
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 

B2.1. Interpretar o funcionamento do corpo humano como o 
resultado da integración anatómica e funcional dos 
elementos que conforman os seus niveis de organización 
e que o caracterizan como unha unidade estrutural e 
funcional. 

AAB2.1.1. Diferencia os niveis de organización do corpo humano.  

AAB2.1.2. Describe a organización xeral do corpo humano utilizando 
diagramas e modelos. 

AAB2.1.3. Especifica as funcións vitais do corpo humano, sinalando 
as súas características máis salientables. 

AAB2.1.4. Localiza os órganos e os sistemas, e relaciónaos coas 
súas funcións. 

B3.1. Recoñecer a estrutura e o funcionamento do sistema 

locomotor humano en movementos propios das 
actividades artísticas, razoando as relacións funcionais 
que se establecen entre as súas partes. 

 

 

AAB3.1.6. Describe a fisioloxía e o mecanismo da contracción 
muscular 

B3.3. Valorar a corrección postural e identificar os malos 

hábitos posturais, co fin de traballar de forma segura e 
evitar lesións. 

AAB3.3.1. Identifica as alteracións máis importantes derivadas do 

mal uso postural e propón alternativas saudables. 

 

 

 

 

 

B4.1. Identificar o papel do sistema cardiopulmonar no 
rendemento das actividades artísticas corporais. 

AAB4.1.1. Describe a estrutura e a función dos pulmóns, detallando 

o intercambio de gases que ten lugar neles e a dinámica de 
ventilación pulmonar asociada. 

AAB4.1.2. Describe a estrutura e a función do sistema 

cardiovascular, explicando a regulación e a integración de cada 
compoñente. 

AAB4.1.3. Relaciona o latexo cardíaco, o volume e a capacidade 
pulmonar coa actividade física asociada a actividades artísticas de 
diversa índole. 

AAB4.2.2. Identifica a estrutura anatómica do aparello de fonación, e 
describe as interaccións entre as estruturas que o integran. 

AAB4.2.3. Identifica as principais patoloxías que afectan o sistema 

cardiopulmonar en relación coas causas máis habituais e cos seus 
efectos nas actividades artísticas. 

AAB4.2.4. Identifica as principais patoloxías que afectan o aparello 
de fonación en relación coas causas máis habituais. 

AAB4.2.4.5. Recoñece hábitos e costumes saudables para o sistema 

cardiorrespiratorio e o aparello de fonación, nas accións motoras 
inherentes ás actividades artísticas corporais e na vida cotiá. 

 

B5.2. Recoñecer os procesos de dixestión e absorción de 
alimentos e nutrientes, e explicar as estruturas orgánicas 
implicadas en cada un. 

AAB5.2.1. Identifica a estrutura dos aparellos e dos órganos que 

interveñen nos procesos de dixestión e absorción dos alimentos e 
nutrientes, en relación coas súas funcións en cada etapa 

AAB5.2.2. Distingue os procesos que interveñen na dixestión e na 
absorción dos alimentos e dos nutrientes, vinculándoos coas 
estruturas orgánicas implicadas en cada un. 

B5.4. Identificar os trastornos do comportamento nutricional 
máis comúns e os efectos que teñen sobre a saúde. 

AAB5.4.1. Identifica os principais trastornos do comportamento 
nutricional e argumenta os efectos que teñen para a saúde. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B8.1. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación para mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
procurando fontes de información axeitadas e participando 
en ámbitos colaborativos con intereses comúns. 

AAB8.1.1. Compila información, utilizando as tecnoloxías da 

información e da comunicación, de forma sistematizada e 
aplicando criterios de procura que garantan o acceso a fontes 
actualizadas e rigorosas na materia. 

AAB8.1.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, para a súa discusión ou difusión. 

 

B8.2. Aplicar destrezas de investigación experimentais 
sinxelas coherentes cos procedementos da ciencia, 
utilizándoas na resolución de problemas que traten do 
funcionamento do corpo humano, a saúde e a motricidade 
humana. 

