
	 1	

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDACTICA PARA AXUSTALA ÁS 

CONDICIÓNS DO TRABALLO A DISTANCIA E ÁS PAUTAS SINALADAS 

POLA ADMINISTRACIÓN  EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1.- XUSTIFICACIÓN.  

 
 Conforme as instrucións da Dirección Xeral de Educación de data 27 de abril 

do 2020, é preciso revisar e modificar os currículos e as programacións 

didácticas para centrar as actividades lectivas do terceiro e derradeiro trimestre 

nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que debería desenvolver o 

alumnado, flexibilizando o seu plan de traballo e coidando de non 

sobrecargarlo de tarefas excesivas . 

Conforme as ditas instruccións, durante o terceiro trimestre desenvolveranse 

actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 

aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do 

alumnado. A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles 

obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión 

do alumnado e que para a súa asimilación requiran a mínima intervención 

docente. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle 

actividades que lles axuden a adquirilas e a superar a materia, co obxectivo de 

que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. 

Conforme o anterior, a adaptación da programación didáctica dos contidos a 

desenvolver dentro da área de Educación Física nos cursos 1º, 2º,  3º e 4º da 

ESO e 1º de BACHARELATO ven marcada en primeiro lugar pola necesidade 

de pasar dun plantexamento eminentemente práctico ou teórico-práctico a un 

xeito de desenvolver os contidos de modo teórico e teórico-práctico. 

 Unha das principais finalidades  da Educación Física, tanto nos dous últimos 

cursos da etapa obrigatoria como no primeiro curso do Bacharelato é a de 

asentar e mellorar as habilidades motrices do alumnado, aumentando así o seu 

potencial motor.  Evidentemente, dun xeito práctico, as actividades 

establecidas na programación didáctica a tal práposito vense notablemente 

afectadas pola actual situación de suspensión das actividades presenciais. 
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 Así pois, e entendendo que o carácter extraordinario das actuáis 

circunstancias condiciona o xeito de afondar en determinados contidos pero 

tamén ofrece novas posibilidades, buscamos coa modificación da 

programación potenciar o traballo fora dos tradicionais espazos educativos de 

aspectos vinculados á actividade física e á saúde. 

Así e todo, non descoidaremos a proposta de tarefas relacionadas con 

actividades artístico-expresivas e deportivas, adaptando o seu plantexamento. 

Daremos neste senso posibilidades de realización de actividades prácticas con 

formato de “reto” e procurando unha función motivadora das mesmas. Tamén 

resaltaremos a función do deporte como medio de inclusión social; e 

manteremos, como estaba previsto na programación orixinal pero coas 

correspondentes adaptacións, o tratamento de contidos vencellados a 

actividades físicas no medio natural. 
 

 

2.- CONTIDOS A TRABALLAR PARA CADA CURSO  
1º ESO 

B1.14. Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis 

axeitado. 

B1.5 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 

aprendizaxe, para procurar, analizar e seleccionar información salientable, 

elaborando documentos propios, e facendo exposicións e argumentacións 

destes adecuados á súa idade. 

B1.3.Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas 

como formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno próximo. 

B2.1 Experimentación de actividades artístico-expresivas utilizando técnicas 

básicas de expresión corporal, combinando espazo, tempo e intensidade. 

B.2.1 Interpretar e reproducir acción motoras con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas sinxelas de expresión corporal. 

B2.2 Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo popular. 

B.3.2 Introducción aos principios sobre una alimentación saudable. 

B1.8. Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable. 

B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde. 
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B1.5 Papeis e estereotipos nas actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, como fenómeno social e cultural. 

B1.6 Aceptación do propio nivel de execución e o das demais persoas, e 

disposición positiva cara a súa mellora. 

B1.10 Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación ca saúde. 

 
2º ESO  

B1.4. Papeis e estereotipos nas actividades físico- deportivas e artístico- 

expresivas, como fenómeno social e cultural. 

B1.5. Aceptación do propio nivel de execución e o das demais persoas, e 

disposición positiva cara á súa mellora. 

B1.6. Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividades 

B1.8. Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable. 

B1.9. Estereotipos corporais na sociedade actual e a súa relación coa saúde. 

B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar, 

analizar e seleccionar información relacionada coa actividade física e a saúde. 

