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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

                                                                                                                          1.1. 1º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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. 

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

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

Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o seu contorno próximo para a realización de 
actividades físico-deportivas. 

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. 

Utilizar 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 destes adecuados á súa idade. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais 
propios adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 
do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

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 autoesixencia no seu esforzo. 

Iníciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades físicas básicas 
desde un enfoque saudable, utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

                                                                                                                          1.2. 2º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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

Coñece as posibilidades que ofrece o contorno para a realización de actividades físico-
deportivas axeitadas a súa idade. 

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. 

Utilizar 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 destes. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais 
propios adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 
do proceso de procura, análise e selección de información salientable. 

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 autoesixencia no seu esforzo. 

Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de 
prevención de lesións. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1.3. 3º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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. 

Describe os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección do contorno. 

Utilizar 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 destes. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar documentos dixitais 
propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información salientable. 

Expón e defende traballos elaborados sobre temas vixentes no contexto social, relacionados 
coa actividade física ou a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal e outros recursos. 

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

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

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

1.4. 4º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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. 

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

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. 

Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, os accidentes ou as situacións de 
emerxencia máis frecuentes producidas durante a práctica de actividades físico-deportivas. 

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. 

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

Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados. 

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. 

Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de mellorar as 
condicións de saúde e calidade de vida. 
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1.5. 1º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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. 

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

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

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. 

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

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. 

Formula e pon en práctica iniciativas para fomentar o estilo de vida activo e para cubrir as súas 
expectativas. 
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2. Avaliación e cualificación 

2.1. 1º ESO 

Avaliación 

Procedementos: 
De experimentación e de evocación e síntese. 

Instrumentos: 
Traballos dixitais. 

Cualificación final 
A cualificación final será o resultado da media aritmética da primeira e segunda 
avaliacións e a suma de ata un máximo dun 20% correspondente ao traballo realizado e 
recollido no terceiro trimestre.  

Proba extraordinaria 
de setembro 

Todos os alumnos/as teñen a materia superada. 

Alumnado de 
materia pendente 

Durante o presente curso, non hai alumnado de 1º ESO coa materia pendente. 

2.2. 2º ESO 

Avaliación 

Procedementos: 
De experimentación e de evocación e síntese. 

Instrumentos: 
Traballos dixitais. 

Cualificación final 
A cualificación final será o resultado da media aritmética da primeira e segunda 
avaliacións e a suma de ata un máximo dun 20%  correspondente ao traballo realizado e 
recollido no terceiro trimestre.  

Proba extraordinaria 
de setembro 

Todos os alumnos/as teñen a materia superada. 

Alumnado de 
materia pendente 

Durante o presente curso, non hai alumnado de 2º ESO coa materia de 1º ESO pendente. 
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2. Avaliación e cualificación 

2.3. 3º ESO 

Avaliación 

Procedementos: 
De experimentación e de evocación e síntese.  

Instrumentos: 
Fichas de traballo.  
Vídeos dixitais.  
Traballos dixitais. 

Cualificación final 
A cualificación final será o resultado da media aritmética da primeira e segunda 
avaliacións e a suma de ata un máximo dun 20% correspondente ao traballo realizado e 
recollido no terceiro trimestre.  

Proba extraordinaria 
de setembro 

Todos os alumnos/as teñen a materia superada.  

Alumnado de 
materia pendente 

Durante o presente curso, non hai alumnado de 3º ESO coa materia de 2º ESO pendente. 
 

2.4. 4º ESO 

Avaliación 

Procedementos: 
De experimentación e de evocación e síntese. 

Instrumentos: 
Fichas de traballo.  
Vídeos dixitais.  
Traballos dixitais. 

Cualificación final 
A cualificación final será o resultado da media aritmética da primeira e segunda 
avaliacións e a suma de ata un máximo dun 20% correspondente ao traballo realizado e 
recollido no terceiro trimestre.  

Proba extraordinaria 
de setembro 

Todos os alumnos/as teñen a materia superada. 

Alumnado de 
materia pendente 

Durante o presente curso, non hai alumnado de 4º ESO coa materia de 3º ESO pendente. 
 

2.5. 1º BAC 

Avaliación 

Procedementos: 
De experimentación e de evocación e síntese. 

Instrumentos: 
Fichas de traballo.  
Vídeos dixitais.  
Traballos dixitais. 

Cualificación final 
A cualificación final será o resultado da media aritmética da primeira e segunda 
avaliacións e a suma de ata un máximo dun 20% correspondente ao traballo realizado e 
recollido no terceiro trimestre.  

Proba extraordinaria 
de setembro 

Todos os alumnos/as teñen a materia superada. 

Alumnado de 
materia pendente 

Durante o presente curso, non hai alumnado de 1º BAC coa materia de 4º ESO pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

3.1. 1º  ESO 

Actividades  

De recuperación da 1ª avaliación:  
Realización dun traballo dixital sobre a saúde postural.  
Colaboración na organización de torneos deportivos. 
 
De reforzo e ampliación da 3ª avaliación:   
Realización de dous traballos dixitais: “ Alimentación e saúde “ e “Actividade física e        
saúde”. 
Proposta de práctica de exercicios de Condición Física básica a través de aplicacións     
móbiles, plataformas dixitais e enlaces web. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Emprego da aula virtual como plataforma para compartir contidos e actividades.  
Comunicación co alumnado a través do correo electrónico e da mensaxería da 
plataforma cando o alumno/a non se conecte ou non faga as entregas dos traballos 
pautados. 
Comunicación coas familias a través da plataforma Abalar e/ou correo electrónico 
para informar da realización ou non das tarefas do alumnado.  
No caso de que a ausencia de conexións ou entregas se deba a dificultades de 
conectividade, trataremos de flexibilizar os prazos de entrega, buscando alternativas 
nos tipos de soporte das actividades e nos medios de envío e recollida das mesmas.   

Materiais e recursos 

Materiais dixitais: páxinas web relacionadas coa EF, vídeos de fitness e condición física, 
xogo da oca de EF, plataformas dixitais (“muévete en casa”), etc.   
Correo electrónico. 
Aplicación E-Dixgal.  

3.2. 2º ESO 

Actividades  

De recuperación da 1ª avaliación:  
Realización dun traballo dixital sobre a saúde postural.  
Colaboración na organización de torneos deportivos. 
 
De reforzo e ampliación da 3ª avaliación:  
Realización de dous traballos dixitais: “ Alimentación e saúde “ e “Actividade física e 
saúde”. 
Proposta de práctica de exercicios de Condición Física básica a través de aplicacións 
móbiles, plataformas dixitais e enlaces web. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Emprego da aula virtual como plataforma para compartir contidos e actividades.  
Comunicación co alumnado a través do correo electrónico e da mensaxería da 
plataforma cando o alumno/a non se conecte ou non faga as entregas dos traballos 
pautados. 
Comunicación coas familias a través da plataforma Abalar e/ou correo electrónico 
para informar da realización ou non das tarefas do alumnado.  
No caso de que a ausencia de conexións ou entregas se deba a dificultades de 
conectividade, trataremos de flexibilizar os prazos de entrega, buscando alternativas 
nos tipos de soporte das actividades e nos medios de envío e recollida das mesmas.   

Materiais e recursos 

Materiais dixitais: páxinas web relacionadas coa EF, vídeos de fitness e condición física, 
xogo da oca de EF, plataformas dixitais (“muévete en casa”), etc.   
Correo electrónico. 
Aplicación E-Dixgal.  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 10 CENTRO: IES VILAR PONTE (VIVEIRO) 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

  

 

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

3.3. 3º ESO 

Actividades  

De reforzo e ampliación da 3ª avaliación:   
Realización dunha ficha de traballo sobre os primeiros auxilios e protocolos básicos de 
actuación.  
Elaboración dun vídeo dixital sobre aeróbic, zumba ou calquera outra actividade de 
fitness con soporte musical.   
Realización dun traballo dixital sobre os xogos populares e tradicionais galegos. 
Proposta de práctica de exercicios de cond. física, Ioga e Pilates (a través de aplicacións 
móbiles, plataformas dixitais e enlaces web) e realización de vídeos dixitais. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Emprego da aula virtual como plataforma para compartir contidos e actividades.  
Comunicación co alumnado a través do correo electrónico e da mensaxería da 
plataforma cando o alumno/a non se conecte ou non faga as entregas dos traballos 
pautados. 
Comunicación coas familias a través da plataforma Abalar e/ou correo electrónico 
para informar da realización ou non das tarefas do alumnado.  
No caso de que a ausencia de conexións ou entregas se deba a dificultades de 
conectividade, trataremos de flexibilizar os prazos de entrega, buscando alternativas 
nos tipos de soporte das actividades e nos medios de envío e recollida das mesmas.   

Materiais e recursos 

Materiais dixitais: páxinas web relacionadas coa EF, vídeos de fitness e condición física, 
xogo da oca de EF, plataformas dixitais (“muévete en casa”), etc.   
Aplicacións móbiles: sworkit (traballo de Ioga, Pilates, flexibilidade e forza).  
Aula virtual de Educación Física.  
Correo electrónico. 
Aplicación Abalar.  
Apuntes, presentacións e actividades elaboradas pola profesora.  

3.4. 4º ESO 

Actividades  

De reforzo e ampliación da 3ª avaliación:   
Realización dunha ficha de traballo sobre os primeiros auxilios e protocolos básicos de 
actuación.  
Elaboración dun vídeo dixital sobre un método de traballo relacionado coa hixiene 
postural e/ou relaxación (Ioga, Pilates, Taichi, etc).   
Realización dun traballo dixital sobre os xogos e deportes alternativos.  
Proposta de práctica de exercicios de cond. física, Ioga e Pilates (a través de aplicacións 
móbiles, plataformas dixitais e enlaces web) e realización de vídeos dixitais. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Emprego da aula virtual como plataforma para compartir contidos e actividades.  
Comunicación co alumnado a través do correo electrónico e da mensaxería da 
plataforma cando o alumno/a non se conecte ou non faga as entregas dos traballos 
pautados. 
Comunicación coas familias a través da plataforma Abalar e/ou correo electrónico 
para informar da realización ou non das tarefas do alumnado.  
No caso de que a ausencia de conexións ou entregas se deba a dificultades de 
conectividade, trataremos de flexibilizar os prazos de entrega, buscando alternativas 
nos tipos de soporte das actividades e nos medios de envío e recollida das mesmas.   

Materiais e recursos 

Materiais dixitais: páxinas web relacionadas coa EF, vídeos de fitness e condición física, 
xogo da oca de EF, plataformas dixitais (“muévete en casa”), etc.   
Aplicacións móbiles: sworkit (traballo de Ioga, Pilates, flexibilidade e forza).  
Aula virtual de Educación Física.  
Correo electrónico. 
Aplicación Abalar.  
Apuntes, presentacións e actividades elaboradas pola profesora. 
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3.5. 1º BAC 

Actividades  

De reforzo e ampliación da 3ª avaliación:   
Realización dunha ficha de traballo sobre os primeiros auxilios e protocolos básicos de 
actuación.  
Elaboración dun vídeo dixital sobre un método de traballo relacionado coa hixiene 
postural e/ou relaxación (Ioga, Pilates, Taichi, etc).   
Realización dun traballo dixital sobre os xogos olímpicos ou calquera outro relacionado 
co deporte (deporte e publicidade, deporte e dopaxe, deporte profesional, deporte e 
discapacidade, etc.).    
Proposta de práctica de exercicios de cond. física, Ioga e Pilates (a través de aplicacións 
móbiles, plataformas dixitais e enlaces web) e realización de vídeos dixitais. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Emprego da aula virtual como plataforma para compartir contidos e actividades.  
Comunicación co alumnado a través do correo electrónico e da mensaxería da 
plataforma cando o alumno/a non se conecte ou non faga as entregas dos traballos 
pautados. 
Comunicación coas familias a través da plataforma Abalar e/ou correo electrónico 
para informar da realización ou non das tarefas do alumnado.  
No caso de que a ausencia de conexións ou entregas se deba a dificultades de 
conectividade, trataremos de flexibilizar os prazos de entrega, buscando alternativas 
nos tipos de soporte das actividades e nos medios de envío e recollida das mesmas.   

Materiais e recursos 

Materiais dixitais: páxinas web relacionadas coa EF, vídeos de fitness e condición física, 
xogo da oca de EF, plataformas dixitais (“muévete en casa”), etc.   
Aplicacións móbiles: sworkit (traballo de Ioga, Pilates, flexibilidade e tonificación).  
Aula virtual de Educación Física.  
Correo electrónico. 
Aplicación Abalar.  
Apuntes, presentacións e actividades elaboradas pola profesora. 
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4. Información e publicidade 

1º e 2º ESO 

Información ao alumnado 
e ás familias 

O profesor informará ao alumnado desta adaptación da PD a través da plataforma 
E-Dixgal.  
As familias recibirán a notificación oportuna a través de Abalar ou correo 
electrónico.   

Publicidade  Esta adaptación da PD da materia de EF estará publicada na páxina web do centro. 

3º ESO, 4º ESO e 1º BAC 

Información ao alumnado 
e ás familias 

A profesora informará ao alumnado desta adaptación da PD a través da aula virtual. 
As familias recibirán a notificación oportuna a través de Abalar ou correo electrónico.  

Publicidade  Esta adaptación da PD da materia de EF estará publicada na páxina web do centro. 


