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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

4º-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 

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

4º-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 

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

4º-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 

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

4º-EFB1.2.3 - Presenta propostas creativas de utilización de materiais e de 
planificación para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. CSC 

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 participantes. 

4º-EFB1.4.1 - Verifica as condicións de práctica segura usando 
convenientemente o equipamento persoal, e os materiais e os espazos de 
práctica. CSIEE 

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

4º-EFB1.6.1 - Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais 
sobre temáticas vinculadas á actividade física e a corporalidade, utilizando 
recursos tecnolóxicos. CCL CD 

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

4º-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. CCL CD 

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

4º-EFB1.6.3 - Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos 
contornos apropiados. CCL CD 
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resultados e as conclusións no soporte máis adecuado 

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

4º-EFB2.1.1 - Elabora composicións de carácter artístico-expresivas, 
seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis apropiadas para 
o obxectivo previsto, incidindo especialmente na creatividade e na 
desinhibición. CECC 

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

4º-EFB2.1.3 - Colabora no deseño e na realización das montaxes artístico-
expresivas, achegando e aceptando propostas. CECC 

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

4º-EFB3.1.1 - Demostra coñecementos sobre as características que deben 
cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable e os beneficios que 
proporcionan á saúde individual e colectiva. CMCCT 

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

4º-EFB3.1.2 - Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa 
compensación dos efectos provocados polas actitudes posturais inadecuadas 
máis frecuentes. CMCCT 

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

4º-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 

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. 

4º-EFB3.2.1 - Valora o grao de implicación das capacidades físicas na 
realización dos tipos de actividade física. CMCCT 

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. 

4º-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 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: corrección de  tarefas semanais do alumnado.  

Instrumentos: Rúbricas para correxir os diferentes tipos de tarefas 
(cuestionarios, diarios, vídeos, resumos). 

 

 

Cualificación 
final 

-Alumnado coa materia superada 

Será a media da 1ª e 2ª avaliación.  Poderá sumar  ata  un máximo de 2 
puntos máis, entregando todas as tarefas correctamente e no prazo 
establecido durante o  período sen clase presencial( marzo- xuño ) . 

-Alumnado con algunha/as avaliacións non superadas 

Poderá sumar puntos ata recuperar a avaliación/avaliacións non 
superadas  coa presentación de todas as tarefas correctamente e no 
prazo establecido durante o  período sen clase presencial( marzo- xuño 
). 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Exame presencial : 
 
Resistencia . 20 minutos de carreira continua.1 punto.  Alternar correr e 

andar rápido durante 20 minutos. 0´5 puntos. 

Flexibilidade. En bipedestación, facendo una flexión de columna, tocar cos 

nudillos(rapaces) cos puños (rapazas ) 1 punto, tocar o chan cos dedos( 

rapazas e rapaces ). 0´5 puntos. 

Forza de brazos. Facer 20 pranchas . 1 punto.  

Malabares. Lanzar 3  bolas en círculo cara á dereita e cara esquerda ( 10 

lanzamentos ). 2 puntos. 5 lanzamentos ( 1 punto ) 

Dirixir un quecemento: Movilidade articular e coñecer  8 posicións de fle-

xibilidade.1 punto. 

Proba de Ioga . Individualmente presentar unha coreografía de 8 asanas 

de ioga. Valorarase a posición correcta de cada asana e o encadeamento 

correcto de cada asana. 2 puntos.  

Exame teórico dos seguintes contidos ( sin apuntes ): 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: IES VILALONGA 
CURSO: 4º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

  

 

 Importancia do quecemento e flexibilidade, beneficios da actividades físi-

cas saudables, nutrición deportiva e hidratación , prexuízos do sedenta-

rismo, do consumo de tabaco, alcol e drogas. .2 puntos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non temos alumnado coa materia pendente en 
4º da Eso. 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

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

Actividades 

De repaso:  

- Cuestionario de búsqueda na Internet sobre volei, badminton e 
condición física. 