B1.14. Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis 

axeitado. 

B2.1.Experimentación de actividades artístico- expresivas utilizando técnicas 

de expresión corporal, combinando espazo, tempo e intensidade. 

B2.2. Creatividade e improvisación nas actividades artístico-expresivas de xeito 

individual. 

B2.3. Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular 

 

  3ºESO 
B1.8. Actividade física como elemento base dos estilos de vida saudable. 

B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación para procurar, analizar e 

seleccionar información relacionada coa actividade física e a saúde. 

B1.14. Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis 

axeitado. 

B3.2. Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. 

B3.6. Procedementos para a avaliación dos factores da condición física 

relacionados coa saúde. 
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B3.7. Elaboración e posta en práctica dun programa básico para a mellora da 

condición física saudable. 

B3.10. Ergonomía e hixiene postural na práctica de actividades físicas 

B3.12. Actividade física habitual e outros hábitos de vida saudables, e o seu 

efecto sobre a calidade de vida. 

B4.3. Adquisición de técnicas de progresión e orientación no medio natural, a 

súa aplicación en diferentes ámbitos. 

 

4ºESO 
B1.5. Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden 

manifestarse na práctica deportiva. 

B1.13. Tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 

aprendizaxe, para procurar, seleccionar e valorar informacións relacionadas 

coas actividades físico-deportivas e as relacionas coa saúde. 

B3.1. Efectos negativos que determinados hábitos de vida e consumo teñen 

sobre a condición física e a saúde. 

B3.2. Actividade física e saúde. 

B3.4. Alimentación: repercusión na saúde e na actividade física. 

B3.6. Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo que integre as 

capacidades físicas relacionadas coa saúde.  

B4.4. Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural. 

B4.5. Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-

deportivas no medio natural. 

B4.6. Realización de actividades deportivas e/ou recreativas, preferentemente 

desenvolvidas no medio natural. 

 

 

1ºBAC 
B1.1. Actividade física como recurso de lecer activo: efectos sobre a saúde e 

como fenómeno sociocultural.  

B1.4. Actividades físico-deportivas: regras sociais e contorno.  

B1.5. Integración social nas actividades físico-deportivas. 
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B1.8. Emprego das tecnoloxías axeitadas para a obtención e o tratamento de 

datos, para a procura, a selección e a crítica de información sobre a materia, e 

para a comunicación de proxectos, resultados e conclusións de traballos. 

B2.1. Composicións individuais e colectivas nas actividades físicas artístico-

expresivas. 

B3.1. Beneficios da práctica regular de actividade física e valoración da súa 

incidencia sobre a saúde. 

B3.3. Alimentación e actividade física. 

B3.5. Aceptación da responsabilidade no mantemento e na mellora da 

condición física. 

B3.10. Análise da influencia dos hábitos sociais cara a un estilo de vida activo. 

 

 
3.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS TAREFAS.  

1º ESO 
PROPOSTA DIDÁCTICA 1 
Malabares 

Obxectivos didácticos: 

•  Fabricar o propio material empregando recursos alternativos. 

•  Promover a práctica destas actividades fóra da aula 

• Adquirir unha correcta coordinación espazo-temporal. 

•  Mellorar o dominio do equilibrio, esquema corporal e orientación espacial. 

•  Combinar movementos con dúas mans, con unha, con dúas e con tres bolas. 

•  Fomentar actitudes de participación e de autosuperación, afrontando novos 

retos. 

 

Tarefas:  
Creación de unhas bolas de malabares con globos e arroz. 

 Visualización duns titoriais para a súa aprendizaxe. 

 

PROPOSTA DIDÁCTICA 2 
Documental “del podio al olvido” 
Obxetivos didácticos:  
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• Fomentar a reflexión e o sentido crítico. 

• Coñecer novas realidades do deporte na alta competición. 

 
Tarefas: 
 
Visualización do documental “Del podio al olvido” . 

 Elaboración dun comentario crítico sobre o contido do documental 

 
 
PROPOSTA DIDÁCTICA 3 
Coreografía 
 Obxetivos didácticos:  

1- Superar as inhibicions existentes entre o alumnado, favorecendo así a 

desinhibición corporal. 

2-  Saber identificar nocións rítmicas como pulsación, frase o semifrase. 

