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

Presentación dun  traballo individual  escrito recollendo 
información suxerida pola profesotra sobre o bádminton

Identifica as orixes, historia e regulamento básico do bádminton

 

Presentación dun  traballo individual  escrito recollendo 
información suxerida pola profesora sobre as actividades con 
step

Coñecer os pasos básicos do traballo con steps, recoñecendo tamén 
tempos musicais para facelo cunha estructura rítmica.

Realización e presentación individual dun vídeo con 10 exercicios
diferentes para o mantemento da condicion fisica, utilizando ou 
non, materiais caseiros

Coñecer formas de traballo da condición física adaptándose a novas 
circuntancias (traballo na casa) e a novos materiais

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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3. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Lectura dos apuntes

Instrumentos: Grabación dun video
                          Cuestionario

Cualificación final Á media da 1ª e 2ª avaliacións, sumarémoslle un punto como máximo  por cada actividade realizada e 
entregada

Proba
extraordinaria de

setembro

Entrega das dúas tarefas que estamos a realizar neste periodo:
-video do circuito
-exame a realizar no instituto ou en caso de que non se poida, entrega via telemática dun cuestionario cos 
contidos vistos ó longo do ano

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación: Os mesmos do curso actual

Criterios de cualificación: Ter superada a materia do curso actual

Procedementos e instrumentos de avaliación: os mesmos do curso actual



1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Grabación dun video con 10 exercicios para o mantemento 
da condición física con materiais que encontre por casa.
Realización dun cuestionario con preguntas dos contidos 
desta avaliación: Traballo con steps

                                  Bádminton

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Envio telemático a través da aula virtual do centro

Materiais e
recursos

Os materiais para os cuestionarios están na páxina do 
Instituto no noso Departamento, entrando en Departamentos- 
Educación Física- Páxina de Educación Física 
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2. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través do curso do Moodle na aula virtual, ou se non teño 
contacto a través de Abalar ou titores 

Publicidade 

Infórmase ó alumnado a necesidade de matricularse no curso
de Educación Física pertinente para poder enviar as tarefas
da materia ó profesor/a correspondente. A nota final  será a
media das dúas anteriores máis un punto como máximo por
cada tarefa entregada (serán requeridas solo dúas tarefas).
Gracias


