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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándares C.C.

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

1º-EFB1.1.1 - Recoñece de xeito básico a estrutura dunha 
sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos 
realizados

CSC, 
CMCT

1º-EFB1.1.2 - Prepara e realiza quecementos e fases finais da 
sesión de acordo cos contidos que se vaian realizar, seguindo 
as orientacións dadas

CSC, 
CAA

1º-EFB1.2.1 - Amosa tolerancia e deportividade tanto no 
papel de participante como no de espectador/a CSC

1º-EFB1.2.2 - Colabora nas actividades grupais, respectando 
as achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 
asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos

CSC

1º-EFB1.2.3 - Respecta as demais persoas dentro do labor de 
equipo, con independencia do seu nivel de destreza. CSC

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

1º-EFB1.3.2 - Respecta o seu contorno e a valora como un 
lugar común para a realización de actividades físico-
deportivas.

CSC

1º-EFB1.3.3 - 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

CSC

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.

1º-EFB1.4.1 - Identifica as características das actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que poidan 
supor un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou 
para as demais persoas

CSC, 
CSIEE

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.

1º-EFB1.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para elaborar documentos dixitais propios 
adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información salientable.

CD, CCL

1º-EFB1.5.2 - Expón e defende traballos sinxelos sobre temas 
vixentes no contexto social, relacionados coa actividade 
física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.

CD, CCL

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.

1º-EFB3.1.2 - Adapta a intensidade do esforzo controlando a 
frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora da 
condición física.

CMCT, 
CAA

1º-EFB3.1.3 - Identifica de xeito básico as características que 
deben ter as actividades físicas para ser consideradas 
saudables, e lévaas á práctica.

CMCT

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

1º-EFB3.2.1 - Iníciase na participación activa das actividades 
para a mellora das capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 
desenvolvemento.

CAA

1º-EFB3.2.2 - Alcanza niveis de condición física saudable 
acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás 
súas posibilidades.

CAA

1º-EFB3.2.3 - Aplica os fundamentos de hixiene postural na 
práctica das actividades físicas como medio de prevención de 
lesións.

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

1º-EFB4.1.1 - Aplica os aspectos básicos das técnicas e das 
habilidades específicas adaptadas máis sinxelas, respectando 
as regras e as normas establecidas.

CAA, 
CSIEE

1º-EFB4.1.2 - Describe a forma de realizar os movementos 
implicados nos modelos técnicos adaptados máis sinxelos.

CAA, 
CSIEE

1º-EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación 
das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, 
amosando actitudes de esforzo e superación, adecuado á súa 
idade.

CAA, 
CSIEE

1º-EFB4.2.1 - Adapta os fundamentos técnicos e tácticos 
básicos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición 
facilitadas, respectando o regulamento.

CAA, 
CSIEE

1º-EFB4.2.2 - Pon en práctica aspectos de organización de 
ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de 
oposición ou de colaboración-oposición facilitadas.

CAA, 
CSIEE

1º-EFB4.2.3 - Discrimina os estímulos que cómpre ter en 
conta na toma de decisións nas situacións facilitadas de 
colaboración, oposición e colaboración-oposición, para obter 
vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción.

CAA, 
CSIEE
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

Probas específicas/Gravacións e análise/Observación sistemática/
Cuestionarios

Instrumentos: 

Para todo o alumnado: ferramentas dixitais: redacción de textos, 
presentacións, cuestionarios, imaxes, videos…;   

Por outra banda, o alumnado que teña que recuperar a materia terá 
que realizar unha proba telemática relativa aos contidos traballados 
durante os dous primeiros trimestres.

Cualificación 
Final

- Todo o alumnado que obteña unha nota igual o superior a cinco 
puntos, como resultado de facer a media aritmética entre as 
cualificacións do primeiro e segundo trimestre, terá superada á 
materia en Xuño e poderá incorporarse durante o terceiro 
trimestre, de forma voluntaria, ao programa de tarefas de 
ampliación, que lle permitirá poder mellorar a súa nota final en  
2,5 puntos como máximo. 

- Todo o alumnado que obteña unha nota inferior a cinco puntos, 
como resultado de facer a media artimética entre as cualificacións 
do primeiro e segundo trimestre, non terá superada a materia en 
Xuño e terá afrontar a recuperación durante o terceiro trimestre.

Proba 
extraordinaria de 

setembro

Contémplanse dous escearios: 

1.- Situación de normalidade, coa posibilidade de presenza física do 
alumnado. Nesta situación a avaliación de setembro axustaríase ós 
criterios establecidos na programación. Constaría dunha proba 
teórica sobre os contidos dos dous primeros trimestres do curso, 
máis as probas de condición física. 

2.- Si non houbera posibilidade de presencia física do alumnado, a 
avaliación tería que limitarse a proba teórica sobre os contidos 
traballados durante os dous primeiros trimestres. Habería que 
desenvolvela de forma telemática.

Alumnado coa 
materia 

pendente
NON HAI
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

(recuperación, reforzo, repaso e ampliación)

Actividades

As Actividades de Repaso están orientadas a facilitar a recuperación da 
materia, para aquel alumnado que non acada o 5 de nota media. Tamén 
para aquel alumnado que aínda tendo aprobada a materia, necesita 
reforzar os contidos traballados durante os dous primeiros trimestres. 

As Actividades de Ampliación terán carácter voluntario, e van dirixidas 
a todo o alumnado que mostre interese por mellorar a súa nota media 
final. A realización  das mesmas será tida en conta para completar a nota  
cun máximo de 2,5  puntos.

Metodoloxía 

(Todo o 
alumnado 
dispón de 

conectividade)

 O proceso de recuperación comprende a realización dunha proba 
telemática, relativa aos contidos traballados durante os dous primerios 
trimestres (60% da nota)  máis a realización de tres actividades de repaso 
(1,5 puntos). Se queren mellorar a nota final, poderán incorporarse as 
actividades de ampliación do resto do alumnado ata acadar a puntuación 
máxima (2,5 puntos).

Materiais e 
recursos

Todo o material de traballo e as instruccións de entrega está publicado 
no EVA dentro da materia de Educación Física de cada grupo.

4. Información e publicidade

Información 
ao alumnado 
e as familias

 - A información ao alumnado farase a través do foro da plataforma EVA  
(EDIXGAL) do Centro e a través dos recursos publicados na propia Aula. 

- O alumnado e as familias dispoñen dunha dirección de correo 
electrónico para a comunicación co seu profesor. 

- A infomación as familias farase tamén, a través da APP Abalar Móbil

Publicidade NO ESPAZO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DA WEB DO CENTRO
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https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanxenxo/taxonomy/term/16

