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

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

Aval. 1ª e 3ª
EFB1.1.1.Deseña, organiza e participa en actividades físicas, como 
recurso de lecer activo, valorando os aspectos sociais e culturais que 
levan asociados e as súas posibilidades profesionais futuras e 
identificando os aspectos organizativos e os materias necesarios.
CSC 

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

Aval. 2ª
EFB1.2.1.Prevé os riscos asociados as actividades e os derivados da 
propia actuación e da do grupo.
CSIEE

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.

Aval. 1ª, 2ª e 3ª
EFB1.4.1.Aplica criterios de procura de información que garantan o 
acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia.
CD, CCL

Aval. 1ª, 2ª e 3ª
EFB1.4.2.Comunica e comparte información coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, para a súa discusión e a súa difusión.
CD, CCL

B3.1.Mellorar ou manter os factores de condición física e as 
habilidades motoras cun enfoque cara a saúde, considerando o 
propio nivel e orientacións cara as súas motivacións e cara a 
posteriores estudos ou ocupacións.

 Aval. 2ª
EF3.1.1.Integra os coñecementos sobre nutrición e balance enerxético 
nos programas de actividade física para a mellora da condición física e 
saúde.
CMCCT

B3.2.Planificar, elaborar e por en práctica un programa persoal 
de actividades 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.

Aval. 1ª e 3ª
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.
CMCCT



Aval.3ª
EFB3.2.3.Concreta as melloras que pretende alcanzar co seu 
programa de actividade.
CMCCT
Aval. 3ª
EB3.2.4.Elabora e leva a práctica o seu programa de actividade física, 
conxugando as variables de frecuencia, volume, intensidade e tipo de 
actividade.
CMCCT



2. Avaliación e cualificación

Avaliación   Procedementos:
 -  1ª avaliación- recuperación.
       Elaboración dun  traballo que consiste na realización    
       dun adestramento sobre as capacidades físicas básicas,  
       resistencia e velocidade. O alumno elixirá unha das dúas.
-   2ª avaliación.
       (Algúns traballo pendente de entrega. Non hai alumnos 
        suspensos).
-  3ª avaliación.
       Realización dun traballo de reforzo/ampliación sobre un
       contido da 2ª avaliación (adestramento da forza).

   Elaboración dos traballo con fotos ou debuxos.
  Os alumnos que teñan aprobado na media aritmética das  
       notas das dúas avaliacións, non teñen a obriga de facer o  
       traballo de recuperación.

   Para a realización do traballo de reforzo/ampliación, o alumno 
       deberá presentar con anterioridade os traballos da 1ª e 2ª  
       avaliación.
  A elaboración dos traballos farase recollendo e seleccionando  
       información de internet.
  Os traballos terán unha extensión máxima de dúas caras.

    Presentación: a entrega realízase por correo electrónico.
    Os traballos deberá presentarse ao longo do mes de maio e a  
       data límite de entrega é o 15 de xuño.
  Comunícase  a recepción da presentación do traballo.

    Realizada a corrección comunícanselle os resultados e a nota 
        obtida.

 Instrumentos:
O traballo escrito é o único instrumento para avaliar.

Valoración:
Na programación a valoración para as recuperacións é a seguinte:
probas prácticas o 60 % e teoría o 20 %, non se valoran os 
contidos actitudinais (20 %), sendo a nota máxima na 
recuperación un oito.
A  nova valoración da recuperación é a seguinte:
 contidos de teoría o 80 % (20 % + 60 %)
Mínimo para o aprobado:

 - Entrega do traballo no prazo fixado.
 - Métodos de adestramento máis elementais. 1ª avaliación.
 - Batería de exercicios, mínimo sete. 1ª avaliación.
 - Relacionar a nutrición coa actividades física. 2ª avaliación.
Escala de valoración do traballo da 3ª avaliacións
 Selección da información ---------------------------------------- 0´25
 Elaboración do texto ---------------------------------------------- 0´25



 Escala de cualificación para a recuperación  
   Contidos básicos --------------------------------------------------------- 4
   Adxunta fotos ou debuxos --------------------------------------------- 1
   Elaboración do texto -----------------------------------------------------1
   Presentación : portada, índice, estrutura, bibliografía -----------1
   Selección da información -----------------------------------------------1

Cualificación
final

 
       O procedemento para obter a cualificación final de curso é o seguinte:

A nota final calcúlase obtendo a media aritmética das notas da 1ª e da 2ª 
avaliación. No caso de ter nota de recuperación, se realiza a media con esa 
nota. Á nota resultante súmaselle a puntuación obtida no traballo de 
reforzo/ampliación do terceiro trimestre, que poderá ser 0´5 máximo. Para isto, o
alumno ten que ter realizado o traballo de recuperación.

