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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
1ª AVALIACIÓN

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as

clave
B1.1.. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión
de actividade física,  tendo en conta ademais as recomendacións de
aseo persoal necesarias para esta.

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de activi-
dade física coa intensidade dos esforzos realizados.

CSC

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

CSC

CAA

EFB1.1.3.Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a
actividade física.

CSC

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico de-
portivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do
contorno próximo.

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacio-
nados co tratamento do corpo, as actividades de lecer, a actividade fí-
sica e o deporte no contexto social actual

CSC

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación
en actividades físico deportivas e artístico expresiva, adoptando medi-
das preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento.

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

B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da activida-
de física saudable, e recoñecer os mecanismos básicos de control
da intensidade da a c t i v i da de  física para a mellora da súa saúde.

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

CMCC     

CAA

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

CMCCT

EDB.3.1.4 Identifica as capacidades físicas básicas en distintos tipos de
actividade física e explica algunha das características destas.

CMCCT

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables
desde a perspectiva da súa saúde de acordo coas posibilidades per-
soais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de
auto esixencia no seu esforzo.

EFB3.2.1. Iníciase na participación activa das actividades para a mello-
ra das capacidades físicas básicas desde un en- foque saudable, utili-
zando os métodos básicos para o seu desenvolvemento.

CAA

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

CAA

B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os 
fundamentos técnicos e as habilidades específicas, das actividades fí-
sico deportivas

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

CAA 

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

CAA 
CSIEE

EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións téc-
nicas respecto ao seu nivel de partida, amosan- do actitudes de esforzo
e superación, adecuado á  súa idade.

CAA 
CSIEE

B4.2 Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, colaboración
ou  colaboración-oposición  facilitada,  utilizando  as  estratéxias  máis
axeitadas en función dos estímulos relevantes

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, repectando o regulamento.

CAA 
CSIEE

EFB4.2.2 Pon en práctica aspectos de organización de ataque e de de-
fensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de colabora-
ción-oposición facilitadas.

CAA 
CSIEE

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

CAA 
CSIEE

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
2ª AVALIACIÓN

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da sesión
de actividade física, tendo en conta ademais as recomendacións de
aseo persoal nece- sarias para esta.

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de acti-
vidade física coa intensidade dos esforzos realizados.

CSC 

CMCCT

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

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e 
a actividade física.

CSC

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as ac- tividades físico
deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do
contorno próximo.

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu con-
torno próximo para a realización de actividades físi- co deportivas.

CSC

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

CSC

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no
proceso de aprendizaxe, para procurar, analizar e seleccionar informa-

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comuni- cación
para elaborar documentos dixitais propios adecua- dos á súa idade

CD
CCL
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ción salientable, elaborando documentos propios, e facendo ex- po-
sicións e argumentacións destes adecuados á súa idade.

(texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do pro-
ceso de procura, análise e se- lección de información salientable.
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

B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os
fundamentos técnicos e as habilidades específicas, das  actividades
físico-deportivas adaptadas propostas.

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades
específicas adaptadas máis sinxelas, respectando as regras e as nor-
mas establecidas.

CAA 

CSIEE

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

CAA 

CSIEE

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

CAA 

CSIEE

B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, colaboración
ou  colaboración-oposición  facilitada,  utilizando  as  estratexias  máis
axeitadas en función dos estímulos relevantes 

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

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Instrumentos (na 1ª e 2ª avaliación)

- Probas correspondentes ás capacidades e habilidades avaliadas.
- Probas escritas
- Rúbricas para valoración de xestos técnicos, aspectos tácticos, regulamento, etc. 
- Rexistro anecdótico/diario de clase para valoración de estándares de aprendizaxe con carácter máis común. 
- Escalas de valoración
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Instrumentos (NO PERÍODO ESPECIAL):
Actividades sobre os contidos trraballados no 1º e 2º trimestre. As actividades están descritas na web do
centro.

Cualificación
final

- A nota final será o cálculo da media aritmética das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación segundo os criterios
establecidos na programacións.

- Desde o 13 de marzo o traballo telemático poderá ser tido en conta para subir a nota media ata un máximo
de 2(dous) puntos. O anterior sempre que o/ profesor/a considere que as tarefas encomendadas foron reali -
zadas cumprindo os prazos (na medida do posible), con orixinalmente e certa calidade por parte do alumna-
do. Estableceranse instrumentos para valorar os aspectos anteriormente citados e obter a puntuación a su-
bir. 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: Non procede

Criterios de cualificación: Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede

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

Actividades

- Preguntas, esquemas e resumos de repaso. 
- Adestramentos e retos físicos.
- Materiais de apoio complementarios (vídeos, enlaces a Youtube, apuntes, gráficos, esquemas).
- Videoconferencia para preguntar dúbidas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

- Dúbidas e explicación de tarefas por videoconferencia
- Emprego de instrucións e material a través  da web do centro para explicación das tarefas a realizar. 

- Enlaces a YouTube na Aula Virtual para visionado de vídeos explicativos.

- Realización de tarefas e entrega a través de medios telemáticos: correo electrónico.
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- Creación e montaxe de vídeos por parte dos alumnos para entrega de tarefas de carácter práctico ou
procedimental. 

- Lectura, uso e estudo do material( APUNTES, FICHAS DE TRABALLO) entregadas no 1º e 2º trimestre.

Materiais e
recursos

- Apuntes
- Preguntas, esquemas e resumos de  repaso, modelos de exame
- Cuestionarios
- Vídeos
- Plataforma Cisco de videoconferencias.
- Web do centro

Mecanismo para a
recuperación de

avaliacións
suspensas

-Facilitación ao alumnado (se fora o caso),  da documentación necesaria  (apuntes,  preguntas de repaso,
modelos de exame, guión de traballo)
-Entrega  de  traballos  sobre  os  contidos  non  superados  da  avaliación  (1ª,  2ª  ou  ambas)  sobre  guión
previamente enviado pola profesora.

