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INTRODUCIÓN 

 

 A declaración do estado de alarma do pasado 14 de marzo provocou unha brusca interrupción 

das clases presenciais. 

 Sumado a isto, recibimos as 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. 

Estas instrucións, entre outras cousas, indican que cambios terán que facer os departamentos 

didácticos nas súas programacións para adaptalas á situación  actual. 

  A programación didáctica do departamento estaba deseñada para desenvolverse nas 

instalacións deportivas do centro, polo que houbo que afrontar unha serie de modificacións para 

adaptarse á nova situación. Non é doado impartir a materia de Educación Física de forma telemática. 

 As mencionadas instrucións dan unhas directrices para que os departamentos fagan unha 

selección de criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe considerados imprescindibles, para 

centrar a nosa acción educativa sobre eles. Nas actuais circunstancias temos que priorizar. 

 A continuación pasamos a describir os pasos dados nesa dirección e como o departamento se 

organizou para implementar todas esas medidas. 

 

1. Facer unha selección dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles 

en todos os niveis. 

2. Diferenciar cal deles foi traballado e desenvolvido o suficiente como para contribuír á 

consecución dos obxectivos xerais de etapa e das competencias básicas, e cal deles non foi 

traballado suficientemente. 

3. Escoller a metodoloxía de traballo que mellor nos permita, por unha parte repasar os contidos 

xa vistos como medida de reforzo, recuperación, e ampliación. 

4. Escoller unha fórmula de traballo en base aos estándares de aprendizaxe considerados 

imprescindibles e que a anterior temporalización ubicaba no terceiro trimestre, polo que non 

tivemos tempo de traballar presencialmente. 

5. Decidir os procedementos e criterios de cualificación final, tanto na avaliación ordinaria como 

na extraordinaria. 

6. Decidir a estratexia a seguir para avaliar ao alumnado coa materia pendente. 

 

  

 Tanto os criterios de avaliación, como os estándares de aprendizaxe imprescindibles e os 

procedementos e instrumentos de avaliación aparecen expostos por niveis no primeiro modelo de 

táboa. Nesta táboa aparece tamén o grao de desenvolvemento dos mesmos, e dicir, si foron traballados 

suficientemente ou fará falta incluílos na programación do curso próximo como medida de reforzo 

ou ampliación. 

 

 No segundo modelo de táboa que é o que enviou Inspección Educativa, aparece a información 

máis detallada sobre procedementos e instrumentos de avaliación, criterios para a cualificación final, 

todo o relativo á avaliación extraordinaria de setembro e o tratamento das pendentes. 

 No terceiro modelo expoñeremos a metodoloxía e as actividades desenvolvidas neste terceiro 

trimestre. 

 No cuarto e último modelo de táboa indicaremos como publicitaremos esta adaptación da 

programación. 

 

 



 

 

CURSO: 1º ESO 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares imprescindibles de aprendizaxe 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao de 

desenvolvemento 

                                                                                                   1º TRIMESTRE 

B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da sesión de 
actividade física, tendo en conta ademais as recomendacións de 
aseo persoal necesarias para esta. 

EFB1.1.1. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos 
realizados. 

Ficha de control diaria 
Suficientemente 

traballada 
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de acordo cos contidos que se vaian realizar, 

seguindo as orientacións dadas. 

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á saúde e a actividade física. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico deportivas e 
artístico expresivas como formas de inclusión social, e a 
participación doutras persoas independentemente das súas 
características, colaborando con elas e aceptando as súas 
achegas. 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a. 

Ficha de control diaria 

 

Suficientemente 

traballada 
EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do seu nivel de destreza. 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación 
en actividades físico deportivas e artístico expresiva, adoptando 
medidas preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección no seu 
contorno. Observación diaria 

Suficientemente 

traballada 

B3.1. Recoñecer e aplicar os principios de alimentación e da actividade 
física saudable, e recoñecer os mecanismos básicos de control da 
intensidade da actividade física para a mellora da súa saúde. 