Proba
extraordinaria
de setembro

 -  A convocatoria extraordinaria constará exclusivamente de
  probas de teoría por non ter a seguridade de poder realizar 
  probas prácticas.
- Nesta convocatoria entran a 1ª e a 2ª avaliación.
- Se mandará presentar dous traballos, iguais aos realizados en
  xuño.
- Extensión máxima do traballo: dúas caras.
 Mínimo para o aprobado:
  a) Para poder aprobar é necesario presentar os dous traballos.
  b) Cada traballo deberá ter uns contidos básicos: características 
      dos adestramentos e batería de exercicios (sete mínimo).
  c) Entrega na data fixada.
  d) Adxunta fotos ou debuxos,1ª avaliación.
Presentación
 A presentación dos traballos será en papel no caso de que a   
convocatoria sexa presencial. No caso de non poder asistir ao 
centro cambia o soporte pasando a ser por correo electrónico.

   A data da presentación será, nos dous casos, a sinalada no    
  calendario das probas de setembro do centro.
Valoración
Os traballos escrito son o 100 % da nota.
A cada traballo correspóndelle unha  valoración do 50 % 
Escala de cualificación
Contidos básicos --------------------------------------------------------- 4
Contidos completos ------------------------------------------------------1
Presentación: portada, índice, estrutura, bibliografía ----------- 1
Adxunta fotos ou debuxos --------------------------------------------- 1
Selección da información ---------------------------------------------- 2
Elaboración do texto -----------------------------------------------------1

Alumnado de
materia

Criterios de avaliación:



pendente

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades    As actividades prácticas e teóricas (de recuperación, reforzo/
ampliación) a realizar publícanse periodicamente no Plan de 
Traballo na web do centro. 
 ● As actividades prácticas son as seguintes:
  Sesión/clase de condición física en televisión.
       Canal “La 2”:  “Móvete en casa”
  Para traballar a resistencia e a forza:

a) Cardio 10 minutos para principiantes – gy mvirtual.
b) Rutina de exercicios para tonificar el cuerpo 20/minutos  
     gymvirtual
c) Clase de aerobic. Aerobic Uni Valdecaballeros

  Para traballar a flexibilidade:
a) Ganar flexibilidad. Principiantes.
b) Método Pilates. Entrenamiento en colchonetas.
c) Rutina par ganar flexibilidad y movilidad.

   Sesión de educación física. Varios niveis e distintas  
       intensidades:

 a) Día 1. Entranamiento en casa ORUX
 b) Fonctional Training 1 Zagros

   ● As actividades teóricas son as seguintes:
  1ª avaliación.   Recuperación.  
       Traballo sobre as capacidades físicas básicas, resistencia  
       e velocidade. Elixir unha das dúas.
       Sinalar os métodos de adestramento. Súas características.
       Indicar exercicios/actividades.
       Adxunta fotos ou debuxos cos exercicios.
  2ª avaliación.
      Traballo sobre a “Nutrición e a súa relación coa actividade 
      física”:
       Necesidades nutricionais.
       Consumo enerxético.
       Nutrición e intensidade do esforzo.
       Alimentación antes e despois do adestramento ou
       competición.
  3º avaliación.
      Actividade de reforzo/ampliación dos contidos da 2ª 
      avaliación:
      Traballo sobre a capacidade física básica: “ A forza”.

Elaborar unha sesión de adestramento para o desenrolo 
dos músculos máis importantes do corpo, atendendo as 
nosas características persoais, o nosa nivel de forza e as 
nosa preferencias.
Adxunta fotos ou debuxos.
Sinala as características do método utilizado.



Expón unha batería de exercicios ou actividades.
Indica o tipo de exercicio que utilizas. 

      Indica cales son as transformacións que se producen no  
      organismo como consecuencia da práctica continuada dos  

exercicios realizados.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Polas actuais circunstancias os contidos de teoría foron 
reducidos, na recuperación de 1ª avaliación un 50 % .
Os traballos a realizar pub  lícanse no   Plan de Traballo na   
páxina web do centro.
Atención diaria aos alumnos aclarando dúbidas.
Envío de avisos por correo electrónico e ao grupo por abalar.
Se facilita a información necesaria para a elaboración dos 
traballos aos alumnos que a están solicitando.

Materiais e recursos

Para a teoría: 
 internet. 
Para    levar a cabo a práctica,   tendo en conta as posibles        
limitacións, tamén de espazo:
 televisión española (canal La 2)
youtube: vídeos

4.Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado é o correo electrónico e ocasionalmente abalar. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B3.2. Mellorar ou manter os factores de condición físico- 
deportivas adecuadas a o seu nivel e identificando as 
adaptacións orgánicas a súa relación coa saúde.