4. Información e publicidade

Información
ao alumnado
e ás familias

- Este documento será pendurado na páxina web do centro
- Enviarase tamén ás familias por ABALAR a través do titor
- A profesora avisará a través do correo electrónico á/ó alumno os traballos que debe recuperar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: IES  TERRA  DE SONEIRA
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



5. Proba de setembro
Alumnado de materia pendente

Proba
extraordinari

a de
setembro

- A proba extraordinaria será unha única proba presencial escrita e/ou práctica (se chegado o momento fora
posible adaptada á situación sanitaria vixente no momento), ou a través doutros medios telemáticos (se o
anterior  non  fose  posible)  que  terá  como  referente  os  estándares  de  aprendizaxe,  criterios  de
avaliación da 1ª e 2ª avaliación e poden ser consultados nas táboas que aparecen nesta programación.

- No caso de non poder realizar a proba de xeito presencial o mecanismo, criterios de avaliación e estándares
serán os mesmos que para as recuperacións.

- Para facer a media o/a alumno/a deberá conseguir un resultado de 5 puntos como mínimo en cada parte
(teórica e práctica se houbese),  sendo a cualificación final  o  resultado de facer  a media aritmética da
cualificación das dúas partes. Necesítase una media de 5 puntos para aprobar a materia.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: Non procede

Criterios de cualificación: Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
                                                   1ª AVALIACIÓN

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

Clave

B1.1.  Recoñecer  e  aplicar  actividades  propias  de  cada  fase  da  sesión  de

actividade física, en relación coas súas características.

EFB1.1.1.Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos

realizados

 CSC

 CMCCT

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en

conta os contidos que se vaian realizar.

 CSC

 CAA

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en

función das propias dificultades, baixo a dirección do/da docente.
 CSC

B1.2.  Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas  como  formas  de  inclusión  social,  facilitando  a  eliminación  de

obstáculos  á  participación  doutras  persoas  independentemente  das  súas

características, colaborando elas e aceptando as súas achegas.

EFB1.2.1.  Amosa  tolerancia  e  deportividade  tanto  no  papel  de  participante  como  no  de

espectador/a.
 CSC

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

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel

de destreza.
 CSC

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

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

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

B1.4.  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.

EFB1.4.1.  Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas

propostas  que  poidan  supor  un  elemento  de  risco  para  si  mesmo/a  ou  para  as  demais

persoas.

 CSIEE

 CSC

EFB1.4.3.  Adopta  as  medidas  preventivas  e  de  seguridade  propias  das  actividades

desenvolvidas  durante  o  ciclo,  tendo  especial  coidado  con  aquelas  que  se  realizan  nun

contorno non estable.

 CSIEE
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B3.1.  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.

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo.
 CMCCT

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación co seu impacto na súa

saúde.
 CMCCT

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade física sistemática, así

como coa saúde e os riscos e as contraindicacións da práctica deportiva.
 CMCCT

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente

ás marxes de mellora dos principais factores da condición física.
 CMCCT

EFB3.1.5. Aplica con axuda procedementos para  autoavaliar  os

factores da condición física.
 CMCCT

EFB3.1.6.  Identifica  as  características  que  deben  ter  as  actividades  físicas  para  ser

consideradas saudables, adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos

negativos para a saúde.

 CMCCT

 CSC

B3.2. 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.

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque

saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento.
 CAA

EFB3.2.2.  Alcanza  niveis  de  condición  física  saudable  acordes  ao  seu  momento  de

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades.
 CAA

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da

propia condición física saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade

de vida.

 CAA

B4.1.  Resolver  situacións  motoras  individuais  aplicando  os  fundamentos
técnicos  e  as  habilidades  específicas,  das  actividades  físico-deportivas
propostas, en condicións adaptadas.

EFB4.1.1.  Aplica  os  aspectos  básicos  das  técnicas  e  habilidades  específicas  adaptadas,

respectando as regras e as normas establecidas

 CAA

 CSIEE

EFB4.1.2.  Autoavalía  a  súa  execución  de  xeito  básico  con  respecto  ao  modelo  técnico

formulado.

 CAA

 CSIEE

EFB4.1.3.  Describe  a  forma  de  realizar  os  movementos  implicados  nos  modelos  técnicos

adaptados.

 CAA
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 CSIEE

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu

nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e superación.

 CAA

 CSIEE

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-
oposición facilitadas,  utilizando as  estratexias  máis  axeitadas en función dos
estímulos máis relevantes.

EFB4.2.1.  Adapta  os  fundamentos  técnicos  e  tácticos  para  obter  vantaxe  na  práctica  das

actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas.

 CAA

 CSIEE

EFB4.2.3.  Discrimina  os  estímulos  que  cómpre  ter  en  conta  na  toma  de  decisións  nas

situacións de colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter vantaxe

ou cumprir o obxectivo da acción.

 CAA

 CSIEE

EFB4.2.4.  Reflexiona  sobre as  situacións  facilitadas  resoltas  valorando a  oportunidade das

solucións achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares.

 CAA

 CSIEE

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
                                            2ª AVALIACIÓN

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

Clave

B1.1.  Recoñecer  e  aplicar  actividades  propias  de  cada  fase  da  sesión  de

actividade física, en relación coas súas características.

EFB1.1.1.Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos

realizados

 CSC

 CMCCT

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión, de xeito básico, tendo en

conta os contidos que se vaian realizar.

 CSC

 CAA

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en

función das propias dificultades, baixo a dirección do/da docente.
 CSC

B1.2.  Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico- EFB1.2.1.  Amosa  tolerancia  e  deportividade  tanto  no  papel  de  participante  como  no  de  CSC
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expresivas  como  formas  de  inclusión  social,  facilitando  a  eliminación  de

obstáculos  á  participación  doutras  persoas  independentemente  das  súas

características, colaborando elas e aceptando as súas achegas.

espectador/a.

