
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES. RIBEIRA DO LOURO 

CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FISICA 
DATA: 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 8  CENTRO: I.E.S. RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 1º BACHARELATO.

MATERIA: EDUCACIÓN FISICA 
 

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  PÁXINA 2 DE 8  CENTRO: I.E.S. RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 1º BACHARELATO

MATERIA: EDUCACIÓN FISICA 
 

 

1.‐ Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe traballados na 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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

▪ EFB1.1.1. Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como recurso de lecer activo, valorando os aspectos sociais e culturais que 
levan asociadas e as súas posibilidades profesionais futuras, e identificando os aspectos organizativos e os materiais necesarios. 

▪ EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade física que teñen efectos negativos para a saúde individual ou 
colectiva, e ante os fenómenos socioculturais relacionados coa corporalidade e os derivados das manifestacións deportivas. 

▪ B1.2. Controlar os riscos que pode xerar a 
utilización dos equipamentos, o contorno e 
as propias actuacións na realización das 
actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, actuando de forma responsable 
no seu desenvolvemento, tanto 
individualmente como en grupo. 

▪ EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados da propia actuación e da do grupo. 

▪ EFB1.2.2. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas especificacións técnicas. 

▪ EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na realización de actividades que requiren atención ou esforzo. 

▪ B1.3. Amosar un comportamento persoal e 
social responsable respectándose a si 
mesmo/a, ás outras persoas e o contorno, no 
marco da actividade física. 

▪ EFB1.3.1. Respecta as regras sociais e o contorno en que se realizan as actividades físico-deportivas. 

▪ EFB1.3.2. Facilita a integración doutras persoas nas actividades de grupo, animando á súa participación e respectando as diferenzas. 

▪ B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación para mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe, aplicando criterios de 
fiabilidade e eficacia na utilización de fontes 
de información e participando en ámbitos 
colaborativos con intereses comúns. 

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

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

▪ B3.1. Mellorar ou manter os factores da 
condición física e as habilidades motoras cun 

▪ EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e funcionais que promoven a saúde. 
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1.‐ Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe traballados na 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

enfoque cara á saúde, considerando o propio 
nivel e orientándoos cara ás súas 
motivacións e cara a posteriores estudos ou 
ocupacións. 

▪ EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de recuperación na actividade física. 

▪ EFB3.1.4. Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición física dentro das marxes saudables, asumindo a responsabilidade da posta en 
práctica do seu programa de actividades. 

▪ B3.2. Planificar, elaborar e pór en práctica un 
programa persoal de actividade física que 
incida na mellora e no mantemento da 
saúde, aplicando os sistemas de 
desenvolvemento das capacidades físicas 
implicadas, tendo en conta as súas 
características e nivel inicial, e avaliando as 
melloras obtidas. 

▪ 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 intereses persoais. 

▪ EFB3.2.2. Avalía as súas capacidades físicas e coordinativas considerando as súas necesidades e motivacións, e como requisito previo 
para a planificación da súa mellora. 

▪ EFB3.2.3. Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu programa de actividade. 

▪ 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. 

▪ EFB3.2.5. Comproba o nivel de logro dos obxectivos do seu programa de actividade física, reorientando as actividades nos aspectos que 
non chegan ao esperado. 

▪ EFB3.2.6. Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida activo e para cubrir as súas expectativas. 

▪ B4.1. Resolver situacións motoras en 
diferentes contextos de práctica aplicando 
habilidades motoras específicas individuais 
ou de adversario/a con fluidez, precisión e 
control, perfeccionando a adaptación e a 
execución dos elementos técnicos 
desenvolvidos no curso anterior. 

▪ EFB4.1.1. Perfecciona as habilidades específicas das actividades individuais que respondan aos seus intereses. 

▪ EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros e as compañeiras, e polas 
persoas adversarias, nas situacións colectivas. 

▪ EFB4.1.3. Resolve con eficacia situacións motoras nun contexto competitivo. 
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1.‐ Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe traballados na 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ EFB4.1.4. Pon en práctica técnicas específicas das actividades en ámbitos non estables, analizando os aspectos organizativos necesarios. 

▪ B4.2. Solucionar de xeito creativo situacións 
de oposición, colaboración ou colaboración-
oposición en contextos deportivos ou 
recreativos, adaptando as estratexias ás 
condicións cambiantes que se producen na 
práctica. 

