
 

 

INFORME DAS ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN DE  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

2ºESO  



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). 
 



 
EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

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. Fases de activación e recuperación 
na práctica da actividade física de 
carácter xeral e específica, en función da 
actividade que se realice realizar. 
B1.2. Selección e execución de xogos e 
exercicios apropiados para cada fase da 
sesión. 

B1.1. Recoñecer e aplicar actividades 
propias de cada fase da sesión de 
actividade física, en relación coas súas 
características. 

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

-Sabe nomear as partes 
dunha sesión 

-Diario de clase 
-Exame 
teórico/traballo 

35% en cada 
avaliación 
-15% 

 

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases 
finais da sesión, de xeito básico, tendo en conta os 
contidos que se vaian realizar.  

-Sabe exercicios de 
quecemento e volta á 
calma 

 

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades 
para a mellora das habilidades motoras en función 
das propias dificultades, baixo a dirección do/da 
docente. 

-Realiza con corrección 
técnica ás propostas 
deportivas 

 

B1.3. Respecto e aceptación das regras 
das actividades, os xogos e os deportes 
practicados. 
B1.4. Papeis e estereotipos nas 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, como fenómeno social e 
cultural. 
B1.5. 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, 
facilitando a eliminación de obstáculos á 
participación doutras persoas 
independentemente das súas 
características, colaborando 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 

Diario de clase 35% en cada 
avaliación 

 

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. 

Asume os roles 
necesarios dentro do 
grupo 

 

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

Colabora na mellora dos 
seus compañeiros 

 

B1.6. Posibilidades do contorno próximo 
como lugar de práctica de actividades 
físico deportivas e recreativas. 
B1.7. Aceptación e respecto das normas 
para a conservación do medio urbano e 
natural. 
B1.8. Actividade física como elemento 
base dos estilos de vida saudable. 
B1.9. 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. 

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o 
contorno para a realización de actividades físico-
deportivas axeitadas a súa idade. 

Realiza actividades 
físicas na contorna 

Diario de clase 
Exame teórico/traballo 

35% en cada 
avaliación 
15% 

 

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao 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. 

Coñece os conceptos 
relacionados coa 
actividade física e os 
estilos de vida 

 

B1.10. Prevención de riscos nas 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, baseada na análise previa 
das características destas. 
B1.11. Protocolo básico de actuación 
(PAS) nos primeiros auxilios. 
B1.12. 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-expresivas, 
analizando as características destas e as 
interaccións motoras que levan consigo, e 
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 
para si mesmo/a ou para as demais persoas. 

Toma as medidas 
preventivas necesarias 
para a realización das 
actividades propostas 

Diario de clase 
Exame teórico/traballo 

35% en cada 
avaliación 
15% 

 

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos 
para activar os servizos de emerxencia e de 
protección do contorno. 

Coñece os protocolos 
para activar os servizos 
de emerxencia 

 

EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de 
seguridade propias das actividades desenvolvidas 
durante o ciclo, tendo especial coidado con aquelas 
que se realizan nun contorno non estable. 

Toma medidas de 
seguridade conforme á 
actividade proposta. 

 



B1.13. Tecnoloxías da información e da 
comunicación para procurar, analizar e 
seleccionar información relacionada coa 
actividade física e a saúde.  
B1.14. Elaboración e exposición 
argumentada de documentos no soporte 
máis axeitado. 

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. 

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 as actividades 
propostas na aula virtual 
do centro para a materia 
de EF 

Diario de clase 
Exame teórico/traballo 

35% en cada 
avaliación 
15% 

 

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

Explica algún dos 
traballos realizados 

 

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas  

Avaliación : 3ª  

B2.1. Experimentación de actividades 
artístico-expresivas utilizando técnicas de 
expresión corporal, combinando espazo, 
tempo e intensidade. 
B2.2. Creatividade e improvisación nas 
actividades artístico-expresivas de xeito 
individual. 
B2.3. Realización de bailes e danzas 
sinxelas de carácter recreativo e popular. 

B2.1. Interpretar e producir accións motoras 
con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal e 
outros recursos. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, de 
forma creativa, combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

Sabe realizar unha 
composición corporal en 
grupo 

 
 
 
 

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. Crea e pon en práctica unha secuencia 
de movementos corporais axustados a un ritmo 
prefixado de baixa dificultade. 

Prepara unha 
coreografía grupal de 
baixa dificultade 

X 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de 
bailes e danzas sinxelas, adaptando a súa 
execución á dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

Coordínase cos 
compañeiros para a 
realización das 
coreografías 

X 

EFB2.1.4. Realiza improvisacións de xeito individual 
como medio de comunicación espontánea. 

Sabe retomar unha 
coreografía no caso de 
se perder 

X 

Bloque 3. Actividade física e saúde  

Avaliación: 1ª,2ª,3ª  

B3.1. Condición física. Capacidades 
físicas e coordinativas nas actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas, e 
a súa vinculación cos sistemas do 
organismo. 
B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade 
física e a alimentación. 
B3.3. Capacidade de adaptación do 
organismo ante a actividade física e a 
práctica deportiva. 
B3.4. Control da intensidade do esforzo a 
través da frecuencia cardíaca. 
B3.5. Procedementos para a avaliación 
dos factores da condición física 
relacionados coa saúde. 
B3.6. A actividade física e o seu efecto 
sobre a saúde. Criterios de selección de 
actividades para a realización dun plan de 
mellora da saúde. 