EFB3.1.2. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 
da condición física. 

 

Proba de 15´de carreira 

continua 

Suficientemente 

traballada 

B3.2. 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 auto esixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. 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. 

Proba escrita Suficientemente 

traballada 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os 
fundamentos técnicos e as habilidades específicas, das actividades 
físico deportivas 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas adaptadas máis sinxelas, 
respectando as regras e as normas establecidas. 

Execución de 3 das 

habilidades practicadas 

Suficientemente 

traballada 

                                                                                                   2º TRIMESTRE 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico deportivas e 
artístico expresivas como formas de inclusión social, e a 
participación doutras persoas independentemente das súas 
características, colaborando con elas e aceptando as súas 
achegas. 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a.  

Ficha de control diaria 

Suficientemente 

traballada EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do seu nivel de destreza. 



B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico 
expresivas, utilizando técnicas sinxelas de expresión corporal. 

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo. Proba práctica de baile Suficientemente 

traballada 

                                                                                                  3º TRIMESTRE 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico deportivas e 
artístico expresivas como formas de inclusión social, e a 
participación doutras persoas independentemente das súas 
características, colaborando con elas e aceptando as súas 
achegas. 

 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a.  

Observación diaria 

Suficientemente 

traballada EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do seu nivel de destreza. 

                                                                                                        CURSO: 2º ESO 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares imprescindibles de aprendizaxe 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao de 

desenvolvemento 

                                                                                                         1º TRIMESTRE 

B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada fase da sesión 
de actividade física, relacionándoas coas súas características. 

EFB1.1.1. Recoñece a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados.  

 

Ficha de control diaria 

Suficientemente 

traballada EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da sesión de forma básica, tendo en conta os contidos que 
se vaian realizar. 

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das actividades motoras en función das propias 
dificultades dirixido polo docente. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico deportivas e 
artístico expresivas como formas de inclusión social, facilitando a 
eliminación de obstáculos á participación doutras persoas 
independentemente das súas características, colaborando con elas 
e aceptando as súas achegas. 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a.  

Ficha de control diaria 

Suficientemente 

traballada EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do seu nivel de destreza. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico 
deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable 
do contorno próximo. 

EFB1.3.3. 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. 

 

Observación diaria 

Suficientemente 

traballada 

B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación 
en actividades físico deportivas e artístico expresiva, analizando as 
características das mesmas e as interaccións motoras que levan 
consigo, e adoptando medidas preventivas e de seguridade no seu 
desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico deportivas e artístico expresivas propostas que poidan 
supor un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as demais persoas. 

 

 

Observación diaria 

 

Suficientemente 

traballada EFB1.4.2. Describe e pon en práctica os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección no seu 
contorno. 

EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o ciclo, 
tendo especial coidado con aquelas que se realizan nunha contorna non estable. 

B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción motora 
e os mecanismos de control da intensidade da actividade física, 
aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde e a 
alimentación. 

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación e o seu impacto na súa saúde.  

Proba escrita 

Suficientemente 

traballada EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade física sistemática, así como, coa saúde e os 
riscos e contraindicacións da práctica deportiva. 



EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 
dos principais factores da condición física. 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudábeis, 
adoptando unha actitude crítica fronte as prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas aplicando os 
fundamentos técnicos e as habilidades específicas, das actividades 
físico-deportivas adaptadas propostas, en condicións adaptadas 

FB4.1.2. Autoavalía a súa execución de xeito básico con respecto ao modelo técnico formulado Proba práctica Suficientemente 

traballada 

                                                                                                               2º TRIMESTRE 

B4.2. Resolver situacións motoras sinxelas de oposición, colaboración 
ou colaboración-oposición facilitada, utilizando as estratexias máis 
axeitadas en función dos estímulos relevantes. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos básicos para obter vantaxe na práctica das actividades físico 
deportivas de oposición ou de colaboración-oposición facilitadas. 