▪ EFB4.2.1. Desenvolve accións que conduzan a situacións de vantaxe con respecto á persoa adversaria, nas actividades de oposición. 

▪ EFB4.2.2. Colabora con participantes nas actividades físico-deportivas nas que se produce colaboración ou colaboración-oposición, e 
explica a achega de cadaquén. 

▪ EFB4.2.3. Desempeña as funcións que lle corresponden, nos procedementos ou nos sistemas postos en práctica para conseguir os 
obxectivos do equipo. 

▪ EFB4.2.4. Valora a oportunidade e o risco das súas accións nas actividades físico-deportivas desenvolvidas. 

▪ EFB4.2.5. Formula estratexias ante as situacións de oposición ou de colaboración-oposición, adaptándoas ás características das persoas 
participantes. 
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2.‐ Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos teórico‐prácticos a través do correo de gmail en Gsuite 
 
Instrumentos: 
Corrección e valoración dos traballos dixitais realizados polo alumnado 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Cualificación da 1ª e 2ª avaliación segundo o proposto na programación 
do departamento para o curso 2019‐2020, mais a valoración en positivo 
do  traballo  realizado  na  3ª  avaliación  tendo  en  conta  as  circunstancias 
persoais neste tempo de confinamento 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Dúas opcións: 
Proba práctica, no caso de ter a posibilidade de acudir ao centro e facer a 
proba presencial 
 
Proba teórico práctica: no caso de non poder asistir ao centro  para facer 
a proba presencial, terán que entregar un traballo a través do correo de
gmail en Gsuite 

 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Desenvolver as capacidades físicas máis salientables dende a perspectiva 

da súa saúde dacordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da 

saúde, amosando unha actitude de autoesixencia no seu esforzo. 

Utilizar as tecnoloxías da  información e da comunicación no proceso de 

aprendizaxe 

Criterios de cualificación na convocatoria ordinaria de xuño: 
O  alumnado  que  supere  a  materia  do  curso  superior  terá  superado  a 
materia. 
Os que non cumplan o apartado anterior, terán que obter unha valoración 
positiva dos traballos entregados a través da classroom de EF ou do correo 
de gmail en Gsuite 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Traballos teórico‐prácticos a través da classroom de EF ou do correo de  
de gmail en Gsuite 
Para o alumnado que non dispoña de bo manexo tecnolóxico disporase a 
posibilidade de recoller as tarefas no propio instituto 
Instrumentos de avaliación: 
Corrección dos traballos dixitais realizados polo alumnado 
Valoración  das  execucións  nas  grabacións  das  actividades  corporais 
realizadas 
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3.‐ Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades  teórico  prácticas  relacionadas  coa  materia  con 

contidos de: 

 .‐ Rugbi: Historia, Terreo, Posicións, Anotacións, o  xogo en 

xeral, Infraccións, Valores destacados no rugbi. 

 .‐ Tenis: Historia, Reglas, Golpes (dereita, revés, revés a dúas

mans), Saque.  

Elaboración dun video por parte do alumnado: Execución de 

golpes e saques (valoración do xesto técnico e a creatividade) 

Proponse ao alumnado a realización de actividades de 

acondicionamento físico a través de diversas plataformas on 

line co fin de contribuir a manter súa forma física durante o 

confinamento. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas envíanse a través do correo  de gmail en Gsuite. 
O  alumnado  con  dificultade  de  medios  tecnolóxicos  adáptanse  as 
tarefas  e  inténtase  facilitar,  todo  o  posible  a  realización  e  a  súa 
entrega. 

Materiais e recursos 

Non se requiren materiais específicos da materia (balóns , raquetas, 
colchonetas...)  as  tarefas  pódense  realizar  con  material  elaborado 
polo propio alumnado ou material básico que  todos  temos na casa 
(palo de vasoiroa, botellas de auga) 
Ordenador e conexión a internet 

4.‐ Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 As  familias  e  o  alumnado  recibirán  información  a  través  dun 
correo, e no caso de que non dispoñan de internet informarase 
por vía telefónica 

Publicidade   Na páxina web do centro 
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4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

   
Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade física 
saudable, e recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da 
actividade física para a mellora da súa saúde. 
 

Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a alimentación nun estilo de vida 
saudable. 
 

Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades 
físico deportivas e artístico-expresiva, adoptando medidas preventivas e de 
seguridade no seu desenvolvemento. 
 

Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de 
protección no seu contorno. 

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. 
 

Realizar tarefas individuais cun soporte dixital. 

Desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables desde a 
perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no seu esforzo. 
 

Iniciarse na participación activa das actividades para a mellora das capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saudable. 

Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas sinxelas de expresión corporal. 

Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo. 
Colabora na realización de bailes e danzas. 

Recoñece e aplica actividades propias de cada fase de sesión de actividade 
física, tendo en conta ademais as recomendacións de aseo persoal necesarias 
para esta. 
 

Coñecer o concepto de quecemento, os seus efectos sobre o organismo e as normas 
básicas para a súa execución. Executar correctamente exercicios de aplicación ao 
quecemento xeral. 

Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como 
formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno próximo. 
 

Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas 
de lecer activo e de utilización responsable do contorno próximo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos teórico-prácticos a través da classroom de EF 

Instrumentos: 
   Corrección dos traballos dixitais realizados polo alumnado. 
 Valoración das execucións nas grabacións das actividades corporais realizadas 
individualmente ou por parellas.  

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Valoración da cualificación da 1ª e 2ª avaliación máis a valoración en positivo do 
traballo realizado na 3ª avaliación tendo en conta as circunstancias persoais 
neste tempo de confinamento.

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Dous opciones: 
 
Proba práctica, no caso de ter a posibilidade de acudir ao centro e facer a proba 
presencial. 
 
Proba teórico-práctica, no caso de non poder asistir ao centro para facer a proba 
presencial, terán que entregar un traballo a través da classroom de EF ou do 
correo de gmail (Gsuite). 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON HAI ALUMNADO CA MATERIA PENDENTE 
 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos de avaliación: 
Instrumentos de avaliación:  
 

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

Actividades  

Actividades teórico-prácticos relacionadas ca materia con contidos de: 
alimentación saudable,  
 condición física,  
malabares, 
expresión corporal e  
primeiros auxilios básicos. 
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Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas preséntanse na classroom de EF,  inténtase que teña un 
formato  atractivo usando as presentacións de GENIALLY e facendo 
uso dos elementos de gamificación de dita aplicación. 

 
O alumnado con dificultade de medios tecnolóxicos adáptanse as tarefas 

e inténtase facilitar, todo o posible, a realización e a súa entrega.

Materiais e recursos 

Non se requiren materiais específicos da materia (balóns, raquetas, 
colchonetas...), as tarefas pódense realizar con material elaborado polo 
propio alumnado ou material básico que todos temos na casa (palo de 
vasoira, botellas de auga, ...). 
 
Precisan de un móvil/tablet... para facer vídeos. 
 
Ordenador e conexión a internet para traballar ca classroom. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 As familias e o alumnado recibirán información a través dun correo, e 
no caso do alumnado que non dispoña de internet informarase vía 
telefónica. 
 

Publicidade   Na páxina web do centro. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  PÁXINA 2 DE 5  CENTRO:
CURSO:

MATERIA: 
 

 

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

 
Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión de actividade 
física, en relación coas súas características.

 Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico 

Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como 
formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno. 

Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de actividades 
físico-deportivas axeitadas a súa idade. 
 
 Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento do 
corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social 
actual.

Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas, analizando as características destas e 
as interaccións motoras que levan consigo, e adoptando medidas preventivas 
e de seguridade no seu desenvolvemento. 

Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de 
protección do contorno. 

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. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos 
dixitais propios adecuados á súa idade 

Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal e outros recursos.

Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un 
ritmo prefixado de baixa dificultade.

Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción motora e os 
mecanismos de control da intensidade da actividade física, e aplicalos á propia 
práctica, en relación coa saúde e a alimentación.

Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

Desenvolver as capacidades físicas máis salientables desde a perspectiva da 
súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da 
saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no seu esforzo.

Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e 
as habilidades específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en 
condicións adaptadas.

Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos 
adaptados. 
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PÁXINA 3 DE 5  CENTRO:
CURSO:

MATERIA: 
 

 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos teórico-prácticos a través do correo de gmail  en Gsuite 

Instrumentos: 
   Corrección e valoración dos traballos dixitais realizados polo alumnado. 
  