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

EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel

de destreza.
 CSC

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

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

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

B1.4.  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.

EFB1.4.1.  Identifica as características das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas

propostas  que  poidan  supor  un  elemento  de  risco  para  si  mesmo/a  ou  para  as  demais

persoas.

 CSIEE

 CSC

EFB1.4.3.  Adopta  as  medidas  preventivas  e  de  seguridade  propias  das  actividades

desenvolvidas  durante  o  ciclo,  tendo  especial  coidado  con  aquelas  que  se  realizan  nun

contorno non estable.

 CSIEE

B3.1.  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

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas traballadas no ciclo.
 CMCCT

B3.2. 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.

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque

saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento.
 CAA

EFB3.2.2.  Alcanza  niveis  de  condición  física  saudable  acordes  ao  seu  momento  de

desenvolvemento motor e ás súas posibilidades.
 CAA

B4.1.  Resolver  situacións  motoras  individuais  aplicando  os  fundamentos
técnicos  e  as  habilidades  específicas,  das  actividades  físico-deportivas
propostas, en condicións adaptadas.

EFB4.1.1.  Aplica  os  aspectos  básicos  das  técnicas  e  habilidades  específicas  adaptadas,

respectando as regras e as normas establecidas

 CAA

 CSIEE

EFB4.1.2.  Autoavalía  a  súa  execución  de  xeito  básico  con  respecto  ao  modelo  técnico

formulado.

 CAA

 CSIEE

EFB4.1.3.  Describe  a  forma  de  realizar  os  movementos  implicados  nos  modelos  técnicos

adaptados.

 CAA
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 CSIEE

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu

nivel de partida, amosando actitudes de esforzo e superación.

 CAA

 CSIEE

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-
oposición facilitadas,  utilizando as  estratexias  máis  axeitadas en función dos
estímulos máis relevantes.

EFB4.2.1.  Adapta  os  fundamentos  técnicos  e  tácticos  para  obter  vantaxe  na  práctica  das

actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas.

 CAA

 CSIEE

EFB4.2.2.  Describe  simplificadamente  e  pon  en  práctica  de  xeito  autónomo  aspectos  de

organización de ataque e de defensa nas actividades físico-deportivas de oposición ou de

colaboración-oposición facilitadas.

 CAA

 CSIEE

EFB4.2.3.  Discrimina  os  estímulos  que  cómpre  ter  en  conta  na  toma  de  decisións  nas

situacións de colaboración, oposición e colaboración-oposición facilitadas, para obter vantaxe

ou cumprir o obxectivo da acción.

 CAA

 CSIEE

EFB4.2.4.  Reflexiona  sobre as  situacións  facilitadas  resoltas  valorando a  oportunidade das

solucións achegadas e a súa aplicabilidade a situacións similares.

 CAA

 CSIEE

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Instrumentos (na 1ª e 2ª avaliación)

- Probas correspondentes ás capacidades e habilidades avaliadas.

- Probas escritas
- Rúbricas para valoración de xestos técnicos, aspectos tácticos, regulamento, etc. 

- Rexistro anecdótico/diario de clase para valoración de estándares de aprendizaxe con carácter máis común. 

- Escalas de valoración

Instrumentos (NO PERÍODO ESPECIAL):

Actividades sobre os contidos trraballados no 1º e 2º trimestre. As actividades están descritas na web do centro.
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Cualificación final

- A nota final será o cálculo da media aritmética das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación segundo os criterios establecidos na programa -

cións.

- Desde o 13 de marzo o traballo telemático poderá ser tido en conta para subir a nota media ata un máximo de 2(dous) puntos. O ante -

rior sempre que o/ profesor/a considere que as tarefas encomendadas foron realizadas cumprindo os prazos (na medida do posible),

con orixinalmente e certa calidade por parte do alumnado. Estableceranse instrumentos para valorar os aspectos anteriormente cita-

dos e obter a puntuación a subir. 

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación: Non procede

Criterios de cualificación: Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede

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

Actividades

- Preguntas, esquemas e resumos de repaso. 

- Adestramentos e retos físicos.

- Materiais de apoio complementarios (vídeos, enlaces a Youtube, apuntes, gráficos, esquemas).

- Videoconferencia para preguntar dúbidas.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

- Dúbidas e explicación de tarefas por videoconferencia

- Emprego de instrucións e material a través  da web do centro para explicación das tarefas a realizar. 

- Enlaces a YouTube na Aula Virtual para visionado de vídeos explicativos.

- Realización de tarefas e entrega a través de medios telemáticos: correo electrónico.

- Creación e montaxe de vídeos por parte dos alumnos para entrega de tarefas de carácter práctico ou procedimental. 

- Lectura, uso e estudo do material( APUNTES, FICHAS DE TRABALLO) entregadas no 1º e 2º trimestre.

Materiais e recursos - Apuntes

- Preguntas, esquemas e resumos de  repaso, modelos de exame

- Cuestionarios

- Vídeos

- Plataforma Cisco de videoconferencias.
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- Web do centro

Mecanismo para a
recuperación de

avaliacións suspensas

-Facilitación ao alumnado (se fora o caso), da documentación necesaria (apuntes, preguntas de repaso, modelos de exame, guión de

traballo)

-Entrega de traballos sobre os contidos non superados da avaliación (1ª, 2ª ou ambas) sobre guión previamente enviado pola profesora.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

- Este documento será pendurado na páxina web do centro

- Enviarase tamén ás familias por ABALAR a través do titor

- A profesora avisará a través do correo electrónico á/ó alumno os traballos que debe recuperar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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5. Proba de setembro

Alumnado de materia pendente

Proba
extraordinaria de

setembro

- A proba extraordinaria será unha única proba presencial escrita e/ou práctica (se chegado o momento fora posible adaptada á situación

sanitaria vixente no momento), ou a través doutros medios telemáticos (se o anterior non fose posible) que terá como referente os

estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación da 1ª e 2ª avaliación e poden ser consultados nas táboas que aparecen nesta

programación.