B3.1. Recoñecer os factores básicos que 
interveñen na acción motora e os 
mecanismos de control da intensidade da 
actividade física, e aplicalos á propia 
práctica, en relación coa saúde e a 
alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das 
capacidades físicas e as coordinativas nas 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 
traballadas no ciclo. 

Coñece as capacidades 
físicas básicas 

Tarefa 1. Diario de 
adestramentos 
semanais. 
Tarefa 3. Diario de 
adestramento 
semana 23 a 29 de 
marzo  
 
 
 
 
 
Tarefa 6: 1º 
adestramento 
resistencia 
Tarefa 7: 2º 
adestramento 
resistencia 
Tarefa 8: 3º 
adestramento 
resistencia 
Tarefa 9: 4º 
adestramento 

20% da nota 
(parte conceptual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% da nota 
(parte procedimental) 

X 

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade 
física e alimentación co seu impacto na súa saúde. 

Relaciona as cualidades 
físicas coa saúde X 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas 
principais coa actividade física sistemática, así 
como coa saúde e os riscos e as contraindicacións 
da práctica deportiva. 

Coñece as maneiras de 
adestrar as cualidades 
físicas básicas 

X 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo 
controlando a frecuencia cardíaca correspondente 
ás marxes de mellora dos principais factores da 
condición física. 

É capaz de manter un 
ritmo constante de 
carreira durante 18 
minutos 

X 

EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para 
autoavaliar os factores da condición física. 

Realiza probas de 
condición física e aplica 
baremos para valorar os 
resultados 

X 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben 
ter as actividades físicas para ser consideradas 
saudables, adoptando unha actitude crítica fronte 
ás prácticas que teñen efectos negativos para a 
saúde. 

Recoñece as actividades 
saudables relativas á 
actividade física 

X 



resistencia 
Tarefa 10: 5º 
adestramento 
resistencia 
 

B3.7. Métodos básicos de adestramento 
para a mellora das capacidades físicas 
básicas relacionadas coa saúde. 
B3.8. Avaliación da condición física 
saudable e realización de actividades 
para a mellora desta, tendo en conta as 
súas características individuais. 
B3.9. Ergonomía e hixiene postural na 
práctica de actividades físicas. 
B3.10. Actividade física habitual e outros 
hábitos de vida saudables, e o seu efecto 
sobre a calidade de vida. 

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

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento. 

Realiza adestramento de 
condición física 

 35% en cada trimestre 
 
20% 
 

X 

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

Supera os niveis de 
condición física para a 
súa idade en cada unha 
das culidades físicas 

 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 
postural na práctica das actividades físicas como 
medio de prevención de lesións. 

Realiza os exercicios con 
corrección técnica 

 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual 
de actividade física para a mellora da propia 
condición física saudable, relacionando o efecto 
desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

Realiza as actividades 
propostas en clase todos 
os días 

 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas  

Avaliación : 1ª,2ª,3ª  

B4.1. Execución e avaliación de 
habilidades motrices vinculadas ás 
accións deportivas, respectando os 
regulamentos específicos. 
B4.2. Práctica de actividades e xogos 
para a aprendizaxe dos deportes 
individuais. 
B4.3. Adquisición de técnicas de 
progresión e orientación no medio natural, 
a súa aplicación en diferentes contornos. 

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

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

Executa correctamente 
as técnicas aprendidas 

Tarefa 2. Infografía 
Atletismo  
 

10% da nota 
(parte conceptual) 

 

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito 
básico con respecto ao modelo técnico formulado. 

Recoñece os principais 
aspectos das técnicas 
aprendidas 

X 

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os 
movementos implicados nos modelos técnicos 
adaptados. 

Describe cada unha das 
técnicas dos deportes 
aprendidos 

X 

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e 
aplicación das accións técnicas respecto ao seu 
nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e 
superación. 

Mellora a execución das 
técnicas de atletismo, 
fútbol, loita e malabares 

 

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas de 
progresión nos contornos non estables e técnicas 
básicas de orientación, regulando o esforzo en 
función das súas posibilidades. 

Realiza rutas de 
sendeirismo 

 

B4.4. Execución de habilidades motrices 
técnico-tácticas facilitadas vinculadas aos 
deportes colectivos en distintas 
situacións, respectando os regulamentos 
específicos. 
B4.5. Práctica de actividades e xogos 
para a aprendizaxe dos deportes 
colectivos. 

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

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

Realiza as técnicas dos 
deportes explicados en 
situación real de xogo 

Diario de clase 35% en cada trimestre  

EFB4.2.2. Describe simplificadamente e pon en 
práctica de xeito autónomo aspectos de 
organización de ataque e de defensa nas 
actividades físico-deportivas de oposición ou de 
colaboración-oposición facilitadas. 

Pon en práctica tácticas 
en situación de xogo 

 

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

Toma decisións correctas 
en situación de xogo real 

 



EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións facilitadas 
resoltas valorando a oportunidade das solucións 
achegadas e a súa aplicabilidade a situacións 
similares. 

Valora positivamente as 
aportacións dos 
compañeiros 

 



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. Infografía Atletismo  
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. 
 

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). 

 

 