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

Cualificación da 1ª e 2ª avaliación máis a valoración en positivo do traballo 
realizado na 3ª avaliación tendo en conta as circunstancias persoais neste 
tempo de confinamento.

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Dous opciones: 
 
Proba práctica, no caso de ter a posibilidade de acudir ao centro e facer a proba 
presencial. 
 
Proba teórico-práctica, no caso de non poder asistir ao centro para facer a proba 
presencial, terán que entregar un traballo a través do correo de gmail (Gsuite). 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Desenvolver as capacidades físicas máis salientables desde a perspectiva da 
súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, 
amosando unha actitude de autoexixencia no seu esforzo. 
 
Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 
aprendizaxe. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
O alumnado que supere a materia do curso superior terá superado a materia. 
 
Os que non cumplan o apartado anterior,  terán que obter unha valoración 
positiva dos traballos entregados a través da classroom de EF ou do correo de 
gmail (G SUITE).

Procedementos de avaliación: 
Traballos teórico-prácticos a través da classroom de EF ou do correo de gmail 
Para o alumnado que non dispoña de bo manexo tecnolóxico terá que recoller as 
tarefas no propio instituto. 
 
Instrumentos de avaliación:  
Corrección dos traballos dixitais realizados polo alumnado.  
Valoración das execucións nas grabacións das actividades corporais realizadas 
individualmente ou por parellas.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades teórico-prácticos relacionadas ca materia con contidos de: 
 
 
Béisbol 
Baloncesto e 
Senderismo 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas envíanse a través do correo de gmail en Gsuite. 
 
O alumnado con dificultade de medios tecnolóxicos adáptanse as tarefas 

e inténtase facilitar, todo o posible, a realización e a súa entrega. 

Materiais e recursos 

Non se requiren materiais específicos da materia (balóns, raquetas, 
colchonetas...), as tarefas pódense realizar con material elaborado polo 
propio alumnado ou material básico que todos temos na casa (palo de 
vasoira, botellas de auga, ...). 
 
Ordenador e conexión a internet.
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CURSO:

MATERIA: 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 As familias e o alumnado recibirán información a través dun correo, e 
no caso do alumnado que non dispoña de internet informarase vía 
telefónica. 
 

Publicidade   Na páxina web do centro. 
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CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5  CENTRO:
CURSO:
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  PÁXINA 2 DE 5  CENTRO:
CURSO:

MATERIA: 
 

 

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

Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de actividade 
física, en relación coas súas características. 

Realiza e pon en práctica un quecemento xeral de elaboración individualizada 
de forma autónoma. 

Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como 
formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno. 

Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización de actividades 
físico-deportivas. 
Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamento do 
corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social 
actual.

Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, analizando as  

características destas e as interaccións motoras que levan consigo, e 
adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento.

Describe os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección do 
contorno. 

Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 
aprendizaxe, para procurar, analizar e seleccionar información

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos 
dixitais propios 

Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal e outros recursos.

Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un 
ritmo prefixado. 

Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos de 
control da intensidade da actividade física, aplicándoos á propia práctica, en 
relación coa saúde e a alimentación. 

Coñece as capacidades físicas relacionadas coa saúde ( forza resistencia,resistencia 
aeróbica e flexibilidade) relacionandolas  con as adaptacións orgánicas  e cos  
beneficios da practica de actividade física saudable 
Coñece e asocia os sistémas metabólicos de obtención de enerxia cos tipos de 
actividades físicas, a alimentación  e a saude.

Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e 
dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no 
seu esforzo. 

Realiza exercicios  para a mellora das suas capacidades físicas. 

Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e 
habilidades específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en 
condicións reais ou adaptadas. 

Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos. 
Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu 
nivel de partida, amosando actitudes de esforzo, autoexixencia e superación. 

 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5  CENTRO:
CURSO:

MATERIA: 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos teórico-prácticos a través da classroom de EF 

Instrumentos: 
   Corrección dos traballos dixitais realizados polo alumnado. 
 Valoración das execucións nas grabacións das actividades corporais realizadas 
individualmente ou por parellas.  

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Valoración da cualificación da 1ª e 2ª avaliación máis a valoración en positivo do 
traballo realizado na 3ª avaliación tendo en conta as circunstancias persoais 
neste tempo de confinamento.

