
ANEXO A PROGRAMACIÓN 19/20. 3º AVALIACIÓN.  

1. Táboa de contidos a traballar na 3º avaliación do curso 19/20, con actividades de reforzo dos primeiros trimestres e acts de ampliación.

1º ESO
3º avaliación

CONTIDO
Criterios de cualificación e 
instrumentos de avaliación ACTIVIDADE Nº

contido criterios estandar comp.
clave

Grao mínimo Peso na 
cualificación

B.1.1. B.1.1. EFB1.1.1CSC/
CMCCT

As  fases de activación e recuperación e o seu significado como hábito saudable. 100%  1 6,7,8,9,10

B.1.13 B.1.4 EFB1.4.1CSC/
CSIEE

Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas. 100% 1 6,7,8,9,10

B.3.4. B.3.2 EFB3.2.1CAA Métodos básicos para o desenvolvemento das capacidades físicas básicas. 100% 1 6.7.8.9.10

B.3.3. B.3.1 EFB3.1.2CMCCT/
CAA

Identificación da frecuencia cardiaca de traballo 100% 1 6,7,8,9,10

B.1.9. B.1.3. EFB1.2.2CSC/CAA A actividade física como elemento base dos estilos de vida saudables. 100% 1 1,2,3,4,5
B.3.6. B.3.2. EFB3.2.3CMCCT/

CSIEE
Principios básicos de ergonometría e hixiene postural 100% 1 5,6,7,8

B.1.7. B.1.3. EFB1.3.2CSCS/
CSIEE

As posibilidades da contorna próxima como lugar de práctica deportiva e recreat. 100% 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

B.1.6. B.1.2. EFB1.1.2CSC Aceptación do propio nivel e do dos demais e disposición positiva cara á súa mell. 100% 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA A 3º AVALIACIÓN:

1. baloncesto na casa
2. semana dos xogos galegos
3. Xogos olímpicos na Mariña
4. Carreira solidaria do IES Alfoz Valadouro
5. Semana dos xogos malabares
6. CF: tábata
7. CF: body combat
8. CF: circuíto
9 e 10. O meu maratón.



2º ESO

3º avaliación
CONTIDO

Criterios de cualificación e 
instrumentos de avaliación Actividade nº

contidos criterios estandar comp.
clave

Grao mínimo Peso na 
cualificación

B.1.1. B.1.1. EFB1.1.2CSC/CAA  Fases de activacíon e recuperación na práctica de actividade físico deportiva 100%  1 6.7.8.9.10

B.3.4. B.3.1. EFB3.1.4CAA Control da intensidade do esforzo a través da fc 100% 1 6,7,8,9,10

B.1.4. B1.2. EFB1.1.2CSC Aceptación do propio nivel  de execución e do das demais persoas , e disposición 
positiva cara a súa mellora

100% 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

B.2.2. B2.1. EFB2.1.4
.

Creatividade e improvisación nas actividades artístico expresivas de xeito 
individual

100% 2 1,2,3,5,6,7,8

B.1.8 B.1.3. EFB1.3.2CSCS/
CSIEE

Actividade física  como elemento base de estilos de vida saudable 100% 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

B.3.9 B.3.2. EFB3.2.3CAA/
CSIEE

Ergonometría e hixiene postural na práctica de actividades físicas. 100% 1 5,6,7,8,9,10

B.1.6. B.1.3. EFB1.3.2CSCS/
CSIEE

As posibilidades da contorna próxima como lugar de práctica deportiva 100% 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA A 3º AVALIACIÓN:

1. Baloncesto na casa
2. semana dos xogos galegos
3. xogos olímpicos na Mariña
4. Carreira solidaria do IES Alfoz Valadouro
5. Reto  Xogos Malabares
6. CF Tábata
7. CF body combar
8 CF circuíto
9 e 10: o meu  maratón



3º ESO

3º avaliación
CONTIDO

Criterios de cualificación e 
instrumentos de avaliación actividade nº

contidos criterios estandar comp.
clave

Grao mínimo Peso na 
cualificación

B.1.1. B.1.1. EFB1.1.1CSC/
CMCCT

Control da intensidade do esforzo 100%  1 1,4,6,7,8,9,10

B.1.8. B.1.3. EFB1.3.3 Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable. 100% 2 1,2,3,4,5,6,7,8,910

B.3.4. B.3.1 EFB3.1.4CMCCT Adestramento, intensidade, volume e densidade do esforzo. 100% 1 1,6,7,8,9,10

B.1.6 B1.3 EFB1.3.1CSC Posibilidade do contorno próximo  como lugar de práctica de actividades f-dxtivas 100% 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

B.1.13 B1.5 EFB1.5.1CD/CLC Tecnoloxías da información e comunicación  para procurar, analizar e seleccionar 
información relacionada coa actividade física e saúde.

