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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

PEVSB1.1.1. Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de 
actividade física, así como os efectos adversos da inactividade.CMCCT 

Avaliar a postura, a composición corporal, a actividade física 
desenvolvida e a inactividade, aplicando sistemas sinxelos e as novas 
tecnoloxías. 

PEVSB1.2.2. Elabora, analiza e avalía un diario da súa actividade física 
desenvolvida durante un período de tempo acordado. CMCCT 

Aplicar un plan para o incremento da actividade física saudable ao 
longo do día, utilizando os recursos dispoñibles no contorno. 

PEVSB1.3.1. Elabora un plan para o incremento da súa actividade física diaria, 
reducindo os tempos de inactividade (televisión, teléfono móbil, etc.) e os 
desprazamentos con motor, e comprométese a pólo en práctica durante un 
período de tempo acordado de xeito individual ou en grupo.  

 CMCCT   CSC   CAA 

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

PEVSB1.4.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil e/ou en 
bicicleta no seu contorno e/ou a súa localidade. CD CAA 

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

PEVSB2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a 
importancia para a saúde dunha alimentación sa e equilibrada (variada, 
suficiente, etc.), e os riscos para a saúde da inxestión desmesurada de 
produtos azucrados, salgados, etc. CMCCT 

Analizar e avaliar de xeito sinxelo a inxestión habitual e a hidratación, e 
coñecer as recomendacións de inxestión máis adecuadas á súa idade, 
ao seu sexo e á súa actividade física diaria. 

PEVSB2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión durante un 
período de tempo acordado, tendo en conta as recomendacións para a súa 
idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria. CMCCT CAA 

Analizar e avaliar de xeito sinxelo a inxestión habitual e a hidratación, e 
coñecer as recomendacións de inxestión máis adecuadas á súa idade, 
ao seu sexo e á súa actividade física diaria. 

PEVSB2.2.2. Coñece as recomendacións de inxestión alimentaria e hidratación 
adecuadas á súa idade, ao seu sexo e ao seu nivel de actividade física diaria. 

CMCCT 

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

PEVSB2.4.1. Deseña e elabora unha proposta de almorzos e merendas 
saudables, respectando as recomendacións dietéticas para a súa idade, o seu 
sexo e o seu nivel de actividade física, e comprométese a desenvolvela 
durante un período de tempo acordado. CMCCT CAA CSIEE 

Facer unha escolla axeitada de alimentos e de bebidas á súa idade, ao PEVSB2.5.1. Elabora unha lista da compra semanal, respectando as 
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seu sexo e á súa actividade física diaria, valorando criticamente as 
indicacións da etiquetaxe dos produtos. 

recomendacións dietéticas segundo a idade, o sexo e a actividade física diaria. 

CMCCT CAA  



 
 

 

 

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, debuxos). 

 

Cualificación 
final 

-Alumnado coa materia superada 

Será a media da 1ª e 2ª avaliación.  Poderá sumar  ata  un máximo de 1 
punto, 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 teórico dos apuntes da 1ª e 2ª avaliación ( exame presencial sen 

apuntes ) . 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non temos alumnado coa materia pendente. 

 

 

 

 

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/reforzo: 

-Facer resumos do almorzo/merenda saudable. 

-Facer resumo das bebidas enerxéticas. 

-Cubrir un cuestionario sobre o almorzo. 

Facer un diario de actividades físicas semanais. 

-Planning de almorzos semanal. 

Debuxar un itinerario para ir a  pé ou  en bici: de casa ao 
instituto. 

-Búsqueda na Internet: Cita 5 riscos de facer dieta para perder 
peso.  

-Búsqueda na Internet: Cita 5 efectos adversos do consumo de 
bebidas enerxéticas. 

 -Planning de comidas saudables: elabora 3 comidas con 1ºprato, 
2º prato e postre usando como referencia os apuntes da 2ª 
avaliación ( apartados 2.2.3 e prato de Harvard. 

-Búsqueda na Internet: Cita 5 efectos adversos de consumir 
alimentos  con exceso de sal e azucre.  

-Fai unha lista de 10 alimentos saudables que mercarías nun 
supermercado. Usa o prato de Harvard como referencia. 

 

-De recuperación: 

-Facer resumos de o almorzo/merenda saudable. 

-Facer resumo das bebidas enerxéticas. 

      -Cubrir un cuestionario sobre o almorzo. 

-Facer un diario de actividades físicas semanais. 

-Fai un resumo de “ Que es el calentamiento” pax 16,17.18,19: 
Apuntes 1ª avaliación. 

-Fai un resumo de “ Que es el ejercicio físico “ Pax. 12 e 26. 
Apuntes 1ª avaliación. 

-Fai un resumo de “ Que es un hábito saludable” e dos diferentes 
hábitos: exercicio físico, dormir ben, hixiene e tempo para 
relacionarnos. ( Apuntes 1ª avaliación ). 

-Fai un resumo de “ Movimientos e posturas correctas” (Apuntes 
da 1ª avaliación ) 

-Cita os beneficios da práctica de actividade física regular( 
apuntes 1ª avaliación ) 

-Recopila os mellores consellos de “ Haz ejercicio, pero de forma 
segura” ( apuntes da 1ª avaliación ) 

-Búsqueda na Internet dos efectos adversos da inactividade 
física. 
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Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Comunicación individualizada co alumnado mediante e-mail: 
correccións, información e asesoramento das tarefas presentadas . 

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. 

 
 

 

 

 