- No caso de non poder realizar a proba de xeito presencial o mecanismo, criterios de avaliación e estándares serán os mesmos que para

as recuperacións.

- Para facer a media o/a alumno/a deberá conseguir un resultado de  5 puntos como mínimo en cada parte (teórica e práctica se

houbese), sendo a cualificación final o resultado de facer a media aritmética da cualificación das dúas partes. Necesítase una media de

5 puntos para aprobar a materia.

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación: Non procede

Criterios de cualificación: Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
1ª AVALIACIÓN

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

Clave
B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de actividade física, en relación coas
súas características.

EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados.  CSC

 CMCCT

EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de acordo co contido que se vaia realizar, de forma
autónoma e habitual.

 CSC

EFB1.1.3.  Prepara e  pon en práctica actividades para a  mellora das habilidades motoras  en función das propias
dificultades.

 CSC

B1.2.  Recoñecer  as  posibilidades  das  actividades  físico-deportivas  e  artístico-expresivas  como
formas de inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras persoas
independentemente das súas características, colaborando con elas e aceptando as súas achegas.

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

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

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

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer
activo e de utilización responsable do contorno.

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

B3.1.  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.

EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas traballadas no ciclo.

 CMCCT

EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a
saúde.

 CMCCT

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os riscos e
contraindicacións da práctica deportiva.

 CMCCT

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora de
diferentes factores da condición física.

 CMCCT

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da condición física.  CMCCT

EFB3.1.6.  Identifica  as  características  que  deben  ter  as  actividades  físicas  para  ser  consideradas  saudables,
adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde.

 CMCCT

 CSC

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes
da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no seu esforzo.

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os
métodos básicos para o seu desenvolvemento.

 CAA

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

 CAA

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición física,  CAA
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relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida.

B4.1.  Resolver  situacións  motoras  individuais  aplicando  os  fundamentos  técnicos  e  habilidades
específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas.

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, respectando
as regras e normas establecidas.

 CAA

 CSIEE

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado.  CAA

 CSIEE

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos.  CAA

 CSIEE

EFB4.1.4.  Mellora  o  seu nivel  na execución e  aplicación das  accións  técnicas  respecto  ao seu nivel  de partida,
amosando actitudes de esforzo, autoexixencia e superación.

 CAA

 CSIEE

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición, utilizando
as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos relevantes.

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas
de oposición ou de colaboración-oposición propostas.

 CAA

 CSIEE

EFB4.2.2.  Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de defensa nas
actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición seleccionadas.

 CAA

 CSIEE

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

 CAA

 CSIEE

EFB4.2.4.  Reflexiona  sobre  as  situacións  resoltas  valorando  a  oportunidade  das  solucións  achegadas  e  a  súa
aplicabilidade a situacións similares.

 CAA,CSIEE
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
2ª AVALIACIÓN

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

Clave
B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de lecer
activo e de utilización responsable do contorno.

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno para a realización de actividades físico-deportivas.  CSC

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

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

EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea en parellas ou grupos. EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade.  CCEC

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado.  CSC

EFB2.1.3.  Colabora  no  deseño  e  na  realización  de  bailes  e  danzas,  adaptando  a  súa  execución  á  dos  seus
compañeiros e das súas compañeiras.

 CSC

EFB2.1.4. Realiza improvisacións como medio de comunicación espontánea en parellas ou grupos.  CSC

B3.1.  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.

EFB3.1.1.  Analiza  a  implicación  das  capacidades  físicas  e  as  coordinativas  nas  actividades  físico-deportivas  e
artístico-expresivas traballadas no ciclo.

 CMCCT

EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a
saúde.

 CMCCT

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os riscos e
contraindicacións da práctica deportiva.

 CMCCT

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da condición física.  CMCCT

EFB3.1.6.  Identifica  as  características  que  deben  ter  as  actividades  físicas  para  ser  consideradas  saudables,
adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde.

 CMCCT

 CSC

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes
da saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no seu esforzo.

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os
métodos básicos para o seu desenvolvemento.

 CAA

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

 CAA

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

 CAA

 CSIEE

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición física,  CAA
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relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida.

B4.1.  Resolver  situacións  motoras  individuais  aplicando  os  fundamentos  técnicos  e  habilidades
específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas.

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, respectando
as regras e normas establecidas.

 CAAA

 CSIEE

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado.  CAA

 CSIEE

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técnicos.  CAA

 CSIEE

EFB4.1.4.  Mellora  o seu nivel  na execución e aplicación das  accións  técnicas  respecto  ao seu nivel  de partida,
amosando actitudes de esforzo, autoexixencia e superación.

 CAA

 CSIEE

EFB4.1.5.  Explica  e  pon  en  práctica  técnicas  de  progresión  en  contornos  non  estables  e  técnicas  básicas  de
orientación, adaptándose ás variacións que se producen, e regulando o esforzo en función das súas posibilidades.

 CAA

 CSIEE

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición, utilizando
as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos relevantes.

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas
de oposición ou de colaboración-oposición propostas.

 CAA

 CSIEE

EFB4.2.2. Describe e pon en práctica de xeito autónomo aspectos de organización de ataque e de defensa nas
actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición seleccionadas.

 CAA

 CSIEE

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

 CAA

 CSIEE

EFB4.2.4.  Reflexiona  sobre  as  situacións  resoltas  valorando  a  oportunidade  das  solucións  achegadas  e  a  súa
aplicabilidade a situacións similares.

 CAA

 CSIEE

2. Avaliación e cualificación

Avaliación Instrumentos (na 1ª e 2ª avaliación)
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 Probas correspondentes ás capacidades e habilidades avaliadas.