Proba práctica Suficientemente 

traballada 

B3.1. Recoñecer os factores básicos que interveñen na acción motora 
e os mecanismos de control da intensidade da actividade física, 
aplicándoos á propia práctica e relacionándoos coa saúde e a 
alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza de xeito básico a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas diferentes actividades 
físico deportivas e artístico expresivas traballadas no ciclo. 

 

 

Proba escrita 

 

 

Suficientemente 

traballada 

EFB3.1.2. Relaciona diferentes tipos de actividade física e alimentación e o seu impacto na súa saúde. 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas principais coa actividade física sistemática, así como, coa saúde e os 
riscos e contraindicacións da práctica deportiva. 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 
dos principais factores da condición física. 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudábeis, 
adoptando unha actitude crítica fronte as prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

B3.2. 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 autoexixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1.Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas dende un enfoque saudable, utilizando os 
métodos básicos para o seu desenvolvemento.. 

Proba escrita Suficientemente 

traballada 
EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención 

de lesións. 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición física 
saudable, relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con finalidades artístico 
expresivas, utilizando técnicas sinxelas de expresión corporal. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, tempo e intensidade. Proba práctica Suficientemente 

traballada 

                                                                                                            3º TRIMESTRE 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os 
fundamentos técnicos e habilidades específicas, das actividades físico-
deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, respectando 
as regras e normas establecidas. 

Proba práctica 

Observación diaria 

Non traballada 

Necesita reforzo 
EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, 
amosando actitudes de esforzo, autoexixencia e superación. 

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou 
colaboración-oposición, utilizando as estratexias máis axeitadas en 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas 
de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 

Proba práctica 



función dos estímulos relevantes. EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións de colaboración, 
oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

Observación diaria Non traballada 

Necesita reforzo 

B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos 
sobre a condición física, aplicando os coñecementos sobre actividade 
física e saúde. 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben reunir as actividades físicas con un enfoque 
saudable e os beneficios que aportan á saúde individual e colectiva. 

Aula virtual classroom 

Traballo 

Suficientemente 

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

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo, o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos 
na condición física e saúde. 

                                                                                                           CURSO: 3º ESO 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares imprescindibles de aprendizaxe 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Grao de 

desenvolvemento 

                                                                                                           1º TRIMESTRE 

B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da sesión de 
actividade física, en relación coas súas características. 

EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados.  

Ficha de control diaria 

 

Suficientemente 

traballada 
EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais de sesión de acordo co contido que se vaia realizar, de forma 
autónoma e habitual. 

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora das habilidades motoras en función das propias 
dificultades. 

B1.2. Recoñecer as posibilidades das actividades físico deportivas e 
artístico expresivas como formas de inclusión social, facilitando a 
eliminación de obstáculos á participación doutras persoas 
independentemente das súas características, colaborando con elas e 
aceptando as súas achegas. 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante como no de espectador/a.  

Observación diaria 

 

Suficientemente 

traballada 
EFB1.2.3. Respecta as demais persoas dentro do labor de equipo, con independencia do nivel de destreza. 

B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico 
deportivas como formas de lecer activo e de utilización responsable do 
contorno. 

EFB1.3.3. 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. 

Ficha de control diaria Suficientemente 

traballada 

B1.4. 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. 

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades físico deportivas e artístico expresivas propostas que poidan 
supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as demais persoas. 

 

Observación diaria 

 

Suficientemente 

traballada EFB1.4.2. Describe os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección do contorno. 

EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade propias das actividades desenvolvidas durante o ciclo, 
tendo especial coidado con aquelas que se realizan nun contorno non estable. 

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os 
mecanismos de control da intensidade da actividade física, aplicándoos 
á propia práctica, en relación coa saúde e a alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico deportivas e artístico 
expresivas traballadas no ciclo.                               

Proba escrita 

 

 

Suficientemente 

traballada 



EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a 
saúde. 