3-  Ter un primeiro contacto coas danzas e coa práctica do aeróbic. 

4- Adaptar distintos movementos corporais os diferentes estilos de músicas.  

5- Fomentar a creatividade. 

6- Romper os prexuicios sexistas destos contidos 

 
Tarefas:  

- Practica unha coreografía. 

-  Elaboración dun vídeo mostrando a execución. 

- https://www.youtube.com/watch?v=NSkcRnNKrVo 

- https://youtu.be/4UTDPlLmp8E 

 
  Cronograma: 
P.D.1. P.D.2. P.D.3. 

14/05-15/05 18/05-29-05 1/06-19/06 

 

 

  Carga de traballo máxima: 2 horas semanais. 
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2º ESO 
 
PROPOSTA DIDÁCTICA 1 
Coreografía 
Obxetivos didácticos:  

- Fomentar a creatividade. 

- Romper os prexuicios sexistas destos contidos. 

- Coñecer diferentes estilos de baile. 

- Executar algún paso básico dalgún dos estilos de baile revisados. 

- Superar as inhibicions existentes entre o alumnado, favorecendo así a 

desinhibición corporal. 

- Saber identificar nocións rítmicas como pulsación, frase o semifrase. 

- Ter un primeiro contacto coas danzas e coa práctica do aeróbic. 

- Adaptar distintos movementos corporais os diferentes estilos de músicas.  

- Adaptar distintos movementos corporais os diferentes estilos de músicas.  

 

- Tarefas:  
- Practica e realización dunha coreografía 

- . Elaboración dun vídeo mostrando a execución. 

 

https://youtu.be/_lgcmYSePGA https://youtu.be/znuvWedMmJ8 

 

 

PROPOSTA DIDÁCTICA 2 
 

Documental TV - Del podio al olvido 
 
 Obxetivos didácticos:  

• Fomentar a reflexión e o sentido crítico. 

• Coñecer novas realidades do deporte na alta competición. 
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Tarefas:  
Visualización do documental “Del podio al olvido” . 

 Elaboración dun comentario crítico sobre o contido do documental 

 
 
PROPOSTA DIDÁCTICA 3 
Coreografía 
 Obxetivos didácticos:  

- Fomentar a creatividade. 

- Romper os prexuicios sexistas destos contidos. 

- Coñecer diferentes estilos de baile. 

- Executar algún paso básico dalgún dos estilos de baile revisados. 

- Superar as inhibicions existentes entre o alumnado, favorecendo así a 

desinhibición corporal. 

- Saber identificar nocións rítmicas como pulsación, frase o semifrase. 

- Ter un primeiro contacto coas danzas e coa práctica do aeróbic. 

- Adaptar distintos movementos corporais os diferentes estilos de músicas.  

- Adaptar distintos movementos corporais os diferentes estilos de músicas.  

 
Tarefas: 
 Práctica e realización dun baile escollido entre as opción propostas. 

Elaboración dun vídeo mostrando a execución 
https://youtu.be/3WOtoxpxUxE 
https://youtu.be/N3s5rRybIFo 
https://youtu.be/-pgUeziFMxM 
 
 
  Cronograma: 
P.D.1. P.D.2. P.D.3. 

14/05-15/05 18/05-29-05 1/06-19/06 

 

 

  Carga de traballo máxima: 2 horas semanais. 
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  3ºESO 
 

PROPOSTA DIDÁCTICA 0: Traballo que deu continuidade e peche ás 

unidades didácticas que se estaban a desenvolver no momento da 

interrupción.  

 

  Obxectivos didácticos:  
 

- Dar continuidade ao traballo que se viña desenvolvendo de xeito presencial. 

- Analizar as acción correctas e incorrectas na práctica do Acrosport. 

- Identificar hábitos posturais nocivos para a saúde. 

- Valorar a importancia dunha hixiene postural axeitada. 

 

  Tarefas: 
- Revisión de apuntamentos e artigos onde se trata a hixiene postural. 

- Análise dos erros posturais propios da práctica do Acrosport (actividade que se 

estaba desenvolvendo no momento da interrupción). 

- Reflexión sobre as actitudes posturais na vida coriá de cada alumno/a. 

- Achega (documentada con imaxes) de alguna acción do día a día que se 

realice de xeito incorrecto a nivel postural e a súa correspondente corrección. 