 Probas escritas
 Rúbricas para valoración de xestos técnicos, aspectos tácticos, regulamento, etc. 

 Rexistro anecdótico/diario de clase para valoración de estándares de aprendizaxe con carácter máis común. 

 Escalas de valoración

Instrumentos (NO PERÍODO ESPECIAL):

Actividades sobre os contidos trraballados no 1º e 2º trimestre. As actividades están descritas na web do centro.

Cualificación final

 A nota final será o cálculo da media aritmética das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación segundo os criterios establecidos na programa -

cións.

 Desde o 13 de marzo o traballo telemático poderá ser tido en conta para subir a nota media ata un máximo de 2(dous) puntos. O ante -

rior sempre que o/ profesor/a considere que as tarefas encomendadas foron realizadas cumprindo os prazos (na medida do posible),

con orixinalmente e certa calidade por parte do alumnado. Estableceranse instrumentos para valorar os aspectos anteriormente cita-

dos e obter a puntuación a subir. 

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación: Non procede

Criterios de cualificación: Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede

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

Actividades

 Preguntas, esquemas e resumos de repaso. 

 Adestramentos e retos físicos.

 Materiais de apoio complementarios (vídeos, enlaces a Youtube, apuntes, gráficos, esquemas).

 Videoconferencia para preguntar dúbidas.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

 Dúbidas e explicación de tarefas por videoconferencia

 Emprego de instrucións e material a través  da web do centro para explicación das tarefas a realizar. 

 Enlaces a YouTube na Aula Virtual para visionado de vídeos explicativos.
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 Realización de tarefas e entrega a través de medios telemáticos: correo electrónico.

 Creación e montaxe de vídeos por parte dos alumnos para entrega de tarefas de carácter práctico ou procedimental. 

 Lectura, uso e estudo do material( APUNTES, FICHAS DE TRABALLO) entregadas no 1º e 2º trimestre.

Materiais e recursos

 Apuntes

 Preguntas, esquemas e resumos de  repaso, modelos de exame

 Cuestionarios

 Vídeos

 Plataforma Cisco de videoconferencias.

 Web do centro

Mecanismo para a
recuperación de

avaliacións suspensas

-Facilitación ao alumnado (se fora o caso), da documentación necesaria (apuntes, preguntas de repaso, modelos de exame, guión de

traballo)

-Entrega de traballos sobre os contidos non superados da avaliación (1ª, 2ª ou ambas) sobre guión previamente enviado pola profesora.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 Este documento será pendurado na páxina web do centro

 Enviarase tamén ás familias por ABALAR a través do titor

 A profesora avisará a través do correo electrónico á/ó alumno os traballos que debe recuperar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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5. Proba de setembro

Alumnado de materia pendente

Proba
extraordinaria de

setembro

 A proba extraordinaria será unha única proba presencial escrita e/ou práctica (se chegado o momento fora posible adaptada á situación

sanitaria vixente no momento), ou a través doutros medios telemáticos (se o anterior non fose posible) que terá como referente os

estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación da 1ª e 2ª avaliación e poden ser consultados nas táboas que aparecen nesta

programación.

 No caso de non poder realizar a proba de xeito presencial o mecanismo, criterios de avaliación e estándares serán os mesmos que para

as recuperacións.

 Para facer a media o/a alumno/a deberá conseguir un resultado de  5 puntos como mínimo en cada parte (teórica e práctica se

houbese), sendo a cualificación final o resultado de facer a media aritmética da cualificación das dúas partes. Necesítase una media de

5 puntos para aprobar a materia.

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación: Os mesmos que o do curso

Criterios de cualificación: Os mesmos que o do curso

Procedementos e instrumentos de avaliación: Os mesmos que o do curso
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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
1ª AVALIACIÓN

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

B1.1. Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na práctica de actividade fí-
sica considerando a intensidade dos esforzos.

EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características
que deben ter as fases de activación e de volta á calma.

CSC

EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de volta á calma dunha se-
sión, atendendo á intensidade ou á dificultade das tarefas da parte principal. 

CSC

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.

CSC

B1.2. Colaborar na planificación e na organización de eventos, campionatos ou torneos
deportivos, prevendo os medios e as actuacións necesarias para a súa celebración e re-
lacionando as súas funcións coas do resto de implicados/as.

EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na organización de actividades grupais. CSC

EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica de activida-
des grupais fose coordinada coas accións do resto das persoas implicadas.

CSC

CSIEE

EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de planificación para
utilizalos na súa práctica de maneira autónoma.

CSC

B1.4. Asumir a responsabilidade da propia seguridade na práctica de actividade física,
tendo en conta os factores inherentes á actividade e prevendo as consecuencias que
poidan ter as actuacións pouco coidadosas sobre a seguridade das persoas participan-
tes.

EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o equipa-
mento persoal, e os materiais e os espazos de práctica.

CSIEE

B1.5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo en equipo, superando as inse-
guridades e apoiando as demais persoas ante a resolución de situacións descoñecidas.

EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos de grupo,
e admite a posibilidade de cambio fronte a outros argumentos válidos.

CSC

EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das compañei-
ras nos traballos en grupo.

CSC

B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso
de aprendizaxe, para procurar, seleccionar e valorar informacións relacionadas cos con-
tidos do curso, comunicando os resultados e as conclusións no soporte máis adecuado.

EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas
vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

CD

CCL

EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre
contidos do curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións. 

CD

CCL

EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apro-CD

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 12 CENTRO: IES  TERRA DE SONEIRA
CURSO: 4º ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



piados. CCL

B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos sobre a condición
física, aplicando os coñecementos sobre actividade física e saúde.

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as activi-
dades físicas cun enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde indivi-
dual e colectiva.

CMCCT

EFB3.1.2.  Relaciona  exercicios  de  tonificación  e  flexibilización  coa  compensación  dos
efectos provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes. 

CMCCT

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de bebidas
alcohólicas cos seus efectos na condición física e a saúde. 