100% 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

B.2.2. B2.1 EFB2.1.1CCEC Creatividade e improvisación nas actividades artístico expresivas 100% 1 2,3,5

B.3.10 B3.1 EFB3.2.3CAA Ergonometría e hixiene postural nas prácticas de actividades físicas. 100% 1 1,6,7,8,9,10

B.1.5. B1.2. EFB1.3.3CSC Aceptación do propio nivel de execución e o das demáis persoas, e disposición 
posiciva cara á súa mellora.

100% 2 1,2,3,4,5,6,7,8,910

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA A 3º AVALIACIÓN:1. CUPIDO SHUFFLE ( práctica sobre frecuencia cardíaca)2. Semana de XOGOS GALEGOS3. Xogos Olímpicos da Mariña ( celebramos o día da EF na casa)4. Carreira solidaria de IES Alfoz Valadouro5. Semana de xogos malabares6. CF: Tábata7. CF: Body combat8. CF: Circuíto9 e 10: O meu maratón



4º ESO

3º avaliación
CONTIDO

Criterios de cualificación e 
instrumentos de avaliación ACTIVIDADE Nº

contidos criterios estandar comp.
clave

Grao mínimo Peso na 
cualificación

B.1.1. B.1.1. EFB1.1. CSC Deseña e realiza as fases de activiación e recuperación, logo da análise da 
actividade física que se vai a realizar.

100%  1 1,4,6,7,8,9,10

B.3.3. B3.1. EFB3.1.2CMCCT Realización de exercicios para a consecución dunha óptima hixiene postural 100% 1 1,4,6,7,8,9,10

B.3.6 B3.2 EFB3.2.2CAA Elaboración e posta en práctica dun plan de traballo que integre as capacidades 
físicas relacionadas coa saúde.

2 6,7,8,9,10

B.1.13 B1.6 EFB1.6.1CD/CCL Tecnoloxía da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe. 100% 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

B.2.1 B2.1 EFB2.1.1CCEC Creación de composicións artístico expresivas individuais ou colectivas 100% 1 2,3,6,7,8

B.3.5 B3.2 EFB3.2.4CAA Valoración e toma de conciencia da propia condición física e predisposición para 
mellorala

100% 1 4,6,7,8,9,10

B.4.3 B4.2 EFB4.2.4CCA/
CSIEE

Xogos e deportes tradicionais de Galicia e da propia zona. 100% 1 2

B.4.4. B4.3 EFB4.3.1CSC/
CMTT

Relación entre actividade física, sáude e medio natural 100% 1 2,3,4,8,9,10

B.4.6. B.4.3 EFB4.3.2CSC/
CMTT

Realización de actividades deportivas ou recreativas preferentemente no medio 
natural.

100% 1 2,3,4,8,9,10

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA A 3º AVALIACIÓN:

1. CUPIDO SHUFFLE ( práctica sobre frecuencia cardíaca)
2. Semana de XOGOS GALEGOS
3. Xogos Olímpicos da Mariña ( celebramos o día da EF na casa)
4. Carreira solidaria de IES Alfoz Valadouro
5. Semana de xogos malabares
6. CF: Tábata
7. CF: Body combat
8. CF: Circuíto
9 e 10: O meu maratón



3.  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A  valiación    continua  : A cualificación será a media da obtida na 1º e a 2º avaliación, puidendo ser mellorada dita cualificación segundo o rendemento 
do alumno no 3º trimestre.  Considérase  q pode mellorar a súa nota se  entregou axeitadamente as actividades propostas telemáticamente  dentro dos 
prazos flexibles sinalados. Neste caso, a súa nota pode verse incrementada nun punto (excepcionalmente 2 puntos ) respecto a da media das dúas 
avaliacións presenciais.
  As actividades concretas e as tarefas para avalialas poden verse na aula virtual do IES e no blogue de EF.

Avaliación final (xuño): Os alumnos que obtiveran notas moi baixas nas dúas primeiras avaliacións, poderían aprobar na convocatoria de xuño se 
traballaron de forma contínua e entregaron con bos resultados as tarefas propostas para  reforzar os obxectivos mínimos e  competencias clave deste 
nivel educativo. 
   No caso de non atoparse neste suposto, terán dereito a realizar unha proba final escrita no mes de xuño sobre os contidos mínimos do curso.

Avaliación de setembro: Se a situación sanitaria o permite, e a Consellería o indica, realizarase unha proba onde se avaliarán as dúas primeiras 
avaliacións, basándose nos estándares indicados nesta adenda.   Se o alumno obtén unha calificación igual ou superior a 5, aprobará a materia.

3. ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE:
Os alumnos terán dereito a realizar unha proba final escrita no mes de xuño sobre os contidos mínimos do curso pendente.

                                                                                                                                                                                          Alfoz, 8 de maio de 2020

                                                                                                                                                                                               Yolanda F. Pandiella 

         