 

PROPOSTA DIDÁCTICA 3.1.: Coñecendo o adestramento funcional. 

 

  Obxectivos didácticos:  
 

- Coñecer e realizar exercicios funcionais, empregando o propio peso corporal. 

- Mellorar a hixiene postural mediante a execución de exercicios funcionáis. 

- Coñecer o crossfit como modalidade de adestramento deportivo. 

 

 

  Tarefas: 
- Reflexión grupal (empregando a videochamada) sobre a execución dunha 

práctica proposta previamente. 
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- Revisión dos principios fundamentais do adestramento deportivo. 

- Deseño dunha sesión de adestramento funcional empregando o propio corpo e 

obxectos da vida cotiá. 

- Aproximación ao crossfit como modalidade de adestramento . “Experto” 

convidado. 

 

 

PROPOSTA DIDÁCTICA 3.2.: Nutrición e actividade física saudables 

  Obxectivos didácticos:  
- Recoñecer a importancia da alimentación da alimentación sobre a saúde. 

- Coñecer as necesidades nutricionais e saber estimar o consumo enerxético 

propio. 

- Valorar a dieta atlántica. 

 
  Tarefas: 

- Revisión de apuntamentos e artigos onde se tratan contidos viculados asos 

distintos macro e micronutrientes, así coma alguna das súas principais 

funcións. 

- Cálculo das necesidades enerxéticas propias. 

- Reflexión sobre a dieta atlántica como dieta equilibrada e saudable. 

 

 

PROPOSTA DIDÁCTICA 3.3.: Aproximación á orientación como deporte 

  Obxectivos didácticos:  
Recoñecer a simboloxía básica da orientación, puntos cardinais, escala e 

cálculo de rumbo. 

Coñecer os tipos de mapas empregados nesta actividade deportiva, saber 

interpretalos e situarse neles. 

Coñecer as características da brúxula e como se manexa. 

  Tarefas: 
- Revisión teórica do emprego da brúxula e a compresión dos mapas e a súa 

simboloxía. 

- Deseño de un percorrido sobre o mapa para a realización dunha carreira de 

orientación. 
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- Aproximación á orientación como deporte de competición. “Experto convidado” 

 

  Cronograma: 
 

P.D. 0 P.D. 3.1. P.D. 3.2. P.D. 3.3. 

16/04-31/04 14/05-15/05 18/05-29-05 1/06-19/06 

 

 

  Carga de traballo máxima: 2 horas semanas. 

 

Sesións de control a través de videochamada 

30/04 14/05 29/05 12/06 

Nota: para estas sesión convocarase ao alumnado dos grupos A e B no 

mesmo horario. 

A hora non está pechada (pendente da distribución horaria que se faga dende 

o centro). 

 

  4ºESO 
 

PROPOSTA DIDÁCTICA 0: Traballo que deu continuidade e peche ás 

unidades didácticas que se estaban a desenvolver no momento da interrupción 

. 

 

Obxetivod didácticos:  
 

- Dar continuidade ao traballo que se viña desenvolvendo de xeito presencial. 

- Deseñar tarefas para a mellora dos xestos técnicos propios do voleibol. 

- Recordar e reflexionar sobre  o traballo técnico específico do voleibol realizado 

de xeito práctico nas sesión presenciais. 

 

Tarefas: 
 

- Crear unha tarefa para traballar unha acción técnica propia do voleibol. 
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PROPOSTA DIDÁCTICA 3.1.: O balance enerxético. Actividade física 

saudable e aspectos nutricionais a ter en conta nunha dieta equilibrada. 

 

Obxectivos didácticos:  
 

- Recoñecer a importancia da alimentación da alimentación sobre a saúde. 

- Coñecer as necesidades nutricionais e saber estimar o consumo enerxético 

propio. 

- Valorar a dieta atlántica. 

 

Tarefas: 
 

- Revisión de apuntamentos e artigos onde se tratan contidos viculados asos 

distintos macro e micronutrientes, así coma alguna das súas principais 

funcións. 

- Cálculo das necesidades enerxéticas propias. 

- Reflexión sobre a dieta atlántica como dieta equilibrada e saudable. 

 
PROPOSTA DIDÁCTICA 3.2.: Elaboración dun programa de adestramento 

propio. 

