación do 
proxecto amosando 
competencia dixital  

 
 
 
20% da nota 

 

B1.3.2. Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu 
contorno para a realización de actividade física saudable. 

   

B1.3.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para 
evitar os hábitos tóxicos relacionados coa actividade física 
(sedentarismo, vigorexia, dopaxe, etc.). 

   

SEGUNDA AVALIACIÓN  

UNIDADE DIDÁCTICA 2. Alimentación para a saúde  

l 
m 

B2.1. Alimentación como hábito de vida 
saudable. Beneficios e riscos para a 
saúde derivados da dieta. Modelos de 
dieta atlántica e mediterránea como 
patróns alimentarios saudables. 

B2.1. Valorar a alimentación como un hábito de vida 
saudable e as recomendacións dietéticas e de 
hidratación adaptadas á idade, o sexo e a actividade 
física diaria. 

B2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de 
hidratación, a importancia para a saúde dunha 
alimentación sa e equilibrada (variada, suficiente, etc.), e 
os riscos para a saúde da inxestión desmesurada de 
produtos azucrados, salgados, etc. 

Amosa coñecemento básico sobre os 
problemas asociados a unha dieta non 
saudable, identificando a lo menos 10 
alimentos que deberia reducir ou retirar 
da dieta. 

   
 
Proba teórica 
 

 
 
20% da nota 

 

B2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións que 
propoñen os modelos de dieta atlántica e mediterránea, e os 
seus beneficios. 

Amosa coñecemento básico dos 
principais nutrientes: proteinas, HC, 
graxas, viaminas e sales minerales. 

   



 
  

e 
m 

B2.2. Inxestión alimentaria e hidratación 
segundo as recomendacións saudables 
máis adecuadas á súa idade, o seu sexo 
e a súa actividade física diaria.  

B2.2. Analizar e avaliar de xeito sinxelo a inxestión 
habitual e a hidratación, e coñecer as 
recomendacións de inxestión máis adecuadas á súa 
idade, ao seu sexo e á súa actividade física diaria.  

B2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión 
durante un período de tempo acordado, tendo en conta as 
recomendacións para a súa idade, o seu sexo e a súa 
actividade física diaria. 

Fai un seguimento da súa inxesta 
durante unha semana cubrindo unha 
ficha 

  Traballo no que 
queden reflectidas 
todas as fases deste 
seguimento incluindo 
as conclusións. 

  

B2.2.2. Coñece as recomendacións de inxestión alimentaria e 
hidratación adecuadas á súa idade, ao seu sexo e ao seu 
nivel de actividade física diaria. 

Saca conclusións dese seguimento: 
-Que era correcto 
-Que era incorrecto 
- Conclusións. 

   
60% da nota 

 

B2.2.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para 
evitar hábitos tóxicos relacionados coa alimentación 
(anorexia, drogas, alcohol, tabaco, etc.). 

Amosa coñecemento básico dos 
principais trastornos alimentarios 
(anorexia, bulimia, obesidade, diabete, 
anemias) as súas causas e posibles 
solucións 

   

g 
l 
m 

B2.3. Deseño de propostas dietéticas 
sinxelas. Estratexias para a incorporación 
das recomendacións de alimentación e 
hidratación como hábito de vida 
saudable. 

B2.3. Deseñar, utilizar e difundir estratexias para a 
adquisición de hábitos de alimentación e hidratación 
saudables. 

B2.3.1. Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as 
recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á 
idade, ao sexo e á actividade física diaria, e 
comprométese a aplicala durante un período de tempo 
acordado. 

Deseña unha proposta personalizada de 
cambios saudables na dieta, fáciles de 
levar a cabo. 

  Presentación da 
proposta de cambio. 

20% da nota  

B2.4. Deseñar dietas sinxelas, aplicando as 
recomendacións segundo idade, sexo e actividade física 
diaria durante un período de tempo acordado. 

B2.4.1. Deseña e elabora unha proposta de almorzos e 
merendas saudables, respectando as recomendacións 
dietéticas para a súa idade, o seu sexo e o seu nivel de 
actividade física, e comprométese a desenvolvela durante 
un período de tempo acordado. 

   

TERCEIRA AVALIACIÓN  

UNIDADE  DIDÁCTICA 3. Aplicación dos contidos á vida real  

g 
l 
m 

B1.4. Organización e promoción da práctica 
de actividade física diaria. 

B1.4. Deseñar, organizar e difundir actividades para 
fomentar o incremento da práctica de actividade física 
diaria. 

B1.4.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil 
e/ou en bicicleta no seu contorno e/ou a súa localidade. 

Elaboración dunha campaña de 
promoción da actividade física enfocada 
á mocidade no seu entorno próximo, 
incluindo unha fase de difusión e outra 
de análise dos resultados. 

  Tarefa 1 aula virtual 
 
Tarefa 2 aula virtual 
 

 

50% da nota  

B1.4.2. Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento 
da actividade física na vida cotiá.    

B1.4.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, 
actividades para a difusión, o fomento e a práctica de 
actividade física saudable en grupo (familia, grupo clase, 
centro, amizades, etc.). 

   

l 
m 

B2.4. Estratexias para a selección de 
alimentos e bebidas, que permitan o 
cumprimento das recomendacións. 
Etiquetaxe nutricional dos alimentos e 
das bebidas. 

B2.5. Facer unha escolla axeitada de alimentos e de 
bebidas á súa idade, ao seu sexo e á súa actividade 
física diaria, valorando criticamente as indicacións da 
etiquetaxe dos produtos. 

 

B2.5.1. Elabora unha lista da compra semanal, respectando 
as recomendacións dietéticas segundo a idade, o sexo e a 
actividade física diaria. 

Elabora un listado de recomendacións 
para a compra semanal, incluindo 
porcentaxe de nutrientes, etiquetado, 
productos a evitar. 

   
Tarefa 3 aula virtual 
 
Tarefa 4 aula virtual 
 

 
 
50% da nota 

 

B2.5.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a 
etiquetaxe nutricional dos produtos alimenticios, identificando 
os valores recomendados para a súa saúde. 

    



 
 



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(70%) 

1ºTRIMESTRE 
- Ficha de control 
- Diario de clase 
 

-Traballo (RECUPERACIÓN) 

2ºTRIMESTRE 
- Ficha de control 
- Diario de clase 
 

- Traballo (RECUPERACIÓN) 

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

semanais. 
 Tarefa 2. Infografía Estilo de Vida 
Saudable 

Tarefa 3. Diario de adestramento 
semana 23 a 29 de marzo 
Tarefa 4. Hixiene Postural (3 actividades da 
vida cotiá) 

 
 
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. 
 

 

  

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/mod/assign/view.php?id=13589
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/mod/assign/view.php?id=13589


4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 
 

A 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 fan. 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 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). 

 

 