Avaliación 1ª
EFB3.2.2. Aplica os coñecementos para integrar os programas de 
actividade física a mellora das capacidades físicas básicas , cunha 
orientación saudable e nun nivel adecuado as súas posibilidades.
CAA, CCL

B3.1. Argumenta a relación entre os hábitos de vida e os seus 
efectos sobre a condición física e a saúde. 

Avaliación 3ª
EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de 
tabaco e bebidas alcohólicas con seus efectos na condición física e a 
saúde.
CCC, CCL, CMCCT

B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e da 
comunicación para procurar, seleccionar e valorar informacións 
relacionadas cos contidos do curso, comunicando os resultados  
e as conclusións no soporte mais axeitado.

Avaliacións 1ª, 2ª e 3ª
EFB1.6.2. Procura, procesa e analiza criticamente as informacións 
actuais sobre temática vinculada a actividades físicas e a 
corporeidade, utilizando os recursos tecnolóxicos.
CD, CCL

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

Avaliacións 1ª, 2ª e 3ª
EFB1.4.1. Aplicar criterios de procura de información que garanten o 
acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia.
CD, CCL



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- 1ª avaliación.
  Elaboración dun traballo dun adestramento sobre as    
  capacidades físicas básicas, resistencia, velocidade, forza e 
  flexibilidade. O alumno deberá elixir unha das catro.
- 2ª avaliación.
  Algúns traballos de avaliación están pendentes de entrega.
  Non hai alumnos suspensos.
- 3ª avaliación.
  Realización dun traballo de ampliación dos contidos da 1ª
  avaliación.
 Os alumnos que teñen aprobado na media aritmética das notas
  das dúas avaliacións non teñen a obriga de facer o traballo de  
  recuperación.
 A elaboración dos traballos farase recollendo e seleccionando
  información de internet.
 O traballo terá unha extensión máxima de dúas caras.
 Presentación: a entrega realízase por correo electrónico.
 Data de presentación: deberá presentarse ao longo do mes
  de maio e a data límite de entrega é o 15 de xuño.
 Comunícase  a recepción da presentación do traballo.
 Realizada a corrección comunícanselle os resultados e a nota
  obtida.

 Instrumentos:
O traballo escrito é o único instrumento para avaliar.

 Valoración:
Na programación a valoración para as recuperacións é a seguinte:
probas prácticas o 70 % e contidos de teoría o 10 %, non se 
valoran os contidos actitudinais o 20 %, sendo a nota máxima na 
recuperación, un oito.
A  nova valoración da recuperación é a seguinte: contidos de 
teoría o 80 % (10 %  + 70 %). Nota máxima: 8

  Escala de cualificación para a recuperación
  Contidos básicos --------------------------------------------------------- 4
  Adxunta fotos ou debuxos --------------------------------------------- 1
  Presentación : portada, índice, estrutura, bibliografía ---------- 1
  Selección da información salientable  -------------------------------1
  Elaboración do texto -----------------------------------------------------1
Escala de cualificación para a actividade da 3ª avaliación
Selección da información ----------------------------------------   0´25
Elaboración do texto ----------------------------------------------   0´25

Cualificación
final

      Procedemento para obter a cualificación final de curso:

A nota final calcúlase obtendo a media aritmética das notas da 1ª 
e da 2ª avaliación. No caso de ter nota de recuperación, se realiza
a media con esa nota. Á nota resultante súmaselle a puntuación 
obtida no traballo de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, que 



poderá ser 0´5  máximo. 

Proba
extraordinaria
de setembro

Non haberá proba extraordinaria de setembro por non haber 
alumnos ca educación física suspensa.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

- Non hai alumnos ca materia pendente.

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades 

          As actividades prácticas e as teóricas de recuperación, 
   reforzo/ampliación, publícanse periodicamente no Plan de 
   Traballo na web do centro. 
       ●  As actividades prácticas son as seguintes:
  Sesión/clase de condición física en televisión. Canal “La 2”

  “Móvete en casa”
  Para traballar a resistencia e a forza:
 a) Cardio 10 minutos para principiantes – gy mvirtual.
 b) Rutina de exercicios para tonificar el cuerpo 20/minutos  