 
  Obxectivos didácticos:  
 

- Coñecer os principios fundamentais do adestramento deportivo. 

- Valorar e aplicar os conceptos de volumen, carga e intensidade na planificación 

do adestramento. 

- Elaborar un programa de adestramento adaptado ás necesidades propias. 

 

  Tarefas: 
 

- Revisar apuntamentos e artigos sobre os principios fundamentais e outros 

conceptos básicos asociados á planificación do adestramento deportivo. 
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- Reflexión, a través dunha sesión con videochamada grupal, sobre os aspectos 

básicos da planificación do adestramento. 

- Deseño dun plan de adestramento propio, desenvolvendo de xeito detallado 

cando menos una sesión do plan. 

- Charla cun preparador físico. 

 

PROPOSTA DIDÁCTICA 3.3.: Actividades no medio Natural.-Coñecendo as 

opción da nosa contorna. 

 

  Obxectivos didácticos:  
 

- Coñecer diferentes alternativas de actividades físico-deportivas no medio 

natual. 

- Identificar os efectos sobre a saúde e a calidade de vida que potencialmente 

poden reportar as actividades físico-deportivas no medio natural. 

- Valorar o medio natural como contexto  para a realización de actividade física e 

deportiva, facendo fincapé nas posibilidades que ofrece a nosa contorna. 

  Tarefas: 
 

- Análise das posibiidades que a contorna natural próxima ofrece para a práctica 

físico-deportiva. 

- Reflexión e posta en común sobre os posibles beneficios a nivel de saúde das 

actividades físico-deportivas no medio natural. 

 

 

 

 

PROPOSTA DIDÁCTICA PARA A RECUPERACIÓN DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN. 

 

P.D.R. 1: Métodos de adestramento para a mellora da flexibilidade. 

 

 Actividade: Deseño dunha sesión de adestramento para a mellora da 

flexibilidade. 
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P.D.R.2: Métodos de adestramento para a mellora da eficiencia, potencia e 

capacidade aeróbica 

 

Actividade: Deseño dunha sesión de traballo aeróbico establecendo un 

obxectivo concreto e empregando a VAM como parámetro de control. 

 

P.D.R.3: O voleibol como deporte de cooperación-oposición. 

Actividade: 

 

- Deseño  dunha tarefa para traballar unha acción técnica propia do voleibol. 

 

Nota: Os alumnos/as que non teñen superada esta parte pero si entregaron o 

traballo da creación dun xogo alternativo enviado non ten que realizar esta 

tarefa. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 P.D.R. 1 P.D.R. 2 P.D.R. 3 

Calificación 
máx. 

3 4 3 

Mínimo 
esixido. 

50% 50% 50% 

  

 

  O alumnado que non teña superadas as dúas primeiras avaliacións terá que 

realizar as tres actividades propostas.  

Para que que a puntuación obtida en cada proba sexa tida en conta deberá 

chegar ao 50%, é dicir 1 punto. 

 

Cronograma: 
 
 

P.D. 0 P.D. 3.1. P.D. 3.2. P.D. 3.3. 
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16/04-31/04 14/05-15/05 18/05-29-05 1/06-19/06 

 

 

P.D.R. 3.1. P.D.R. 3.2. P.D.R. 3.3. 

27/04-15/05 18/05-29-05 1/06-19/06 

 

Carga de traballo máxima: 2 horas semanas. 

 

 

Sesións de control a través de videochamada 

06/05 20/05 03/06 17/06 

Nota: para estas sesión convocarase ao alumnado dos grupos A e B no 

mesmo horario. 

A hora non está pechada (pendente da distribución horaria que se faga dende 

o centro). 

 

 
 
 
 
1ºBAC 
 

PROPOSTA DIDÁCTICA 0: Traballo que deu continuidade e peche ás 

unidades didácticas que se estaban a desenvolver no momento da interrupción  

 

Obxectivos didácticos:  
- Coñecer alternativas á práctica deportiva máis reglada e coñecida ou popular. 

- Deseñar unha proposta de xogo ou deporte alternativo innovador. 

 

Tarefas: 
 

- Deseño dun deporte ou xogo alternativo orixinal, ben totalmente novedoso ou 

modificando e/ou combinandoas características de  outros xa existentes. 
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PROPOSTA DIDÁCTICA 3.1.: Profundizando nos aspectos nutricionais chave 

para unha alimentación saudable. Cálculo do balance enerxético propio. 