CMCCT

EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de dife-
rentes tipos de actividade física.

CMCCT

B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, practicando actividades físico-
deportivas adecuadas ao seu nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa re-
lación coa saúde.

EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos tipos de
actividade física.

CMCCT

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de
mellorar as condicións de saúde e calidade de vida.

CMCCT

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a
mellora das capacidades físicas básicas, cunha orientación saudable e nun nivel ade-
cuado ás súas posibilidades.

CMCCT

EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz,
relacionándoas coa saúde.

CMCCT

B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos nas actividades físico-
deportivas propostas, con eficacia e precisión.

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas si -
tuacións motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas
propias características. 

CAA

CSIEE

EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados po-
los compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións colectivas.

CAA

CSIEE

EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio,
priorizando a súa seguridade persoal e colectiva.

CAA

CSIEE

B4.2. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición
nas actividades físico deportivas propostas, tomando a decisión máis eficaz en función

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de
oposición, contrarrestando ou anticipándose ás accións da persoa adversaria.

CAA

CSIEE
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dos obxectivos. EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de
cooperación, axustando as accións motrices aos factores presentes e ás intervencións
do resto de participantes.

CAA

CSIEE

EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de
colaboración-oposición, intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo o
obxectivo colectivo de obter situacións vantaxosas sobre o equipo contrario.

CAA

CSIEE

EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas posibi-
lidades de éxito, en relación con outras situacións.

CAA

CSIEE

EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os proce-
sos que están implicados nelas.

CAA

CSIEE

EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores,
valorando as características de cada participante e os factores presentes no contorno.

CAA

CSIEE

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
2ª AVALIACIÓN

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na práctica de actividade física

considerando a intensidade dos esforzos.
EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que de-

ben ter as fases de activación e de volta á calma.
CSC

EFB1.1.2. 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. 

CSC

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.

CSC

B1.2. Colaborar na planificación e na organización de eventos, campionatos ou torneos deporti-
vos, prevendo os medios e as actuacións necesarias para a súa celebración e relacionando as
súas funcións coas do resto de implicados/as.

EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na organización de actividades grupais. CSC

EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica de actividades gru-
pais fose coordinada coas accións do resto das persoas implicadas.

CSC

B1.4. Asumir a responsabilidade da propia seguridade na práctica de actividade física, tendo en
conta os factores inherentes á actividade e prevendo as consecuencias que poidan ter as ac-
tuacións pouco coidadosas sobre a seguridade das persoas participantes.

EFB1.4.1.  Verifica as condicións de práctica segura usando convenientemente o equipamento
persoal, e os materiais e os espazos de práctica.

CSIEE

B1.5. Demostrar actitudes persoais inherentes ao traballo en equipo, superando as inseguridades
e apoiando as demais persoas ante a resolución de situacións descoñecidas.

EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas nos traballos de grupo, e
admite a posibilidade de cambio fronte a outros argumentos válidos.

CSC
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EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das compañeiras nos
traballos en grupo.

CSC

B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de apren-
dizaxe, para procurar, seleccionar e valorar informacións relacionadas cos contidos do curso,
comunicando os resultados e as conclusións no soporte máis adecuado.

EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas vincula-
das á actividade física e a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos
do curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións. 

EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados. CD  CC

B2.1. Compor e presentar montaxes individuais ou colectivas, seleccionando e axustando os ele-
mentos da motricidade expresiva.

EFB2.1.1. 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.

CCEC

EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artístico-expresivas, combi-
nando os compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais per-
soas.

CCEC

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-expresivas, achegando e
aceptando propostas.

CCEC

B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos sobre a condición física,
aplicando os coñecementos sobre actividade física e saúde.

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben cumprir as actividades fí-
sicas cun enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva.

CMCCT

EFB3.1.2.  Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa compensación dos efectos
provocados polas actitudes posturais inadecuadas máis frecuentes. 

CMCCT

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de bebidas alco-
hólicas cos seus efectos na condición física e a saúde. 

CMCCT

B3.2. 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.

EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades físicas na realización dos tipos de activi-
dade física.

CMCCT

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de mellorar
as condicións de saúde e calidade de vida.

CMCCT

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora
das capacidades físicas básicas, cunha orientación saudable e nun nivel adecuado ás súas po-
sibilidades.

CMCCT

EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, rela-
cionándoas coa saúde.

CMCCT

B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos nas actividades físico-deporti-
vas propostas, con eficacia e precisión.

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións
motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas propias carac-
terísticas. 

CAA
CSIEE
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EFB4.1.2.  Axusta a realización  das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos
compañeiros e as compañeiras, e as persoas adversarias, nas situacións colectivas.

CAA
CSIEE

EFB4.1.3. Adapta as técnicas de progresión ou desprazamento aos cambios do medio, priorizan-
do a súa seguridade persoal e colectiva.

CAA
CSIEE

B4.2. Resolver situacións motrices de oposición, colaboración ou colaboración-oposición nas acti-
vidades físico deportivas propostas, tomando a decisión máis eficaz en función dos obxectivos.

EFB4.2.1. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de oposi-
ción, contrarrestando ou anticipándose ás accións da persoa adversaria.

CAA
CSIEE

EFB4.2.2. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de coopera-
ción, axustando as accións motrices aos factores presentes e ás intervencións do resto de par -
ticipantes.

CAA
CSIEE

EFB4.2.3. Aplica de xeito oportuno e eficaz as estratexias específicas das actividades de colabo-
ración-oposición, intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo o obxectivo colecti-
vo de obter situacións vantaxosas sobre o equipo contrario.

CAA
CSIEE

EFB4.2.4. Aplica solucións variadas ante as situacións formuladas e valorar as súas posibilidades
de éxito, en relación con outras situacións.

CAA
CSIEE

EFB4.2.5. Xustifica as decisións tomadas na práctica das actividades e recoñece os procesos que
están implicados nelas.