    gymvirtual
 c) Clase de aerobic. Aerobic Uni Valdecaballero
  Para traballar a flexibilidade:
 a) Ganar flexibilidad. Principiantes.
 b) Método Pilates. Entrenamiento en colchonetas.
 c) Rutina par ganar flexibilidad y movilidad.
 Sesión de educación física. Varios niveis e distintas
   intensidades:
 a) Día 1. Entranamiento en casa ORUX
 b) Fonctional Training 1 Zagros
   ● As actividades teóricas son as seguintes:
  Actividade de r  ecuperación   1ª avaliación  
   Realización dun traballo sobre as capacidades físicas  
   básicas, resistencia, forza, velocidade e flexibilidade. Se  
   elixe unha das catro.
   Elaborar un traballo indicando os métodos de adestramento  
   para o desenrolo da capacidade física básica elixida.
   Adxunta fotos/debuxos cos exemplos/exercicios/actividades. 
 Traballo da 2ª avaliación
   Os xogos Olímpicos 
  Actividade  de reforzo/ampliación   3ª avaliación  
    Realizar un traballo sobre sedentarismo, o consumo de  
     tabaco e bebidas alcohólicas e a súa repercusión sobre a 
    condición física e a saúde.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Polas actuais circunstancias os contidos foron reducidos, na 
recuperación da 1ª avaliación un 75 %. 
As actividades a realizar, publícanse periodicamente no Plan 
de Traballo na web do centro.
Atención diaria aos alumnos aclarando dúbidas.
Se facilita a información necesaria para a realización dos
traballos aos alumnos que o están solicitando.



Materiais e recursos

Para os traballo de teoría:
utilízase internet
apuntes da 1ª avaliación dados en clae.
Para as actividades prácticas, tendo en conta as posibles 
limitacións, tamén de espazo:
televisión española, canal La 2.
youtube: vídeos

4.Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado é o correo electrónico e ocasionalmente abalar. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

Avaliación 1ª
EFB3.2.1 Participa activamente na mellora das capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos 
para o seu desenvolvemento.
CAA  CCL

B4.7 Coñecer os aspectos fundamentais dos deportes acuáticos.
Avaliación 2ª
EBF4.7.1 Coñece os aspectos fundamentais dos deportes acuáticos.
CAA   CCL

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

Avaliacións 1ª,  2ª e 3ª
EFB1.5.1 Utiliza as tecnoloxías da información e comunicación para 
elaborar documentos (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc), 
como resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información salientable.
CD   CCL



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Realización de dous traballos de teoría:
- Recuperación da 1ª avaliación: realización dun traballo sobre as 
capacidades físicas básicas, resistencia, flexibilidade, velocidade 
e forza. O alumno non terá que facer o traballo completo, elixirá 
só unha das catro.
- Realización dun traballo de reforzo/ampliación no terceiro 
trimestre sobre os contidos da 2ª avaliación.
A elaboración dos traballos farase fundamentalmente ca 
información en internet. 

  O traballo deberá presentarse ao longo do mes de maio e a data 
  límite de entrega é o 15 de xuño.
Os alumnos que teñan aprobado facendo a media aritmética das 
notas das dúas avaliacións, non teñen a obriga de facer a 
recuperación.

  O alumno deberá realizar antes os traballos das avaliacións 1ª e  
  2ª e que o de reforzo/ampliación da terceira.
Comunícase a recepción do traballo.

  Comunícaselle os resultados do traballo corrixido e a cualificación
  obtida.

  Instrumentos:
O traballo escrito é o único instrumento para avaliar.

 Valoración
R  ecuperación  
  Na programación didáctica a valoración para as recuperacións é: 
contidos de teoría un 10  %, contidos prácticos un 70 % Non se 
valoran os contidos actitudinais (esforzo en clase: 20 %).  Nota 
máxima de recuperación: oito. Nesta adaptación da programación 
didáctica, os contidos de teoría son o 80 % (10 % + 70 %).
T  raballo de reforzo/ampliación do terceiro trimestre  
Ten unha valoración de un 0´5 como máximo.
O alumno deberá realizar antes os traballos da 1ª e da 2ª 
avaliación para poder subir a nota co traballo da 3ª.
Mínimos para poder aprobar

  -  Os traballos terán os contidos básicos e debuxos ou fotos.
  -  Os traballos deberán entregarse na data fixada.
  Escala de cualificación para o traballo de recuperación 
Contidos básicos ------------------------------------------------------- 4
Presentación: portada, índice, estrutura, bibliografía --------- 1

  Contidos completos ----------------------------------------------------1
Selección da información--------------------------------------------- 1

  Elaboración do texto -------------------------------------------------- 1 
  Escala de cualificación do traballo de reforzo/ampliación
Selección da información ------------------------------------------ 0´25
Desenrolo de textos propios -------------------------------------- 0´25



Cualificación
final

   Procedemento para obter a cualificación final. 
 
Calcúlase a media aritmética das notas da 1ª e da 2ª avaliación. 
No caso de realizar a recuperación, a media faise ca nota da 
recuperación. A esta nota súmaselle a puntuación obtida no 
traballo de reforzo/ampliación do terceiro trimestre que ten unha 
valoración de 0`5 como máximo.

