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INTRODUCIÓN

Debido á situación excepcional propiciada pola COVID-19, coa conseguinte

suspensión de clases presenciais,  entre outras medidas que afectan ao normal

desenvolvemento do curso, faise necesario unha a adaptación da programación

didáctica  aprobada para  período escolar  do 2019/20.  Os  cambios  ateñen aos

contidos  e  estándares  de  aprendizaxe,  á  temporalización  e  á  avaliación  dos

mesmos, en tanto que obriga a modificar,  non só a materia avaliable,  se non

tamén  os  criterios  e  procedementos  de  avaliación.  Comentar  ademais  a

peculiaridade da materia de Educación Física, xa que por definición trátase dunha

especialidade  eminentemente  práctica,  na  que  a  través  do  movemento  o

alumnado  adquire  os  obxectivos  da  mesma,  tanto  a  través  do  seu  traballo

individual  como  pola  interacción  cos  demais  naquelas  actividades  físico-

deportivas e artísticas de cooperación e colaboración que nos definen, polo tanto,

as  circunstancias  desta  situación  excepcional  afectan  notablemente  á  nosa

materia.

Para tal adaptación imos ter como referencia a lexislación que rexe a educación

nestes momentos. Este marco legal é o seguinte:

 O Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o

currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria, aprobado polo Ministerio

de Educación, Cultura e Deporte (MECD), e publicado no BOE o 3 de xaneiro de

2015, está enmarcado na Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora

da Calidade Educativa, que a súa vez modifica o artigo 6 da Lei Orgánica 2/2006,

de  3  de  maio,  de  Educación,  para  definir  o  currículo  como a  regulación  dos

elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha

das ensinanzas. De conformidade co mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26
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de decembro, que determina os aspectos básicos a partir dos que as distintas

Administracións  educativas  deberán  fixar  para  o  seu  ámbito  de  xestión  a

configuración curricular  e  a  ordenación das  ensinanzas  na  ESO e Bacharelato,

corresponde á Xunta de Galicia regular a ordenación e o currículo en ditas etapas.

 O Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo de

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de

Galicia,  así  o  fai  para  todas  as  materias  (troncais,  específicas  e  de  libre

configuración autonómica).

NOVOS DOCUMENTOS LEXISLATIVOS 

Estes  teñen carácter  de excepcionalidade,  pois  pautan que e  como avaliar  ao

alumnado durante o estado de alarma e o confinamento. 

 A Orden EFP/365/2020, do 22 de abril e as Instrucións do 27 de abril de

2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación

Educativa  para  o  desenvolvemento  do  terceiro  trimestre  do  curso  académico

2019-2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Sinala

que, durante a terceira avaliación, non se impartirá materia nova ao alumnado, e

se lles facilitará unha serie de traballos e tarefas, especialmente a través de vía

telemática,  con  contidos  de  repaso,  reforzo,  recuperación  e  ampliación  da

materia dada ata a suspensión de clases o 14 de marzo de 2020. Estes exercicios

se  valorarán  positivamente  no  caso  do  alumnado  que  xa  tivera  aprobadas  a

primeira e a segunda avaliación,  e servirán de medio de recuperación para o

alumnado que non superase os obxectivos mínimos da materia.
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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS

B1.1  Valorar  a  actividade  física
dende a perspectiva da saúde, a
satisfacción,  a  autosuperación  e
as  posibilidades  de  interacción
social  e  de  perspectiva
profesional,  adaptando  actitudes
de  interese,  respecto,  esforzo  e
cooperación  na  práctica  de
actividade física.

EFB1.1.1 Deseña, organiza e participa en
actividade físicas como recurso de lecer
activo. 

CSC

B1.4.  Utilizar  as  tecnoloxías  da
información  e  da  comunicación
para  o  seu  proceso  de
aprendizaxe,  aplicando  criterios
de  fiabilidade  e  eficacia  nas
fontes de información.

EFB1.4.1 Aplica criterios de procura de
información  que  garantan  o  acceso  a
fontes  actualizadas  e  rigorosas  na
materia.

CD
CCL

EFB1.4.2  Comunica  e  comparte  a
información coa ferramenta tecnolóxica
axeitada, para a súa discusión ou a súa
difusión.

CD
CCL

BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICAS-EXPRESIVAS

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS

B2.1  Crear  e  representar
composicións  corporais
individuais  ou  colectivas  con
orixinalidade  e  expresividade,
aplicando  as  técnicas  máis
apropiadas á intencionalidade da
composición.

EFB2.1.2  Representa  composicións  de
expresión  corporal  axustándose  a  unha
intención  de  carácter  estética  ou
expresiva.

CCEC

BLOQUE 3. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS

B3.2. Planificar, elaborar e por en
práctica un programa persoal de
actividade  física  que  incida  na
mellora e mantemento da saúde,
aplicando  os  sistemas  de
desenvolvemento  das

EFB3.2.1.  Aplica  os  conceptos
aprendidos sobre as características que
deben  cumprir  as  actividades  físicas
cun enfoque saudable á elaboración de
deseños  de  prácticas  en  función  das
súas  características  e  dos  seus

CMCCT
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capacidades  físicas  implicadas,
tendo  en  conta  as  súas
características e nivel inicial.

intereses persoais.

EFB3.2.4.Elabora e leva á práctica o seu
programa persoal de actividade física,
conxugando as variables de frecuencia,
volume,  intensidade  e  tipo  de
actividade.

CMCCT

2.- Avaliación e calificación

Avaliación Instrumentos: tarefas escritas que o alumnado pode remitir a través do
correo electrónico.

Procedementos: mediante a corrección de ditos tarefas.

Cualificación final Para a cualificación final do curso teremos en conta a cualificación das
dúas primeiras avaliacións. O traballo feito neste 3º trimestre terase en
conta unicamente para subir a cualificación final se procedera.

Proba extraordinaria
en setembro

Non hao alumnado ca materia suspensa neste curso, polo que non 
haberá proba extraordinaria.

Alumnado con 
materia pendente

Neste nivel non hai alumnado ca materia pendente.

3.-Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades As actividades serán fundamentalmente de repaso e de ampliación de
contidos traballados nas dúas primeiras avaliacións. 

Metodoloxía Deseñamos  tanto  tarefas  prácticas para  que  o  alumnado  as  realice
individualmente  na  súa  casa  e  tarefas  de  carácter  teórico que
complementan ditas prácticas.  Estas últimas estarán deseñadas para
que o acceso á rede sexa prescindible. Polo tanto, o alumnado que non
teña problemas de conexión poderá realizar unha busca de información
e posterior elaboración de documentos (ampliación). No caso de que
non teña acceso á rede, poderá realizar igualmente as mesmas tarefas
pero  en  base  os  coñecementos  adquiridos  anteriormente  no  curso
(repaso) 

Materiais e recursos Utilizamos tanto documentos escritos como enlaces de páxinas web de
interese, pero tal como dixemos antes, este aspecto é prescindible para
a elaboración das tarefas propostas.
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4.- Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 
familias

Fundamentalmente a través do correo electrónico persoal do docente, o
cal ten todo o alumnado, e cando se considere oportuno, chamarase
por teléfono ao domicilio. 

Publicidade As tarefas publícanse na páxina web do centro e son enviadas polo
alumnado ao correo persoal da profesora.
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