CAA
CSIEE

EFB4.2.6. Argumenta estratexias ou posibles solucións para resolver problemas motores, valoran-
do as características de cada participante e os factores presentes no contorno.

CAA
CSIEE

B4.3. Recoñecer o impacto ambiental, económico e social das actividades físicas e deportivas, re-
flexionando sobre a súa repercusión na forma de vida no contorno.

EFB4.3.1. Compara os efectos das actividades físicas e deportivas no contorno en relación coa
forma de vida nel.

CSC
CMCCT

EFB4.3.2. Relaciona as actividades físicas na natureza coa saúde e a calidade de vida. CSC
CMCCT

EFB4.3.3. Demostra hábitos e actitudes de conservación e protección ambiental. CSC
CMCCT
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Instrumentos (na 1ª e 2ª avaliación)

- Probas correspondentes ás capacidades e habilidades avaliadas.

- Probas escritas
- Rúbricas para valoración de xestos técnicos, aspectos tácticos, regulamento, etc. 

- Rexistro anecdótico/diario de clase para valoración de estándares de aprendizaxe con carácter máis común. 

- Escalas de valoración

Instrumentos (NO PERÍODO ESPECIAL):

Actividades sobre os contidos trraballados no 1º e 2º trimestre. As actividades están descritas na web do centro.

Cualificación final

- A nota final será o cálculo da media aritmética das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación segundo os criterios establecidos na programa -

cións.

- Desde o 13 de marzo o traballo telemático poderá ser tido en conta para subir a nota media ata un máximo de 2(dous) puntos. O ante -

rior sempre que o/ profesor/a considere que as tarefas encomendadas foron realizadas cumprindo os prazos (na medida do posible),

con orixinalmente e certa calidade por parte do alumnado. Estableceranse instrumentos para valorar os aspectos anteriormente cita-

dos e obter a puntuación a subir. 

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación: Non procede

Criterios de cualificación: Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede

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

Actividades - Preguntas, esquemas e resumos de repaso. 
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- Adestramentos e retos físicos.

- Materiais de apoio complementarios (vídeos, enlaces a Youtube, apuntes, gráficos, esquemas).

- Videoconferencia para preguntar dúbidas.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

- Dúbidas e explicación de tarefas por videoconferencia

- Emprego de instrucións e material a través  da web do centro para explicación das tarefas a realizar. 

- Enlaces a YouTube na Aula Virtual para visionado de vídeos explicativos.

- Realización de tarefas e entrega a través de medios telemáticos: correo electrónico.

- Creación e montaxe de vídeos por parte dos alumnos para entrega de tarefas de carácter práctico ou procedimental. 

- Lectura, uso e estudo do material( APUNTES, FICHAS DE TRABALLO) entregadas no 1º e 2º trimestre.

Materiais e recursos

- Apuntes

- Preguntas, esquemas e resumos de  repaso, modelos de exame

- Cuestionarios

- Vídeos

- Plataforma Cisco de videoconferencias.

- Web do centro

Mecanismo para a
recuperación de

avaliacións suspensas

-Facilitación ao alumnado (se fora o caso), da documentación necesaria (apuntes, preguntas de repaso, modelos de exame, guión de

traballo)

-Entrega de traballos sobre os contidos non superados da avaliación (1ª, 2ª ou ambas) sobre guión previamente enviado pola profesora.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

- Este documento será pendurado na páxina web do centro

- Enviarase tamén ás familias por ABALAR a través do titor

- A profesora avisará a través do correo electrónico á/ó alumno os traballos que debe recuperar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

5. Proba de setembro

Alumnado de materia pendente

Proba
extraordinaria de

setembro

- A proba extraordinaria será unha única proba presencial escrita e/ou práctica (se chegado o momento fora posible adaptada á situación

sanitaria vixente no momento), ou a través doutros medios telemáticos (se o anterior non fose posible) que terá como referente os

estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación da 1ª e 2ª avaliación e poden ser consultados nas táboas que aparecen nesta

programación.

- No caso de non poder realizar a proba de xeito presencial o mecanismo, criterios de avaliación e estándares serán os mesmos que para

as recuperacións.

- Para facer a media o/a alumno/a deberá conseguir un resultado de  5 puntos como mínimo en cada parte (teórica e práctica se
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houbese), sendo a cualificación final o resultado de facer a media aritmética da cualificación das dúas partes. Necesítase una media de

5 puntos para aprobar a materia.

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación: Os mesmos que o dos curso

Criterios de cualificación: Os mesmos que o dos curso

Procedementos e instrumentos de avaliación: Os mesmos que o dos curso

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 10 DE 12 CENTRO: IES  TERRA DE SONEIRA
CURSO: 4º ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



Adaptación da PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

IES TERRA DE SONEIRA ( VIMIANZO)

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA

CURSO: 1º BACHARELATO
DATA: 08 / 05 / 2020



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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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
1ª AVALIACIÓN

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

B1.1.. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión de actividade física,
tendo en conta ademais as recomendacións de aseo persoal necesarias para esta.

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa in-
tensidade dos esforzos realizados.

CSC

CMCCT

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

EFB1.1.3.Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física. CSC

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico deportivas como for-
mas de lecer activo e de utilización responsable do contorno próximo.

EFB1.3.3. Analiza criticamente as actitudes e os estilos de vida relacionados co tratamen-
to do corpo, as actividades de lecer, a actividade física e o deporte no contexto social ac -
tual

CSC

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físi -
co deportivas e artístico expresiva, adoptando medidas preventivas e de seguridade no
seu desenvolvemento.

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

CSC

CSIEE

B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade física saudable,
e recoñecer os me- canismos básicos de control da intensidade da ac- tividade física
para a mellora da súa saúde.

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspon-
dente ás marxes de mellora da condición física.

CMCC     

CAA

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

CMCCT

EDB.3.1.4 Identifica as capacidades físicas básicas en distintos tipos de actividade física e
explica algunha das características destas.