Proba
extraordinaria
de setembro

 A convocatoria extraordinaria constará exclusivamente de contidos
 teóricos ante a inseguridade para realizar probas prácticas.
 Se presentarán dous traballos escritos, os mesmos que en xuño.
Mínimo para aprobar:

  - O alumno deberá presentar os dous traballos (1ª e 2ª aval.)
  - Os traballos terán os contidos básicos e debuxos ou fotos.
  - Os traballos deberán entregarse na data fixada no calendario.
  Valoración:
 Contidos conceptuais supoñen o 100 % da nota.
 Cada traballo ten unha valoración do 50 % da nota.

  Escala de cualificación
 Contidos básicos ----------------------------------------------------- 4 
 Presentación (portada. Índice, estrutura, bibliografía) ------ 1
 Adxunta fotos ou debuxos ------------------------------------------1 
 Selección da información -------------------------------------------2     

   Elaboración do texto ------------------------------------------------ 1
   Contidos completos ------------------------------------------------- 1
  Presentación
Farase en papel  no caso de levarse a cabo de xeito presencial.
No caso de non poder asistir ao instituto, cambia o soporte 
pasando a ser por correo electrónico.
A presentación sempre farase na data sinalada no calendario do 
centro.

Alumnado de
materia

pendente

 Criterios de avaliación:

  Non hai alumnos ca materia pendente.

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades 

      As actividades practica e teóricas de recuperación, 
reforzo/ampliación, son publicadas periodicamente no Plan de 
Traballo na web do instituto.
   ● As actividades prácticas son as seguintes:
 Sesión de condición física en televisión española, canal La 2   
 “Móvete en casa”
 Para traballar a resistencia e a forza. Intensidade baixa.

a)  Cardio 10 minutos para principiantes – gy mvirtual
b)  Rutina de exercicios para tonificar o corpo 20/minutos 
gy mvirtual

 Clase/sesión de educación física. Varios niveis. Diferentes 
      intensidades:

a)  Día 1/entrenamiento en casa    ORUX
b)  Fonctional Training 1    Zagros

 Para o desenrolo da flexibilidade:
a)  Rutina para ganar flexibilidad y movilidad
b)  Ganar flexibilidad. Principiantes

 Outras opcións:
a) Aerobic. Uni Valdecaballeros
b) Método Pilates, Entrenamiento en colchoneta.

 ● As actividades teóricas son as seguintes:
 1ª avaliación. Recuperación.
  Traballo sobre as capacidades físicas básicas:
  resistencia, forza, velocidade e flexibilidade. Elixir unha.
O alumno deberá indicar os métodos de adestramento, 
exercicios/actividades para o seu desenrolo, a súa evolución e
transformacións que se producen no organismo como 
consecuencia da súa práctica continuada..
 2ª avaliación. Recuperación.
 Traballo sobre: “ Deportes acuáticos”, “Deportes na 
natureza”. O alumno elixirá unha opción. Se centrará nun 
deporte en particular.
 3ª avaliación.
Traballo sobre o deporte acuático: “Remo”. Consta de dúas 
partes. Unha, as modalidades olímpicas e outra parte sobre 
as non olímpicas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Polas actuais circunstancias os contidos de teoría foron 
reducidos, na 1ª avaliación perto do 70 %
Aos alumnos se lles proporciona as indicacións necesarias 
para a elaboración dos traballos.
Atención diaria aos alumnos aclarando dúbidas.
Envío de avisos sobre a recuperación a través do correo 
electrónico.
Se proporciona información sobre a realización dos traballos 
aos alumnos que o están solicitando.



Materiais e recursos

Para as actividades prácticas tendo en conta as posibles 
limitacións, tamén de espazo: televisión española, canal La 2 
e vídeos en youtube.
Para as actividades teóricas:
internet e apuntes da teoría da 1ª avaliación.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado é o correo electrónico e ocasionalmente abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



           ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN    
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             CURSO: 2º ESO
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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. 





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

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis salientables 
desde a perspectiva da súa saúde e de acordo coas 
posibilidades persoais dentro dos mares da saúde amosando 
unha actitude de auto-superación no seu  esforzo.

Avaliación 1ª
EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os métodos 
básicos para o seu desenvolvemento.
CAA

B1.5 Utiliza 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.

Avaliación: 1ª,2ª e 3ª
EFB1.5.1 Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para elaborar documentos dixitais propios (texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc) adecuados a súa idade, como resultado do 
proceso de procura, análise r selección da información salientable.
(CD, CCL)

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 lavan consigo, e adoptando medidas 
preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento.

Avaliación 3ª
EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas propostas que poidan supoñer un 
elemento de risco para si mesmo ou para os demais.
CSIEE CD CCL

Avaliación 2ª
EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os
servizos de emerxencia e de protección do contorno.
CSIEE CD CCL

Avaliación 2ª e 3ª
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 CD CCL



B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis salientables 
desde a perspectiva da súa saúde e de acordo coas 
posibilidades persoais dentro dos mares da saúde amosando 
unha actitude de auto-superación no seu  esforzo.

