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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Deseña as fases de activación e
recuperación, logo da análise da
actividade física que se vaia realizar.

 Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que deben
ter as fases de activación e de volta á calma.

 

 Coñecer os Protocolos básicos de
primeiros auxilios. 

  Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de actividade física.

 Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, os accidentes ou as
situacións de emerxencia máis frecuentes producidas durante a práctica de
actividades físico-deportivas.

 Tecnoloxías da información e da
co m un i c ac i ón n o p r oc es o de
a p r e n d i z a x e , p a r a p r o c u r a r ,
seleccionar e valorar informacións
relacionadas coas actividades físico-
deportivas e as relacionas coa saúde.

 Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas vinculadas á
actividade física e a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

 Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do
curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións. 

 Creación de composicións artístico-
expresivas individuais ou colectivas,
con ou sen apoio dunha estrutura
musical, incluíndo os elementos para a
súa sistematización: espazo, tempo e
intensidade.

 Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, seleccionando os elementos de
execución e as técnicas máis apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo
especialmente na creatividade e na desinhibición.

 Realización de exercicios para a
consecución dunha óptima hixiene
postural

 Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos efectos
provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes. 

Non se avanzará materia no 3º trimestre.
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación
Utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

 Probas estandarizadas  Proba test de alternativa múltiple*

 Preguntas ensaiadas, analizadas e revisadas

 Rúbrica

 Proba estándar motriz e test físicos

 Observación diaria  Rexistro de condutas

 Rúbricas

 Traballos investigación. (Elaboración 
de documento trala procura, análise e 
selección de información )

  Rúbrica*

*Utilizados na 3ª avaliación

2.2. Criterios para a cualificación final

Cualificación final = (nota 1ª avaliación + nota 2ª avaliación)/2+ 10% ( notas resultado proba obxectiva
tipo  test 3ª avaliación (repaso) + nota traballos investigación)/2

2.3. Proba extraordinaria de setembro

Proba obxectiva tipo test  a escoller respostas de alternativa múltiple. (100 da nota)
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3. Alumnado coa materia pendente

3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Non hai alumnado coa materia pendente.

3.2. Criterios de avaliación

Criterios de avaliación

3.3. Criterios de cualificación

3.4. Proba extraordinaria de setembro
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4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía

Asignación de tarefas

4.2. Actividades

• Proposta de actividades físicas (non avaliables)

• Repaso dos conceptos teóricos máis importantes (lectura comprensiva).

• Análise vídeos complementarios.

• Análise  de situacións  de actividades físicas de colaboración-oposición (vídeo)

• Investigación sobre temas relacionado coa materia.

• Análise accións musculares.

• Adiviñas dos protocolos de primeiros auxilios de lesións tipo.

4.3. Materiais e recursos

• Táboa diaria cunha proposta de actividade física.

• Apuntamentos do 1º e 2º trimestre

• Vídeos

• Táboas de exercicios físicos e actividades musculares, fases das sesións, capacidades físicas
básicas, ...
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5. Información e publicidade

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas polos
departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.

Tamén estarán na web,  no apartado de Educación Física.

Todo o alumnado recibirá unha mensaxa a través da Aula Virtual cun enlace ás modificacións. 
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Carnota,    12  de maio de 2020

A xefa do Departamento de Educación física e deportiva
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