 

 

  Obxetivos didácticos:  
 

- Recoñecer a importancia da alimentación da alimentación sobre a saúde. 

- Coñecer as necesidades nutricionais e saber estimar o consumo enerxético 

propio. 

- Valorar os beneficios que ofrece a  dieta atlántica. 

 

  Tarefas: 
 

- Revisión de apuntamentos e artigos onde se tratan contidos viculados asos 

distintos macro e micronutrientes, así coma alguna das súas principais 

funcións. 

- Cálculo das necesidades enerxéticas propias. 

- Reflexión sobre a dieta atlántica como dieta equilibrada e saudable. 

 

PROPOSTA DIDÁCTICA 3.2.: Aproximación ao  deporte adaptado.  
 
  Obxetivos didácticos:  
 

- Valorar o deporte adaptado como unha opción real de iclusión social. 

- Coñecer a organización Special Olympics. 

- Reflexionar sobre as posibilidades sociais que ofrecen as actividades 

deportivas e físico-deportivas. 

 

  Tarefas: 
 

- Revisión dos diferentes deportes adaptados que actualmente dispón de 

competicións regladas. 

- Reflexión grupal sobre a actualidade do deporte adaptado. 
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PROPOSTA DIDÁCTICA 3.3.: Bailes de salón.  Proposta práctica. 
 
  Obxectivos didácticos:  
 

- Coñecer diferentes estilos de baile. 

- Executar algún paso básico dalgún dos estilos de baile revisados. 

 

  Tarefas: 
 

- Practica e realización dun paso de baile escollido entre as opción propostas. 

Elaboración dun vídeo mostrando a execución. 

 

PROPOSTA DIDÁCTICA PARA A RECUPERACIÓN DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN. 

 

P.D.R. 1: A velocidade aeróbica máxima como parámetro fisiolóxico para o 

control do adestramento aeróbico. 

  Actividade: Deseño dunha sesión de adestramento para a mellora da 

capacidade aeróbica empregando a VAM como indicador. 

 

P.D.R.2: O bádminton como deporte de oposición e oposición-cooperación. 

 

 Actividade: Deseña unha tarefa para traballar unha acción técnica de 

bádminton de xeito específico. 

 

P.D.R.3: Xogos e deportes alternativos. 

 

  Actividade: Comparar o Colpbol co Balonmán facendo fincapé na 

importancia que pode ter a experiencia motriz previa á hora de realizar unha  

práctica dun ou doutro deporte nun grupo de nivel heteroxéneo como pode ser 

unha clase. 

 Nota: Os alumnos/as que non teñen superada esta parte pero si entregaron o 

traballo da creación dun xogo alternativo enviado non teñen que realizar esta 

tarefa. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 P.D.R. 1 P.D.R. 2 P.D.R. 3 

Calificación 
máx. 

3 4 3 

Mínimo 
esixido. 

50% 50% 50% 

 

  O alumnado que non teña superadas as dúas primeiras avaliacións terá que 

realizar as tres actividades propostas.  

Para que que a puntuación obtida en cada probo sexa tida en conta deberá 

chegar ao 50%, é dicir 1 punto. 

 

Cronograma: 
 

P.D. 0 P.D. 3.1. P.D. 3.2. P.D. 3.3. 

16/04-31/04 14/05-15/05 18/05-29-05 1/06-19/06 

 

 

P.D.R. 3.1. P.D.R. 3.2. P.D.R. 3.3. 

27/04-15/05 18/05-29-05 1/06-19/06 

 

Carga de traballo máxima: 2 horas semanais. 

 

 

Sesións de control a través de videochamada 

04/05 18/05 01/06 15/06 

Nota: para estas sesión reagruparase ao alumnado. Os grupos A e B serán 

convocados no mesmo horario, igual  que os grupos C e D. 

A hora non está pechada (pendente da distribución horaria que se faga dende 

o centro). 
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4.- Avaliación e Cualificación 

 

  As actividades de ampliación propostas suporán un máximo de 2 puntos, que 

se sumarán a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, ou, no seu 

caso, das súas recuperacións. 

