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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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 autoexixencia no seu

esforzo.

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

B1.1. Recoñecer e aplicar 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 AF coa
intensidade dos esforzos realizados.

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

dadas.

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.

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

B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de oposicón, 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.

Tal e como especifica o Real Decreto 1105/2014 de mínimos e no Decreto 86/2015, no que se establece o currículo da ESO e do BAC na Comunidade 
Autónoma de Galicia, a principal competencia que desenvolve a área de EF é a Competencia Motriz (CM). Sendo esta unha competencia que non ven 
vinculada nin nomeada nas Competencias Chave. Dentro das sete Competencias Chave, a área de Educación Física contribúe a desenvolver de forma 
ampla e maioritaria as Competencia Social e Cívica (CSC), a Competencia de Aprender a Aprender (CAA), a Competencia no Sentido da Iniciativa e 
Espirito Emprendedor (CSIEE) e a Competencia Matemática e Competencia básica en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT).
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Inclúense os procedementos recollidos na PD do 
departamento, para as UDs que se desenvolveron do primeiro e do segundo 
trimestre. Engádense os do terceiro trimestre, no que se realiza docencia a 
distancia: envío de traballos teóricos e prácticos a través da aula virtual do 
centro e do correo electrónico do departamento, así como a gravación e 
edición de vídeos para eses traballos teóricos.

Instrumentos: Instrumentos de avaliación recollidos na PD para as UDs vistas
no primeiro e segundo trimestres. Incluímos os do terceiro trimestre: Fichas 
de exercicios.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: En todos os
grupos de 1º da ESO, realizáronse catro UDs no primeiro trimestre e só unha 
UD no segundo trimestre. Polo que a cualificación final do alumnado non 
será unha media aritmética entre o primeiro e o segundo trimestre. O 
procedemento escollido polo departamento, será o de realizar unha 
ponderación de cada UD individualmente, e realizar a nota media valorando 
cada unha por separado ( e non conxuntamente por trimestre):

1. UD Tests de CF: 15%
2. UD CF e Saúde: 40%
3. UD Primeiros Auxilios: 10%
4. UD Brilé: 10%
5. UD Deportes Colectivos: 25%

A estas ponderacións, temos que engadir, as posibles modificacións que 
existan debido ó traballo neste terceiro trimestre. Que tal e como acordan as 
Instrucións do 27 de abril, será avaliado só en beneficio do alumnado. Estas 
modificacións, serán contadas segundo a cantidade de traballos entregados e 
poderán chegar a subir a nota media ata un máximo de 2 puntos, sempre que 
non se supere o 10.

Proba
extraordinaria de

setembro 

A proba extraordinaria de setembro será un exame teórico no que se 
avaliarán os EA mínimos de 1º ESO vistos ata a cancelación da asistencia ós 
centros educativos, é dicir, do primeiro e do segundo trimestre. Esta proba 
inclúe os EA de carácter teórico e os EA de carácter práctico, que serán 
adaptados para a realización deste exame teórico. Se as autoridades 
consideran que non se pode realizar un exame presencial, este será 
substituído por un traballo teórico.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Actividades teóricas e prácticas. Propostas a través da aula virtual do centro e
que o alumnado debe de enviar ó correo electrónico do departamento para 
que sexan corrixidas. As actividades teóricas consisten na realización de 
fichas, esquemas ou resumes. As prácticas requiren a gravación e edición de 
vídeos.

Por consenso e respaldados polas instrucións do 27 de abril, o departamento 
decide que utilizará este terceiro trimestre para reforzar os contidos chave do
currículo. Proporcionarase a opción de recuperar contidos suspensos do 
segundo trimestre a aqueles alumnos que o necesiten (a través da realización
de traballos). Para recuperar os contidos do primeiro trimestre, xa se realizou 
unha recuperación en xaneiro. Tamén se valorará a posibilidade de ampliar 
contidos (pensando sobre todo no alumnado que leva superando con 
notables ou sobresaíntes os contidos do primeiro e segundo trimestre).

Cada semana, proporcionarase ó alumnado unha ferramenta nova/variada ca
que manterse fisicamente activos durante o confinamento e un exercicio con 
vinculación directa co currículo (de reforzo, case sempre).

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

As características deste terceiro trimestre, fan que utilicemos unha 
asignación de tarefas na que non hai toma de decisión do alumnado, ou de 
habela,  é moi reducida e limitada a resolver a tarefa proposta. 

A comunicación cos titores/as é constante, co fin de localizar e contactar co 
maior número posible de alumnos/as, e de facelo o máis rápido posible.

Existe un grupo de alumnos/as ós que a brecha dixital deixa completamente 
fora da realización destas tarefas. A este alumnado trátase de achegar as 
tarefas mediante fotocopias a través dos servizos sociais do concello.

Materiais e recursos

Os materiais e recursos para as actividades teóricas son elaboradas polo 
propio departamento (apuntes ou exercicios para facer). Utilízanse vídeos 
para clases dirixidas de exercicio físico ou para visualizar e despois contestar 
a preguntas.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 O departamento envía as tarefas ó alumnado a través da aula virtual do IES.

O alumnado manda as tarefas ó correo electrónico que facilita o 
departamento (departamentoefieselvina@gmail.com). A través de este 
correo, o profesorado corrixe e interactúa co alumnado.

Úsase a aplicación Abalar para enviar información ás familias: tanto 
notificacións que impliquen a todo o grupo, coma notificacións persoais 
(falta de traballo, dificultades para comunicarse, etc).

Coma titor do grupo 1ºESO A, tamén tiven que facer chamadas telefónicas 
para contactar con algunhas familias.

Publicidade O departamento de Educación Física informa de que durante este terceiro 
trimestre, os contidos a desenvolver incluirán reforzo dos contidos vistos 
nos primeiros dous trimestres e, en menor medida, ampliación de contidos.

Aqueles alumnos cá segunda avaliación suspensa, terán a oportunidade de 
recuperala a través da realización dun traballo. Non se realizará unha nova 
recuperación do primeiro trimestre, esta xa se fixo en xaneiro.

A cualificación ordinaria de xuño consistirá na media ponderada das 
Unidades Didácticas que se realizaron durante os dous primeiros trimestres.
A ponderación de cada UD é a seguinte:

1. UD Tests de Condición Física: 15%

2. UD Condición Física e Saúde: 40%

3. UD Primeiros Auxilios: 10%

4. UD Brilé: 10%

5. UD Aspectos comúns dos Deportes Colectivos: 25%

Esta ponderación sempre poderá ser modificada a favor do alumnado, 
tendo en conta o seu traballo e desempeño durante o terceiro trimestre. 
Estes traballos poden chegar a subir a nota media ata un máximo de 2 
puntos. Sempre que non superen o 10.
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De suspender a avaliación ordinaria de xuño, ó alumnado dispón da proba 
extraordinaria de setembro para poder recuperar e avaliar positivamente a 
área de EF. A proba de setembro inclúe os contidos vistos na primeira e na 
segunda avaliación. Se as autoridades consideran que non se pode realizar 
un exame presencial, este será substituído por un traballo teórico.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 7 CENTRO: IES PLURILINGÜE DE ELVIÑA
CURSO: 1ºESO

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA


