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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

EFB1.1.2. Adopta unha actitude crítica ante as prácticas de actividade física 
que teñen efectos negativos para a saúde individual ou colectiva, e ante os 
fenómenos socioculturais relacionados coa corporalidade e os derivados das 
manifestacións deportivas. CSC 

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

EFB1.2.1. Prevé os riscos asociados ás actividades e os derivados da propia 
actuación e da do grupo. CSIEE 

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

EFB1.2.2. Usa os materiais e os equipamentos atendendo ás súas 
especificacións técnicas. CSIEE 

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

EFB1.2.3. Ten en conta o nivel de cansazo como un elemento de risco na 
realización de actividades que requiren atención ou esforzo. CSIEE 

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. 

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

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 

EFB1.4.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, para a súa discusión ou a súa difusión. CCL CD 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: IES VILALONGA 
CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

  

 

ámbitos colaborativos con intereses comúns. 

Crear e representar composicións corporais individuais ou colectivas 
con orixinalidade e expresividade, aplicando as técnicas máis 
apropiadas á intencionalidade da composición. 

EFB2.1.3. Adapta as súas accións motoras ao sentido do proxecto artístico 
expresivo. CCEC 

Mellorar ou manter os factores da condición física e as habilidades 
motoras cun enfoque cara á saúde, considerando o propio nivel e 
orientándoos cara ás súas motivacións e cara a posteriores estudos ou 
ocupacións 

EFB3.1.2. Incorpora na súa práctica os fundamentos posturais e funcionais 
que promoven a saúde. 

CMCCT 

Mellorar ou manter os factores da condición física e as habilidades 
motoras cun enfoque cara á saúde, considerando o propio nivel e 
orientándoos cara ás súas motivacións e cara a posteriores estudos ou 
ocupacións 

EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e de 
recuperación na actividade física. CMCCT 

Planificar, elaborar e pór en práctica un programa persoal de actividade 
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. 

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 

Planificar, elaborar e pór en práctica un programa persoal de actividade 
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. 

EFB3.2.4. Elabora e leva á práctica o seu programa persoal de actividade 
física, conxugando as variables de frecuencia, volume, intensidade e tipo de 
actividade. 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 1 
punto 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 . 30 minutos de carreira continua.1 punto.  Alternar correr e 

andar rápido durante 20 minutos. 0,5 puntos. 

Flexibilidade. En bipedestación e con calzado deportivo, facer unha flexión 

de columna:  tocar cos nudillos(rapaces) cos puños (rapazas ) 1 punto, to-

car o chan cos dedos( rapazas e rapaces ). 0´5 puntos. 

Forza de brazos. Facer 30 pranchas . 1 punto. Facer 15 pranchas 0,5 pun-

tos. 

Malabares. Facer cascada interior/exterior. 1 punto. Facer columnas con 

3 bolas. 1 punto. 

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

xibilidade antes de facer carreira continua.1 punto. 

Proba de Ioga . Individualmente presentar unha coreografía de 12 asanas 

de ioga. Valorarase a posición correcta de cada asana,o encadeamento co-

rrecto e nomear cprrectamente  cada asana. 2 puntos.  
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Exame teórico dos contados da 1ª e 2ª avaliación ( sin apuntes ): 

2 puntos. 

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:  

-Cuestionario de búsqueda na Internet sobre volei, bádminton 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/ meditación (luns 
a sábado). 

- Búsqueda na Internet www. jorgeperezcalvo.com/blog  e accede o 
artigo titulado “Como aumentar las defensas ante el coronavirus” do 
18 de febreiro 2020. Fai un listado de alimentos agrupados por 
vitaminas ou minerais : Vitamina D, A, E, C, minerais: zinc.  

-Crea a túa propia secuencia de quecemento empregando asanas de 
ioga. (saúdo ao sol personal ): Mínimo 12 asanas. 

-Crea unha secuencia de asanas empezando por o cadáver, (coloca 2 
asanas ),zapateiro, (coloca 3 asanas),guerreiro 3 , ( coloca 3 asanas 
)langosta. 

- Búsqueda na internet de” Principios do adestramento deportivo: 
individualidad, de adaptación, de progresión, de continuidad, de 
alternancia”. Pon un exemplo persoal de cada un deles que se adapte 
as túas actividades físicas . 

- Lectura de “ El estrés” páxinas 30...37( apuntes 1ª avaliación ). 
Recopila os 10 consellos dos diferentes autores que tí terías en conta 
para reducir o teu estrés. 

-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 facer 
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unha redacción coas ideas máis salientables.   

-Ler o artigo “ La supervivencia del mejor” e facer unha redacción 
coas ideas máis salientables. ” ( apuntes 1ª avaliación ) 

- Ler o artigo ” ¿Envejecerás como Jim o como Frank ?”. Respostar a 
esta cuestión de maneira razoada.  ( apuntes 1ª avaliación ) 

- Ler o artigo “ Recreo dos veces al día “ e explica cal é a proposta da 
doutora Yancey de exercicio físico2 veces ao día. ” ( apuntes 1ª 
avaliación ) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Mediante web do Ies Vilalonga publicación de tarefas. 

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

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. 

 
 

 

 

 