 

Proba escrita 

 EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os riscos e 
contraindicacións da práctica deportiva. 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 
de diferentes factores da condición física. 

Proba práctica 

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da condición física.  

Proba escrita 

 
EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, 
adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades 
persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de 
autoexixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando 
os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

 

Proba práctica 

Proba teórica 

Observación diaria 

Suficientemente 

traballada 
EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención 
de lesións. 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición física, 
relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os 
fundamentos técnicos e habilidades específicas, das actividades 
físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, respectando 
as regras e normas establecidas. 

Proba práctica Suficientemente 

traballada 
EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con respecto ao modelo técnico formulado. 

                                                                                                             2º TRIMESTRE 

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os 
mecanismos de control da intensidade da actividade física, aplicándoos 
á propia práctica, en relación coa saúde e a alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

 

 

 

Proba escrita 

Observación diaria 

 

 

Suficientemente 

traballada 

 

 

EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a 
saúde. 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os riscos e 
contraindicacións da práctica deportiva. 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 
de diferentes factores da condición física. 

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da condición física. 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, 
adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades 
persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de 
autoexixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando 
os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención 
de lesións. 

  



EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición física, 
relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 

Proba teórica Suficientemente 

traballada 

B2.1. Interpretar e producir accións motoras con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal e outros recursos. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, combinando espazo, tempo e intensidade.  

 

Proba práctica 

 

Suficientemente 

traballada 
EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo prefixado. 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e danzas, adaptando a súa execución á dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os 
fundamentos técnicos e habilidades específicas, das actividades físico-
deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das técnicas e habilidades específicas, das actividades propostas, respectando 
as regras e normas establecidas. 

 

Proba práctica 

Non traballada 

Necesita reforzo 
EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, 
amosando actitudes de esforzo, autoexixencia e superación. 

B4.2. Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou 
colaboración-oposición, utilizando as estratexias máis axeitadas en 
función dos estímulos relevantes. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter vantaxe na práctica das actividades físico-deportivas 
de oposición ou de colaboración-oposición propostas. 

 

Proba práctica 

Non traballada 

Necesita reforzo 
EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que cómpre ter en conta na toma de decisións nas situacións de colaboración, 
oposición e colaboración-oposición, para obter vantaxe ou cumprir o obxectivo da acción. 

                                                                                                   3º TRIMESTRE 

B3.1. Recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os 
mecanismos de control da intensidade da actividade física, aplicándoos 
á propia práctica, en relación coa saúde e a alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza a implicación das capacidades físicas e as coordinativas nas actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas traballadas no ciclo. 

 

 

 

Aula virtual classroom 

 

 

 

Suficientemente 

traballada 

EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a 
saúde. 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións orgánicas coa actividade física sistemática, así como coa saúde e os riscos e 
contraindicacións da práctica deportiva. 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora 
de diferentes factores da condición física. 

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma procedementos para autoavaliar os factores da condición física. 

EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, 
adoptando unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos negativos para a saúde. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas de acordo coas posibilidades 
persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha actitude de 
autoexixencia no seu esforzo. 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando 
os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

 

 

Aula virtual classroom 

 

Suficientemente 

traballada EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas 
posibilidades. 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención 
de lesións. 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de actividade física para a mellora da propia condición física, 
relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de vida. 



                                                                                                          CURSO. 4º ESO 

                                                                                                          1º TRIMESTRE 

B1.1.Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na 
práctica da actividade física considerando a intensidade dos esforzos. 

EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que deben ter as fases de 
activación e de volta a calma. 

 

 

Ficha de observación 

diaria 

 

Suficientemente 

traballada EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou tarefas de activación e de volta a calma dunha sesión, atendendo á intensidade 
ou á dificultade das tarefas da parte principal 

EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final dalgunha sesión, de forma autónoma, acorde co 
seu nivel de competencia motriz. 