 Cada unha das tres propostas didácticas establecidas por nivel estará 

valorada con un punto. Así, ainda que se controlará a actividade de cada 

alumno/a en cada unha das actividades, con realizar dúas delas de xeito 

satisfactorio xa se podería acadar a cualificación máxima. 

 En todo caso, e dado o establecido a nivel administrativo, o resultado da 

valoración das actividades propostas só será tida en conta se repercute de 

xeito positivo na cualificación final do alumno/a. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDACTICA PARA AXUSTALA ÁS 

CONDICIÓNS DO TRABALLO A DISTANCIA E ÁS PAUTAS SINALADAS 

POLA ADMINISTRACIÓN  PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLE 

 

1.- CONTIDOS A TRABALLAR 

 

211. Recomendacións dietéticas e de hidratación, a importancia para a saúde 

dunha alimentación sa e equilibrada (variada, suficiente, etc.), e os riscos para 

a saúde da inxestión desmesurada de produtos azucrados, salgados, etc. 

 

 212. Os modelos de dieta atlántica e mediterránea, e os seus beneficios. 

 

241. Deseño e elaboración unha proposta de almorzos e merendas saudables, 

respectando as recomendacións dietéticas para a súa idade, o seu sexo e o 

seu nivel de actividade física, e compro- métese a desenvolvela durante un 

período de tempo acordado. 

 

252. Interpretación correcta e de xeito básico a etiquetaxe nutricional dos 

produtos alimenticios, identificando os valores recomendados para a súa 

saúde. 

 122. Avalíar un diario da súa actividade física desenvolvida durante un período 

de tempo acordado. 

 

131. Elaborar un plan para o incremento da súa actividade física diaria, 

reducindo os tempos de inactividade (televisión, teléfono móbil, etc.) e os 

desprazamentos con motor, e comprométese a pólo en práctica durante un 

período de tempo acordado de xeito individual ou en grupo. 
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PROPOSTA DIDÁCTICA PARA AMPLIACIÓN DA MATERIA EN PEVS.  
  Obxetivos didácticos:  

• Coñecer as propiedades, cualidades e beneficios dos alimentos. 

• Aumentar o consumo de produtos alimenticios recomendables para a saúde e 

o benestar. 

• Valorar positivamente a toma de decisións informada na selección de produtos 

alimenticios axeitados para garantir unha dieta equilibrada. 

• Sensibilizar e informar sobre os beneficios da actividade física e o peligro do 

sedentarismo. 

• Emocións e adaptación. 

• Interpretar as nosas emocións. Saúde mental. 

Tarefas:  
Lectura e reflexión de dous artigos con consellos para poder levar mellor o 

confinamento nas vosas casas. 

https://elpais.com/elpais/2020/03/28/buenavida/1585377557_171354.html 

http://www.laprensa.com.ar/487143-Consejos-de-un-astronauta-para-soportar-

el-confinamiento.note.aspx 

 

Ver o seguinte vídeo e redactar un comentario sobre el 

https://youtu.be/JAbU7zS8ClQ 

 

 
Avaliación:  
 

  As actividades de ampliación propostas suporán un máximo de 2 puntos ,que 

se sumarán a media aritmética das duas primeiras avaliacións. 
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PROPOSTA DIDÁCTICA PARA A RECUPERACIÓN DA MATERIA 

PENDENTE  EN PEVS 

  Obxetivos didácticos:  
• Coñecer as propiedades, cualidades e beneficios dos alimentos. 

• Aumentar o consumo de produtos alimenticios recomendables para a saúde e 

o benestar. 

• Valorar positivamente a toma de decisións informada na selección de produtos 

alimenticios axeitados para garantir unha dieta equilibrada. 

• Sensibilizar e informar sobre os beneficios da actividade física e o peligro do 

sedentarismo. 

 

Tarefas:  
 

- Visualizar un documental sobre a alimentación. “Claves para una avaliación 

saúdable”. 

- Responder un cuestionario sobre o documental. 

 

DATA DE ENTREGA: 
 
1 DE XUÑO 2020 

 

CUALIFICACIÓN 
 

- O alumnado ca materia de PEVS pendente, superará a materia realizando 

correctamente as tarefas propostas, sendo en tal caso cualificadas con cinco 

puntos. 
_________ 

 