Avaliación 1ª
EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade 
física para a mellora da propia condición física saudabe, 
relacionando o efecto desta práctica coa melora da calidade de 
vida.
CAA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
1ª avaliación
  Realización dun traballo para a recuperación.
  Os alumnos que teñan na media das dúas avaliacións   
  aprobado, non terán a obriga de facer o traballo de  
  recuperación.

 2ª avaliación. Hai alumnos que non entregaron o traballo. Non hai 
  suspensos.
3ª avaliación. Traballo sobre os contidos da 2ª avaliación.

    Extensión máxima dos traballos: dúas caras.
    A presentación realízase por correo electrónico.
  Data de presentación: o traballo poderá presentarse ao longo do 
  mes de maio, sendo a data límite de entrega o 15 de xuño.
  Comunícase a recepción do traballo.
  Envío da información do traballo corrixido e a nota obtida.

 Instrumentos:
O traballo escrito é o único instrumento para a avaliación.

Cualificación
final

             Procedemento para obter a nota de fin de curso
   A cualificación final obtense calculando a media aritmética das   
 notas da 1ª e da 2ª avaliación. No caso de ter feita a recuperación 
 se fará a media con esa nota.
 Á nota resultante da media, súmaselle a cualificación obtida no 
traballo do terceiro trimestre que é un 0´5 como máximo.

Proba
extraordinaria
de setembro

   A convocatoria extraordinaria constará exclusivamente de   
 contidos conceptuais, aínda que sexa presencial. Non haberá 
 probas físico-deportivas.
 En setembro avalíanse a 1ª e a 2ª avaliación.
 A presentación dos traballos será en papel de realizarse de xeito 
presencial.  Non caso de non poder asistir ao centro cambia o 
soporte da presentación pasando a ser por vía electrónica. 

  1ª avaliación
  Traballo sobre “ O adestramento da forza”. Mesmo traballo que o  
  feito en clase na avaliación e na recuperación.
  2ª avaliación
Traballo sobre “Os primeiros auxilios”. Mesmo traballo que en 
xuño.

 Valoración
 Os traballos de teoría son o 100 % da nota.
 Cada traballo ten un valor do 50 %
 Mínimos para o aprobado
 - Presentar os dous traballos.
 - Os traballos terán os contidos básicos:
   1ª avaliación: os músculos máis importantes.
 - A entrega dos traballos ten que facerse na data sinalada.
 - No traballo da 1ª avaliación: adxunta fotos ou debuxos.



 Escala de cualificación:
 Contidos básicos ---------------------------------------------- 4
 Debuxos ou fotos ---------------------------------------------- 1
 Contidos completos --------------------------------------------1
 Presentación -----------------------------------------------------1
 Selección da información -------------------------------------2
 Elaboración de texto -------------------------------------------1

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
1ª avaliación
- Realizar un traballo sobre os músculos do corpo humano.
Sinalar a localización dos músculos máis importantes nun debuxo 
ou foto do corpo humano, parte dianteira e parte traseira.
- Realizar un traballo sobre os estiramentos musculares.
Recopilar exercicios para estirar os músculos máis importantes 
indicando o movemento que se leva a cabo.
Acompañar a información do exercicio con debuxos ou fotos.

2ª avaliacións
- Realizar un traballo sobre o atletismo.
Indicar cales son as modalidades deste deporte.
Seleccionar as regras básicas das distintas modalidades.

Criterios de cualificación:

 Valoración
Os traballos de teoría supoñen o 100 % da nota.
 Mínimo para o aprobado
 - Pódese aprobar ca presentación de só dous traballos sempre 
   que sexa un deles da primeira avaliación e o outro da segunda 
    e a nota media dos dous traballos terá que ser un cinco.
 - 1ª av. Contidos básicos: os músculos máis importantes.
 - 2ª aval. Contidos básicos: 50 %
 - Adxunta fotos ou debuxos nos traballos da 1ª avaliación.
Porcentaxes    

  Os músculos do corpo: 25 %
  Os estiramentos musculares: 25 % 
 O atletismo: 50 %

  Escala de cualificación
Faltan contidos básicos --------------------------------- suspenso
Contidos básicos ----------------------------------------------------- 4 
Presentación: portada, índice, estrutura, bibliografía ------- 1
Adxunta fotos ou debuxos ----------------------------------------- 1
Contidos completos ------------------------------------------------- 1
Selección de información salientable --------------------------- 2
Elaboración do texto ------------------------------------------------ 1
          

Procedementos e instrumentos de avaliación:



Procedementos
 Os alumnos realizarán tres traballos.
 Para a elaboración dos traballos deberá procurar e seleccionar
 a información necesaria en internet.
 (Todos os contidos foron impartidos en clase)
 Se lles proporcionará máis información aos alumnos ca soliciten.
 Os traballos poderán presentarse ao longo do mes de maio e a 

  data límite de entrega é o 2 de xuño.
 A presentación realízase a través do correo electrónico.
 Avisados e informados dos traballos a realizar, individualmente.
 Comunícase ao alumno a recepción do traballo.
 Corrixido o traballo, infórmaselle sobre os resultados e a nota  
 obtida.
   
