
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Estándares de aprendizaxe 

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

Coñece e avalía a súa postura, a composición corporal (talla, peso, IMC, etc.), a actividade e inactividade física diaria, a tensión arterial, etc., aplicando 
sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías.  

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

Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da actividade física na vida cotiá. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
De evocación e síntese.  

Instrumentos: 
Fichas de traballo (portfolio).  
Diario dixital.  
Póster dixital ou feito a man.    

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 

  
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: IES VILAR PONTE (VIVEIRO) 
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA 
SAUDABLE 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

Actividades  

De reforzo e ampliación da 3ª avaliación:   
Realización dunha ficha de traballo sobre a postura e a hixiene postural 
e análise dos hábitos posturais na súa vida diaria.  
Realización dunha ficha de traballo sobre o exercicio físico e o 
sedentarismo.  
Elaboración dun diario dixital de actividade física levada a cabo durante 
o período de confinamento.  
Deseño dun póster dixital ou feito a man, promocionando a actividade 
física.   
Proposta de práctica de exercicios de condición física saudable, Ioga e 
Pilates (a través de aplicacións móbiles, plataformas dixitais, enlaces 
web, etc.). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Emprego da plataforma E-Dixgal para compartir contidos e actividades 
cos alumnos/as.  
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, vídeos dixitais, xogo da oca de EF, xogo 
de oca da columna e hixiene postural, etc., relacionados cos hábitos 
saudables.   
Plataforma E-Dixgal. 
Correo electrónico. 
Aplicación Abalar.  
Apuntes, presentacións e actividades elaboradas pola profesora. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora 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 Promoción de estilos de vida 
saudable estará publicada na páxina web do centro. 