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Dous opciones: 
 
Proba práctica, no caso de ter a posibilidade de acudir ao centro e facer a proba 
presencial. 
 
Proba teórico-práctica, no caso de non poder asistir ao centro para facer a proba 
presencial, terán que entregar un traballo a través da classroom de EF ou do 
correo de gmail (Gsuite). 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables desde a 
perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no seu esforzo. 
 
Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 
aprendizaxe. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
O alumnado que supere a materia do curso superior terá superado a materia. 
 
Os que non cumplan o apartado anterior,  terán que obter unha valoración 
positiva dos traballos entregados a través da classroom de EF ou do correo de 
gmail (G SUITE).

Procedementos de avaliación: 
Traballos teórico-prácticos a través da classroom de EF. 
Para o alumnado que non dispoña de bo manexo tecnolóxico terá que recoller as 
tarefas no propio instituto. 
 
Instrumentos de avaliación:  
Corrección dos traballos dixitais realizados polo alumnado.  
Valoración das execucións nas grabacións das actividades corporais realizadas 
individualmente ou por parellas.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades teórico-prácticos relacionadas ca materia con contidos de: 
alimentación saudable,  
 condición física,  
malabares, 
expresión corporal e  
primeiros auxilios básicos. 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas preséntanse na classroom de EF,  inténtase que teña un 
formato  atractivo usando as presentacións de GENIALLY e facendo 
uso dos elementos de gamificación de dita aplicación. 

 
O alumnado con dificultade de medios tecnolóxicos adáptanse as tarefas 

e inténtase facilitar, todo o posible, a realización e a súa entrega.

Materiais e recursos 

Non se requiren materiais específicos da materia (balóns, raquetas, 
colchonetas...), as tarefas pódense realizar con material elaborado polo 
propio alumnado ou material básico que todos temos na casa (palo de 
vasoira, botellas de auga, ...). 
 
Precisan de un móvil/tablet... para facer vídeos. 
 
Ordenador e conexión a internet para traballar ca classroom. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 As familias e o alumnado recibirán información a través dun correo, e 
no caso do alumnado que non dispoña de internet informarase vía 
telefónica. 
 

Publicidade   Na páxina web do centro. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5  CENTRO:
CURSO:

MATERIA: 
 

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  PÁXINA 2 DE 5  CENTRO:
CURSO:

MATERIA: 
 

 

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

Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na práctica de 
actividade física considerando a intensidade dos esforzos 

Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha 
sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade das tarefas da parte 
principal.  EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final 
de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de competencia 
motriz 

Asumir a responsabilidade da propia seguridade na práctica de actividade 
física, tendo en conta os factores inherentes á actividade e previndo as 
consecuencias que poidan ter as actuacións pouco coidadosas sobre a 
seguridade das persoas participantes. 

      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 físicodeportivas. 

Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación no 
proceso de aprendizaxe, para procurar, seleccionar e valorar informacións 
relacionadas cos contidos do curso, comunicando os resultados e as 
conclusións no soporte máis adecuado. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos 
do curso 

Compor e presentar montaxes individuais ou colectivas, seleccionando e 
axustando os elementos da motricidade expresiva 

Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artísticoexpresivas, 
combinando os compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, de interacción 
coas demais persoas.

Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos sobre a 
condición física, aplicando os coñecementos sobre actividade física e saúde. 

Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades 
físicas cun enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde individual e 
colectiva. 
Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de diferentes 
tipos de actividade física

Mellorar ou manter os factores da condición física, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas ao seu nivel e identificando as adaptacións 
orgánicas e a súa relación coa saúde 

Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de 
mellorar as condicións de saúde e calidade de vida. 

Resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos nas actividades 
físicodeportivas propostas, con eficacia e precisión. 

Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas 
situacións motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as 
súas propias características.

Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou 
colaboraciónoposición nas actividades físico deportivas propostas, tomando a 
decisión máis eficaz en función dos obxectivos.

Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas 
posibilidades de éxito, en relación con outras situacións. 

 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5  CENTRO:
CURSO:

MATERIA: 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos teórico-prácticos a través da classroom de EF 

Instrumentos: 
   Corrección dos traballos dixitais realizados polo alumnado. 
 Valoración das execucións nas grabacións das actividades corporais realizadas 
individualmente ou por parellas.  