Instrumentos
Hai un só instrumento de avaliación que é o traballo escrito.



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

Actividades 

As actividades prácticas e de teoría  (de recuperación, 
repaso, reforzo ou ampliación) son publicadas 
periodicamente no Plan de Traballo ne web do centro.

●  As actividades de teoría son as seguintes.
 Recuperación da 1ª avaliación.
   O tema do traballo é “Desenrolo da forza”. Presentar unha  
   batería de exercicios para o desenrolo dos músculos máis    
   importantes do corpo. Mesmo traballo que o feito na  
   avaliación.
 Trabajo da   2ª avaliación.  
    O tema do traballo é “Primeiros auxilios”.

  3ª avaliac  i  ón.  
   Traballo sobre “Lesións deportivas”.

     Realización dun traballo utilizando as  tecnoloxías da      
     información sobre as lesións deportivas: 
     contusións, maniotas, contracturas musculares, tirón e  
     desgarro muscular, cambras e escordaduras.
     ¿Que pasou?
     ¿Que síntomas teño?
     ¿Que teño que facer?
     Extensión do traballo: dúas caras.

   ● As  actividades prácticas son as seguintes:
 Clase/sesión de condición física en TVE no canal “La 2”:

      “Móvete en casa”
 Para traballar a forza, a resistencia e a flexibilidade:
      a) Cardio 10 minutos para principiantes - gy mvirtual
      b) Rutina de ejercicios para tonificar el cuerpo 20 /minutos 

     mvirtual
      c) Ganar flexibilidad. Principiantes.
 Clase/sesión de aerobic: aerobic Uni Valdecaballeros
 Método Pilates. Entranamiento en colchoneta.
 Clase /sesión de educación física, varios niveis e  

     diferentes intensidades:
      a)  Día 1/entrenamiento en casa ORUX (21 sesións)
      b)  Fonctional Training 1 Zagros
 Desenrolo da flexibidade:

     Rutina para ganar flexibilidad y movilidad

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Polas actuais circunstancias os contidos de teoría foron 
reducidos.
Aos alumnos se lles proporcionan as indicacións necesarias
para a realización dos traballos.



 Atención diaria aos alumnos aclarando dúbidas.

 Envío da información sobre o traballo corrixido e a súa 
cualificación.
Se proporciona información detallada para a realización dos 
traballos aos alumnos que o solicitan.

Materiais e recursos

Para as actividades prácticas, tendo en conta as posibles 
limitacións, tamén de espazo:
 vídeos en youtube e clases de educación física en televisión.
Para as actividades de teoría, internet e apuntes dados na 1ª 
avaliacion.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 O procedemento que se emprega para informar ao alumnado 
é o correo electrónico e ocasionalmente abalar. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
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     repaso, e no seu caso ampliación)

4. Información e publicidade. 





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

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

Avaliación 1ª
EFB1.1.2.Prepara e realiza quentamentos e fases finais da sesión 
de acordo cos contidos que se vaian realizar e cos contidos 
impartidos seguindo as orientacións dadas.
CCA

B1.5 Utiliza 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.

Avaliacións:1ª, 2ª e 3ª
EFB1.5.1 Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para elaborar documentos dixitais propios (texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc) adecuados a súa idade, como resultado do 
proceso de procura, análise r selección da información salientable.
CD, CCL

B4.3. Recoñecer as habilidades motrices específicas de 
ximnasia artística deportiva e ximnasia rítmica.
 

Avaliación 2ª e 3ª
EFB4.3.2. Recoñece e reproduce as habilidades específicas de 
ximnasia artística deportiva e ximnasia rítmica.
CAA 

B4.6.Coñece e aplica os fundamentos técnicos e tácticos do 
atletismo.

Avaliación 2ª
EFB4.6.1.Coñece e aplica os elementos técnicos e tácticos do 
atletismo.
CCA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-  Realización de traballos escritos.
   Os alumnos que teñan na media das dúas avaliacións   
   aprobado, non terán a obriga de facer o traballo de  
   recuperación.