B1.2.Colaborar na planificación e organización de eventos, 
campionatos ou torneos deportivos, previndo os medios e as 
actuacións necesarias para a celebración dos mesmos e relacionando 
as súas funcións coas o resto de implicados. 

EFB1.2.1. Asume as funcións encomendades na organización de actividades grupais.  

Observación diaria 

Suficientemente 

traballada EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica de actividades grupais foi coordinada 
coas accións do resto das persoas implicadas. 

B1.6. Utilizar eficazmente as TICs no proceso de aprendizaxe, para 
buscar, seleccionar e valorar informacións relacionadas cos contidos 
do curso, comunicando os resultados e conclusións no soporte máis 
adecuado. 

EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e en contornas adecuadas. Rúbrica Suficientemente 

traballada 

B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos 
sobre a condición física, aplicando os coñecementos sobre actividade 
física e saúde. 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben reunir as actividades físicas con un enfoque 
saudable e os beneficios que aportan á saúde individual e colectiva. 

 

 

Proba escrita 

Rúbrica 

 

 

Suficientemente 

traballada 

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

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo, o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos 
na condición física e saúde. 

EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de diferentes tipos de actividade 
física. 

B3.2. 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. 

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

 

Proba escrita 

Rúbrica 

 

Suficientemente 

traballada EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de mellorar as condicións de 
saúde e calidade de vida. 

 

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora das capacidades físicas 
básicas, con unha orientación saudable e nun nivel adecuado as súas posibilidades. 

EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa 
saúde. 

B1.1.Deseñar e realizar as fases de activación e recuperación na 
práctica da actividade física considerando a intensidade dos esforzos. 

EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para establecer as características que deben ter as fases de 
activación e de volta a calma. 

 

Proba escrita 

Rúbrica 

 

Suficientemente 

traballada EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou tarefas de activación e de volta a calma dunha sesión, atendendo á intensidade 
ou á dificultade das tarefas da parte principal 



EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final dalgunha sesión, de forma autónoma, acorde co 
seu nivel de competencia motriz. 

B1.2.Colaborar na planificación e organización de eventos, 
campionatos ou torneos deportivos, previndo os medios e as 
actuacións necesarias para a celebración dos mesmos e relacionando 
as súas funcións coas o resto de implicados. 

EFB1.2.1. Asume as funcións encomendades na organización de actividades grupais.  

Ficha de observación 

Suficientemente 

traballada EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en práctica de actividades grupais foi coordinada 
coas accións do resto das persoas implicadas. 

                                                                                                          2º TRIMESTRE 

B2.1. Compoñer e presentar montaxes individuais ou colectivos, 
seleccionando e axustando os elementos da motricidade expresiva. 

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

 

Proba práctica 

 

Non traballada 

suficientemente EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade dos montaxes artístico expresivos, combinando os compoñentes 
espaciais, temporais e, no seu caso, de interacción cos demais.. 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e a realización dos montaxes artístico expresivos, aportando e aceptando propostas. 

B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos 
sobre a condición física, aplicando os coñecementos sobre actividade 
física e saúde. 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben reunir as actividades físicas con un enfoque 
saudable e os beneficios que aportan á saúde individual e colectiva. 

 

Proba escrita 

Rúbrica 

 

Suficientemente 

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

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo, o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos 
na condición física e saúde. 

B3.2. 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. 

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

 

Proba escrita 

Rúbrica 

 

Suficientemente 

traballada EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de mellorar as condicións de 
saúde e calidade de vida. 

 

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora das capacidades físicas 
básicas, con unha orientación saudable e nun nivel adecuado as súas posibilidades. 

EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa 
saúde. 

                                                                                              3º TRIMESTRE 

B3.1. Argumentar a relación entre os hábitos de vida e os seus efectos 
sobre a condición física, aplicando os coñecementos sobre actividade 
física e saúde. 

EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que deben reunir as actividades físicas con un enfoque 
saudable e os beneficios que aportan á saúde individual e colectiva. 