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Valoración da cualificación da 1ª e 2ª avaliación máis a valoración en positivo do 
traballo realizado na 3ª avaliación tendo en conta as circunstancias persoais 
neste tempo de confinamento.

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Dous opciones: 
 
Proba práctica, no caso de ter a posibilidade de acudir ao centro e facer a proba 
presencial. 
 
Proba teórico-práctica, no caso de non poder asistir ao centro para facer a proba 
presencial, terán que entregar un traballo a través da classroom de EF ou do 
correo de gmail (Gsuite). 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables desde a 
perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das 
marxes da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no seu esforzo. 
 
Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de 
aprendizaxe. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
O alumnado que supere a materia do curso superior terá superado a materia. 
 
Os que non cumplan o apartado anterior,  terán que obter unha valoración 
positiva dos traballos entregados a través da classroom de EF ou do correo de 
gmail (G SUITE).

Procedementos de avaliación: 
Traballos teórico-prácticos a través da classroom de EF. 
Para o alumnado que non dispoña de bo manexo tecnolóxico terá que recoller as 
tarefas no propio instituto. 
 
Instrumentos de avaliación:  
Corrección dos traballos dixitais realizados polo alumnado.  
Valoración das execucións nas grabacións das actividades corporais realizadas 
individualmente ou por parellas.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades teórico-prácticos relacionadas ca materia con contidos de: 
alimentación saudable,  
 condición física,  
malabares, 
expresión corporal e  
primeiros auxilios básicos. 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas preséntanse na classroom de EF,  inténtase que teña un 
formato  atractivo usando as presentacións de GENIALLY e facendo 
uso dos elementos de gamificación de dita aplicación. 

 
O alumnado con dificultade de medios tecnolóxicos adáptanse as tarefas 

e inténtase facilitar, todo o posible, a realización e a súa entrega.

Materiais e recursos 

Non se requiren materiais específicos da materia (balóns, raquetas, 
colchonetas...), as tarefas pódense realizar con material elaborado polo 
propio alumnado ou material básico que todos temos na casa (palo de 
vasoira, botellas de auga, ...). 
 
Precisan de un móvil/tablet... para facer vídeos. 
 
Ordenador e conexión a internet para traballar ca classroom. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 As familias e o alumnado recibirán información a través dun correo, e 
no caso do alumnado que non dispoña de internet informarase vía 
telefónica. 
 

Publicidade   Na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

 Coñecer a relación entre a práctica regular de actividade física e a 
saúde. 

 Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de actividade física, así como os efectos 
adversos da inactividade. 

 Deseñar, organizar e difundir actividades para fomentar o incremento 
da práctica de actividade física diaria 

 Identifica os principais parámetros de saúde axeitados para a súa idade, e relaciona a actividade física 
idónea para a súa mellora. 

 Valorar a alimentación como un hábito de vida saudable e as 
recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, o sexo e 
a actividade física diaria. 

 Elabora, analiza e avalía un diario da súa actividade física desenvolvida 
durante un período de tempo acordado. 

 Deseñar dietas sinxelas, aplicando as recomendacións segundo idade, 
sexo e actividade física diaria durante un período de tempo acordado. 

 Coñece as 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.

 
 Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen os modelos de dieta atlántica e 
mediterránea, e os seus beneficios.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Valoración dos traballos feitos relacionados coa materia. 
 

Instrumentos: 
Traballos escritos ,presentacións e visionado e análisis de videos  da 
materia. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación será a media da nota da primeira e a segunda avaliación e o traballo 
deste tercer trimestre servirá para subir nota ate un 20%. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Presentación de dous traballos.Un relacionado coa actividade saudable 
eoutra coa alimentación. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnos. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades   Traballos,reflexións e videos relacionados coa materia. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. 
Utilizaremos a aula virtual para as comunicacións. 

Materiais e recursos  Documentación y videos de la materia. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
O alumnado será informado colgando a información na aula virtual. 

Publicidade   Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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caso ampliación) 
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1.- Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe traballados na 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar adecuadamente o taboleiro de xadrez 

XAB1.1.1. Sitúa adecuadamente o taboleiro e identifica ringleiras, columnas, diagonais, flancos e 
centro antes de empezar a xogar 

XAB1.1.2. Aplica conceptos xeométricos sinxelos (paralelismo, perpendicularidade, ángulos, 
polígonos, áreas, etc.) co movemento das pezas no taboleiro 

B1.2. Coñecer as pezas do xadrez e o seu vocabulario específico en diferentes linguas 
das pezas de xadrez no xogo. 