 Recuperación da 1ª avaliación. Elaboración dun traballo sobre o    
    quentamento
 2ª avaliación: non hai alumnos suspensos.
 3ª avaliación. Realizar un traballo sobre un contido da 2ª  
     avaliación (ximnasia artística deportiva).
-  A elaboración dos traballos realízase recollendo e 
   seleccionando información en internet e seguindo as indicacións
   do profesor.
-  Publicación periódica dos traballos na web do centro.

  -  Extensión máxima dos traballos: dúas caras.
  -  A presentación realízase por correo electrónico.
-  Data de presentación: o traballo poderá presentarse ao longo do
   mes de maio, sendo a data límite de entrega o 15 de xuño.
-  Comunícase a recepción do traballo.
-  Envío da información do traballo corrixido e a nota obtida.

Instrumentos:
O traballo escrito é o único instrumento para a avaliación.

Cualificación
final

          Procedemento para obter a nota de fin de curso
  A cualificación final obtense calculando a media aritmética das 
notas da 1ª e da 2ª avaliación. No caso de ter feita a recuperación 
se fará a media con esa nota.
Á nota resultante da media, súmaselle a cualificación obtida no 
traballo do terceiro trimestre que é un 0´5 como máximo.

Proba
extraordinaria
de setembro

- A convocatoria extraordinaria constará exclusivamente de 
contidos conceptuais, aínda que sexa presencial. Non haberá 
probas físico-deportivas.
 - En setembro avalíanse a 1ª e a 2ª avaliación.
 - A presentación dos traballos será en papel de realizarse de 
xeito presencial. Non caso de non poder asistir ao centro cambia 
o soporte da presentación pasando a ser por vía electrónica. 
 - A entrega ten que facerse na data sinalada.
1ª avaliación:
- Traballo sobre o quentamento. Mesmo traballo que o feito en 
clase na 1ª avaliación e na recuperación.
2ª avaliación:
- Traballo sobre atletismo. Mesmo traballo que o feito na 2ª 
avaliación.



 Valoración
 Cada traballo ten unha valoración do 50 % da nota.
 Escala de cualificación:
 Contidos básicos ----------------------------------------------- 4
 Debuxos ou fotos ----------------------------------------------  1
 Contidos completos -------------------------------------------- 1
 Presentación ----------------------------------------------------- 1
 Selección da información ------------------------------------- 2
 Elaboración de texto --------------------------------------------1
 Mínimo para o aprobado:
  - Presentar os traballos na data fixada no calendario do centro.
  - Realizar os dous traballos.
  - Mínimo de contidos: 50 %
  - Deberá acompañar os exercicios con fotos ou debuxos (1ª av.)

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

          

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades 

 As actividade prácticas e teóricas publícanse periodicamente 
no Plan de Traballo na web do centro

● As actividades de teoría son as seguintes:
-  Recuperación da 1ª avaliación.
   O tema do traballo é “O quentamento”. Presentar unha  
   batería de exercicios para realizar un quentamento xeral..   
   (Mesmo traballo que o feito en clase).
-  2ª avaliación, non hai alumnos suspensos.
-  3ª avaliac  i  ón.  
   Traballo sobre “A ximnasia artística deportiva”.
   Modalidades e regras básicas de cada unha delas.

     Realización dos traballos buscando a información en  
     internet seguindo as indicación dadas polo profesor.         

    ● As actividades prácticas son as seguintes:
– Clase/sesión de condición física en TVE no canal “La 2”:
      “Móvete en casa”
– Para traballar a forza, a resistencia e a flexibilidade:

      a) Cardio 10 minutos para principiantes - gy mvirtual
      b) Rutina de ejercicios para tonificar el cuerpo 20 /minutos 

     mvirtual
      c) Ganar flexibilidad. Principiantes.

– Clase/sesión de aerobic: aerobic Uni Valdecaballeros
– Método Pilates. Entranamiento en colchoneta.
– Clase /sesión de educación física, varios niveis e  
     diferentes intensidades:

      a)  Día 1/entrenamiento en casa ORUX (21 sesións)
      b)  Fonctional Training 1 Zagros

–  Desenrolo da flexibidade:
      Rutina para ganar flexibilidad y movilidad

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Polas actuais circunstancias os contidos de teoría foron 
reducidos.
Aos alumnos se lles proporcionan as indicacións necesarias  
para a realización dos traballos.
Atención diaria aos alumnos aclarando dúbidas.

   Envío da información sobre o traballo corrixido e a súa   
cualificación.

Materiais e recursos

   ▪     Para os contidos prácticos, tendo en conta as posibles   
limitacións, tamén de espazo:
 vídeos en youtube e clases de educación física en televisión.

▪     Para os contidos de teoría:  
internet e apuntes dados polo profesor.



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 O procedemento que se emprega para informar ao alumnado 
é o correo electrónico e abalar. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.