 

Aula virtual Classroom 

Rúbrica 

 

Suficientemente 

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

EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo, o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas cos seus efectos 
na condición física e saúde. 

B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, practicando 
actividades físico deportivas adecuadas ao seu nivel e identificando as 

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

 



adaptacións orgánicas e a súa relación coa saúde. EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma actividades físicas co fin de mellorar as condicións de 
saúde e calidade de vida. 

 

 

Aula virtual Classroom 

Rúbrica 

Suficientemente 

traballada 

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de actividade física a mellora das capacidades físicas 
básicas, con unha orientación saudable e nun nivel adecuado as súas posibilidades. 

EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa 
saúde. 

B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos técnicos 
nas actividades físico deportivas propostas, con eficacia e precisión. 

EFB4.1.2. Axusta a realización das habilidades específicas aos condicionantes xerados polos compañeiros e os 
adversarios nas situacións colectivas. 

Proba práctica Non traballada 

suficientemente 

                                                                                                                                                                           1º BACHARELATO 

                                                                                                   1º TRIMESTRE 

B1.1Valorar a actividade física dende a perspectiva da saúde, o goce, 
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 ocio activo, valorando os aspectos 
sociais e culturais que levan asociados e as súas posibilidades profesionais futuras, e identificando os aspectos 
organizativos e os materiais necesarios. 

Aula virtual classroom 

Traballo 

Escala de valores 

Suficientemente 

Traballada  

 

B1.2.Controlar os riscos que pode xerar a utilización dos 
equipamentos, a contorna 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 ricos asociados ás actividades e os derivados da propia actuación e da do grupo. Ficha Observación diaria 

Lista control 

Suficientemente 

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

B3.1. Mellorar ou manter os factores da condición física e as 
habilidades motoras cun enfoque cara a saúde, considerando o propio 
nivel e orientándoos cara as súas motivacións e cara posteriores 
estudos ou ocupacións. 

EFB3.1.3. Utiliza de forma autónoma as técnicas de activación e recuperación na actividade física. Proba práctica e traballo 

Escala valores 

Suficientemente 

traballada EFB3.1.4. Alcanza os seus obxectivos de nivel de condición física dentro das marxes saudables, asumindo a 
responsabilidade da posta en práctica do seu programa de actividades. 

B3.2. Planificar, elaborar e poñer en práctica un programa persoal de 
actividade física que incida na mellora e o mantemento da saúde, 
aplicando os diferentes 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 reunir as actividade físicas cun enfoque 
saudable á elaboración de deseños de prácticas en función das súas características e intereses persoais. 

Traballo 

Escala de valores 

Suficientemente 

traballada 
EFB3.2.4. Elabora e leva a práctica o seu programa persoal de actividade física conxugando as variables de 
frecuencia, volume, intensidade e tipo de actividade. 

B4.1. Resolver situacións motrices en diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motoras específicas individuais ou de adversario 
con fluidez, precisión e control, perfeccionado a adaptación e a 
execución dos elementos técnicos desenvolvidos no curso anterior. . 

EFB4.1.2. Adapta a realización das habilidades específicas condicionantes xerados polos compañeiros e adversarios 
nas situacións colectivas. 

Ficha observación 

Lista control 

Suficientemente 

traballada 

B4.2. Solucionar de forma creativa situacións de oposición, 
colaboración ou oposición-colaboración en contextos deportivos ou 
recreativos, adaptando as estratexias ás condicións cambiantes que se 
producen na práctica. 

EFB4.2.2.. Colabora cos participantes nas actividades físico deportivas nas que se produce colaboración ou 
colaboración-oposición e explica a achega de cada un. 

Proba práctica Non traballada 

EFB4.2.3.. Desempeña as funcións que lle corresponden, nos procedementos ou sistemas postos en práctica para 
conseguir os obxectivos do equipo. 

                                                                                                         2º TRIMESTRE 



B2.1Crear e representar composicións corporais individuais ou 
colectivas con orixinalidade e expresividade, aplicando as técnicas 
máis apropiadas á intencionalidade da composición. . 