AAB8.2.1. Aplica unha metodoloxía científica na formulación e na 
resolución de problemas sinxelos sobre algunhas funcións 
importantes da actividade artística. 

AAB8.2.2. Amosa curiosidade, creatividade, actividade indagadora e 
espírito crítico, e recoñece que son trazos importantes para 
aprender a aprender. 

AAB8.2.3. Coñece e aplica métodos de investigación que permitan 
desenvolver proxectos propios. 

B8.3. Demostrar de xeito activo motivación, interese e 
capacidade para o traballo en grupo e para a asunción de 
tarefas e responsabilidades. 

AAB8.3.1. Participa na planificación das tarefas, asumindo o traballo 
encomendado, e comparte as decisións tomadas en grupo. 

AAB8.3.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos 

compañeiros e das compañeiras, e apoia o traballo das demais 
persoas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos: 

a) Teranse en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores 

b) Seguimento do teletraballo:  

- Revisións periódicas dende a aula virtual, videoconferencias e correo 

electrónico  

- Control sobre a entrega de tarefas 

- Corrección das mesmas e observacións realizadas 

- Resolución de dúbidas 

- Participación no foro da aula virtual 

 

Instrumentos:  

- Traballo telemático 

- Participación e interacción co profesorado: consulta de dúbidas, 
visualización do material enviado, participación nas vídeo clases ou 
vídeo titorías, resposta aos correos, participación nos foros… 

- Probas telemáticas ou  presenciais (no caso de ser posibles) e que o 
docente considere  necesarias, por exemplo para comprobar autoría de 
traballos)  

 

Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
 

- A cualificación será a media entre 1ª e 2ª avaliación (A+B)/2, ou a media 
entre a  primeira, a segunda e o traballo realizado no terceiro trimestre 
se desa maneira o alumnado mellora a súa cualificación (A+B+C)/3., 
considerando a materia aprobada se o resultado e maior ou igual a 4. 
 

- Para os alumnos/as que non alcancen o 4 realizaranse probas de 
recuperación no mes de xuño, presencias ou telemáticas, segundo as 
posibilidades, de xeito que poderían recuperar a 1ª e/ou a 2ª avaliación 
(Ra e Rb). Nestes casos, para calcular a nota final farase a media 
aritmética entre as notas das avaliacións superadas (A ou B) as das 
recuperacións ( Ra ou Rb) e o traballo da 3ª avaliación (C) considerando 
o aprobado a partir do 4. 

 
A-Cualificación 1ª avaliación/ B-  Cualificación da 2ª avaliación/ C- Cualificación 
da 3ª avaliación/ Ra-Cualificación da recuperación da 1ª avaliación/ Rb-
Cualificación da recuperación da 2ª avaliación 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha proba escrita, presencial ou non, establecida en base os 
contidos da 1ª e da 2ª avaliacións e atendendo aos  estándares de aprendizaxe e 
aos criterios de avaliación relacionados cos mesmos. 
 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No presente curso non hai alumnado coa materia pendente. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación)  

Actividades  

- Repaso 1ª e  2ª avaliacións 

- Dosieres de exercicios de repaso 

- Dosieres de exercicios de recuperación 

-Traballo de competencias clave a través de actividades de indagación e 

experimentación  

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e 
sen conectividade) 

A metodoloxía fundaméntase na adquisición de aprendizaxes significativas e 
céntrase, nesta ocasión, na realización de múltiples actividades con formatos 
diferentes para atender á diversidade do alumnado e manter a motivación a 
pesares das circunstancias. 
 
 -Alumnado con teletraballo: seguimento continuo da realización das 
actividades expostas (a través de diferentes recursos) e resolución de 
dúbidas.  
 
-Alumnado sen teletraballo: non é posible facer un seguimento dada a 
situación. 
 

Materiais e recursos 

- Web do centro e aula virtual 
- Correo electrónico 
- Dosieres de actividades 
- Formatos para videoconferencias Cisco Webex 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

- Curso en Moodle  

- Foros 

- Correo electrónico  

- Vídeo titorías e/ou vídeo clases a través de  Cisco Webex  
- Teléfono 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