XAB1.2.1. Coñece o nome das pezas en varias linguas e sabe colocalas no taboleiro 

XAB1.2.2. Usa con corrección o vocabulario específico do xadrez 

B1.3. Aplicar adecuadamente os movementos e o valor 
XAB1.3.1. Reproduce con corrección os movementos das pezas do xadrez 

XAB1.3.2. Distingue o valor das pezas do xadrez 

B1.4. Realizar adecuadamente en xogadas a captura das pezas, defensas e ameazas, 
e identificar cando son erróneas. 

XAB1.4.1. Aplica a captura das pezas 

XAB1.4.3. Aplica as formas de defenderse das ameazas das pezas 

XAB1.4.4. Recoñece os motivos polos que un/unha xogador/a sacrifica unha peza 

B1.5. Utilizar os tipos de enroque e valorar o máis adecuado en cada caso 
XAB1.5.1. Recoñece os tipos de enroque 

XAB1.5.3. Identifica cando se pode facer o enroque 

B2.1. Coñecer e utilizar o xaque, o xaque mate e os mates máis famosos en xogadas 
con diferentes pezas e coas distintas combinacións 

XAB2.1.1. Realiza xaques como estratexia de ataque nunha partida 

▪B2.2. Identificar e reproducir casos de táboas XAB2.2.2. Reproduce casos prácticos de táboas nunha xogada 
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B2.3. Anotar correctamente os movementos dunha partida 

XAB2.3.1. Anota correctamente os movementos das pezas nun patrón de xadrez ao longo dunha 
partida 

XAB2.3.3. Reproduce unha partida no taboleiro desde as anotacións alxébricas. 

B2.6. Aplicar as distintas apertura XAB2.6.1. Coñece como se domina o centro na apertura 

B3.2. Utilizar as TIC para mellorar a práctica no xadrez 

XAB3.2.1. Coñece e manexa programas e aplicacións de teléfono móbil relacionados co xadrez 

XAB3.2.3. Coñece e manexa diferentes plataformas de xadrez en liña que reforcen a aprendizaxe dos 
contidos do xadrez, ademais de poder desenvolver partidas con xogadores/as doutros países 
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2.- Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos teórico-prácticos a través do correo de gmail en Gsuite 
 
Instrumentos: 
Corrección e valoración dos traballos dixitais realizados polo alumnado 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Cualificación da 1ª e 2ª avaliación segundo o proposto na programación 
do departamento para o curso 2019-2020, mais a valoración en positivo 
do traballo realizado na 3ª avaliación tendo en conta as circunstancias 
persoais neste tempo de confinamento 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Dúas opcións: 
Proba práctica, no caso de ter a posibilidade de acudir ao centro e facer a 
proba presencial 
 
Proba teórico práctica: no caso de non poder asistir ao centro  para facer 
a proba presencial, terán que entregar un traballo a través do correo de 
gmail en Gsuite 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado nesta situación 

Criterios de cualificación na convocatoria ordinaria de xuño: 
Non hai alumnado nesta situación 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado nesta situación 

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

Actividades  

Actividades teórico prácticas relacionadas coa materia con contidos 
relacionados coa notación alxebraica de partidas de xadrez: 
Xogo de partidas on line 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas envíanse a través do correo  de gmail en Gsuite. 
O alumnado con dificultade de medios tecnolóxicos adáptanse as 

tarefas e inténtase facilitar, todo o posible a realización e a súa 
entrega. 
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Materiais e recursos 

Non se requiren materiais específicos da materia, proponse a 

elaboración dun taboleiro manual e da súas fichas. Proponse tamén 

xogar con taboleiros virtuais mediante ordenador con conexión a 

internet. Recoméndanse paxinas de internet relacionadas co xadrez 

(chess.com) e ánimase ao alumnado a que investigue na rede neste 

aspecto. 

 

4.- Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 As familias e o alumnado recibirán información a través dun 
correo, e no caso de que non dispoñan de internet informarase 
por vía telefónica 

Publicidade  Na páxina web do centro 
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