-Visualizar “Muevete en casa”:Programa 13. Citar asanas e músculos 
implicados na flexibilidade. 

-Facer un Diario de Actividade Física: de luns a sábado .Consellos e 
asesoramento do profesor. 

-Facer un Diario de Actividade Física: de luns a sábado( mellorar o 
anterior diario coa información persoalizada dada polo profesor ) 

-Planificación/diario de actividade física no exterior (luns a sábado). 

-Planifica un quecemento mediante 3 xogos que tes que explicar e 
xustificar: porque elexiches eses xogos e a orden na que os 
colocaches. ( intensidade progresiva e orientada a elevar a 
temperatura corporal )  

-Explica os beneficios máis importantes da actividade física a nivel 
fisiolóxico,psicolóxico e sociolóxico. ( apuntes da 2ª avaliación ) 

-Crea a túa propia secuencia de quecemento empregando 12 asanas 
de ioga.  

-Facer unha redacción tendo collendo as ideas máis salientables do 
texto “ O coidado do organismo e a prevención das lesións. A hixiene 
deportiva.” Apuntes da 2ª avaliación. Pax. 75 e 76.  

-Planifica un circuito de forza  na que se traballen o tren inferior, o 
tren superior e os abdominais. ( imaxes de diferentes fontes ) 

-Ler o artigo “ Las consecuencias del sedentarismo (apuntes da 1ª 
avaliación: pax 7 e 8 ) e fai unha redacción sen copiar textualmente 
as ideas. 

-Planifica actividades físicas xenéricas para o verán: ex. excursión a 
illa de Ons, camiñata ao mirador da Siradella, paseo pola praia da 
lanzada, saída en bici con amigos a Porto Meloso... 

De recuperación: 

-Cuestionario de búsqueda na Internet sobre volei, badminton e 
condición física. 

-Visualizar “Muevete en casa”:Programa 13. Citar asanas e músculos 
implicados na flexibilidade. 

-Facer un Diario de Actividade Física: de luns a sábado (espazo, 
equipamento, enlace da sesión pola Internet )Consellos e 
asesoramento do profesor. 

-Facer un Diario de Actividade Física: de luns a sábado( mellorar o 
anterior diario coa información persoalizada dada polo profesor ) 

-Ler o artigo “ O principio do fin” ( apuntes 1ª avaliación ) e explica as 
ideas máis salientables.  
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-Ler o artigo “ Reglamento de Beisbol”  apuntes 1ª avaliación )e 
explicar as normas máis salientables. 

-Ler o artigo “ Que máis debes ter en conta”  apuntes 1ª avaliación )e 
explica os hábitos que debes ter en conta antes, durante e despois 
do exercicio. 

--Ler o artigo “ Unha correcta alimentación é fundamental para unha 
mellor condición física” ( apuntes 1ª avaliación )e cita un exemplo de 
alimentos que axuden a cubrir as necesidades plásticas, as 
enerxéticas e as reguladoras. ( busca na Internet a información ). 

Ler o artigo “ ¡Ten coidado con..!: anorexia e bulimia( apuntes da 1ª 
avaliación ) e fai un resumo. 

-Ler o artigo “ Las consecuencias del sedentarismo (apuntes da 1ª 
avaliación: pax 7 e 8 ) e fai unha redacción sen copiar textualmente 
as ideas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Comunicación individualizada co alumnado mediante e-mail( 
correccións, información e asesoramento da práctica deportiva ). 

 Publicación de tarefas na web do IES Vilalonga . 

 

Materiais e recursos 
Apuntes do curso, información no blog do profesor, información na 
páxina web do instituto, links na Internet, programas de televisión. 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Abalar móbil, blog do profesor, correos electrónicos do alumnado,  
teléfono das familias. 

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro, no meu blog: 
geducacionfisica.blogspot.com e por abalar móbil. 

 
 

 

 

 