CMCCT

B3.2. 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 auto esixencia no seu esforzo.

EFB3.2.1. Iníciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades
físicas básicas desde un en- foque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu de-
senvolvemento.

CAA

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de desen-
volvemento motor e ás súas posibilidades.

CAA

B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técni-
cos e as habilidades específicas, das actividades físico deportivas

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

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

CAA 

CSIEE
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EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao
seu nivel de partida, amosan- do actitudes de esforzo e superación, adecuado á  súa ida-
de.

CAA 

CSIEE

B4.2 Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboración-
oposición facilitada, utilizando as estratéxias máis axeitadas en función dos estímulos
relevantes

EFB4.2.1 Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para obter vantaxe na prácti-
ca das actividades físico-deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilita-
das, repectando o regulamento.

CAA 

CSIEE

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

CAA 

CSIEE

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

CAA 

CSIEE

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
2ª AVALIACIÓN

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da sesión de actividade físi-
ca, tendo en conta ademais as recomendacións de aseo persoal nece- sarias para esta.

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

CSC 

CMCCT

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

CSC
CAA

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física. CSC

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as ac- tividades físico deportivas como
formas de lecer activo e de utilización responsable do contorno próximo.

EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu contorno próximo
para a realización de actividades físi- co deportivas.

CSC

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

CSC

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de apren-
dizaxe, para procurar, analizar e seleccionar información salientable, elaborando docu-
mentos propios, e facendo ex- posicións e argumentacións destes adecuados á súa
idade.

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comuni- cación para elaborar do-
cumentos dixitais propios adecua- dos á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo,
son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e se- lección de información
salientable.

CD
CCL

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
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B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técni-
cos e as habilidades específicas, das  actividades físico-deportivas adaptadas propos-
tas.

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

CAA 

CSIEE

EFB4.1.2. Describe a forma de realizar os movementos implicados nos modelos técni-
cos adaptados máis sinxelos.

CAA 

CSIEE

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

B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboración-
oposición facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos re-
levantes 

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

CAA 

CSIEE

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Instrumentos (na 1ª e 2ª avaliación)

- Probas correspondentes ás capacidades e habilidades avaliadas.

- Probas escritas
- Rúbricas para valoración de xestos técnicos, aspectos tácticos, regulamento, etc. 

- Rexistro anecdótico/diario de clase para valoración de estándares de aprendizaxe con carácter máis común. 

- Escalas de valoración

Instrumentos (NO PERÍODO ESPECIAL):

Actividades sobre os contidos trraballados no 1º e 2º trimestre. As actividades están descritas na web do centro.

Cualificación final - A nota final será o cálculo da media aritmética das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación segundo os criterios establecidos na programa -

cións.

- Desde o 13 de marzo o traballo telemático poderá ser tido en conta para subir a nota media ata un máximo de 2(dous) puntos. O ante -

rior sempre que o/ profesor/a considere que as tarefas encomendadas foron realizadas cumprindo os prazos (na medida do posible),
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con orixinalmente e certa calidade por parte do alumnado. Estableceranse instrumentos para valorar os aspectos anteriormente cita-

dos e obter a puntuación a subir. 

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación: Non procede

Criterios de cualificación: Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede

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

Actividades

- Preguntas, esquemas e resumos de repaso. 

- Adestramentos e retos físicos.

- Materiais de apoio complementarios (vídeos, enlaces a Youtube, apuntes, gráficos, esquemas).

- Videoconferencia para preguntar dúbidas.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

- Dúbidas e explicación de tarefas por videoconferencia

- Emprego de instrucións e material a través  da web do centro para explicación das tarefas a realizar. 

- Enlaces a YouTube na Aula Virtual para visionado de vídeos explicativos.

- Realización de tarefas e entrega a través de medios telemáticos: correo electrónico.

- Creación e montaxe de vídeos por parte dos alumnos para entrega de tarefas de carácter práctico ou procedimental. 

- Lectura, uso e estudo do material( APUNTES, FICHAS DE TRABALLO) entregadas no 1º e 2º trimestre.

Materiais e recursos - Apuntes

- Preguntas, esquemas e resumos de  repaso, modelos de exame

- Cuestionarios

- Vídeos

- Plataforma Cisco de videoconferencias.
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- Web do centro

Mecanismo para a
recuperación de

avaliacións suspensas

-Facilitación ao alumnado (se fora o caso), da documentación necesaria (apuntes, preguntas de repaso, modelos de exame, guión de

traballo)

-Entrega de traballos sobre os contidos non superados da avaliación (1ª, 2ª ou ambas) sobre guión previamente enviado pola profesora.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

- Este documento será pendurado na páxina web do centro

- Enviarase tamén ás familias por ABALAR a través do titor

- A profesora avisará a través do correo electrónico á/ó alumno os traballos que debe recuperar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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5. Proba de setembro

Alumnado de materia pendente

Proba
extraordinaria de

setembro

- A proba extraordinaria será unha única proba presencial escrita e/ou práctica (se chegado o momento fora posible adaptada á situación

sanitaria vixente no momento), ou a través doutros medios telemáticos (se o anterior non fose posible) que terá como referente os

estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación da 1ª e 2ª avaliación e poden ser consultados nas táboas que aparecen nesta

programación.

- No caso de non poder realizar a proba de xeito presencial o mecanismo, criterios de avaliación e estándares serán os mesmos que para

as recuperacións.

- Para facer a media o/a alumno/a deberá conseguir un resultado de  5 puntos como mínimo en cada parte (teórica e práctica se

houbese), sendo a cualificación final o resultado de facer a media aritmética da cualificación das dúas partes. Necesítase una media de

5 puntos para aprobar a materia.

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación: Iguais que os do mesmo curso

Criterios de cualificación:  Iguais que os do mesmo curso

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Iguais que os do mesmo curso
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