EFB2.1.1. Colabora no proceso de creación e desenvolvemento das composicións ou montaxes artístico expresivas. Proba práctica  

Observación diaria 

Traballada pero 

necesita reforzo EFB2.1.2. Representa composicións ou montaxes de expresión corporal individuais ou colectivas, axustándose a unha 
intencionalidade de carácter estética ou expresiva. 

                                                                                                         3º TRIMESTRE 

B1.1Valorar a actividade física dende a perspectiva da saúde, o goce, 
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 ocio activo, valorando os aspectos sociais e 
culturais que levan asociados e as súas posibilidades profesionais futuras, e identificando os aspectos organizativos e os 
materiais necesarios. 

Aula virtual classroom 

Traballo 

Escala de valores 

Traballada  

 

B1.2.Controlar os riscos que pode xerar a utilización dos 
equipamentos, a contorna 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 ricos asociados ás actividades e os derivados da propia actuación e da do grupo. Ficha Observación diaria 

Lista control 

Suficientemente 

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



 

2. Avaliación e cualificación 

 

Avaliación 

Para o presente curso 2019/2020 escolléronse os seguintes procedementos de 

avaliación: 

 Observación: utilización da observación semisistematizada para recoller 

información, a través dun rexistro de aula. 

 Traballo Teórico-Práctico: produción que consiste nunha primeira fase de 

elaboración de material, segundo indicación do profesor e unha posterior 

fase de exposición de resultados. 

 Proba práctica: realización de tarefas físicas suxeitas a criterios de execución 

óptimos para valorar niveis de habilidade físico-deportiva e/ou artístico-

expresiva. 

 Circuíto técnico: conxunto de tarefas centradas na execución técnica da 

modalidade tratada executadas unha detrás das outras. 

 Test físicos: batería de probas estandarizadas para avaliar o rendemento 

físico. 

 Tarefas web: utilización de plataformas web para a resolución de preguntas 

sinxelas sobre aspectos dos contidos tratados ou elaboración de videos. 

 Exame escrito: listaxe de preguntas de diferente tipo (test, curtas, relación,...) 

sobre contido específicos da materia. 

 Para o presente curso 2019/2020 escolléronse os seguintes instrumentos de avaliación: 

  FICHA OBSERVACIÓN: deseñada para observar a ocorrencia de certos 

comportamentos e condutas relacionadas co apartado de PROCESO e vinculadas ao 

Bloque I de Contidos Comúns. Céntranse en valorar a: 

                       Participación activa. 

Aspectos de seguridade. 

Respecto. 

Medidas de hixiene. 

Cooperación. 

     RÚBRICA: indicador de logro que permite valorar o grao de cumprimento dunha 

conduta ou resultado, a través da gradación de diferentes niveis de ocorrencia, 

claramente definidos. 

     LISTA DE CONTROL: listado de elementos que deben aparecer nunha conduta ou 

produción, de maneira que se pode identificar claramente a proximidade do observado 

con respecto dun ideal. 

     ESCALA DE VALORES: representan unha serie de criterios utilizados para evaluar e 

poden construirse en gran variedade de formas e niveis de complexidade. 

      EXAME. 



    AULA VIRTUAL CLASSROOM: ferramenta que facilita o intercambio de información, 

determina prazos de entrega de tarefas e permite avaliar de forma telemática . 

Cualificación final 

Posto que os estándares de aprendizaxe avaliables son o referente para a avaliación 
final, o alumnado debe telos adquiridos ó finalizar o curso. É importante recordar 
neste punto que a cualificación da primeira e segunda avaliación determinarán a 
avaliación final. 
Para cualificar o alumnado nas dúas primeiras avaliacións, o docente so terá en conta 
os estándares de aprendizaxe que figuren nas unidades didácticas desenvoltas ó 
longo dos 2 primeiros trimestres, incluídas nesta programación. Calcularase a media 
das cualificacións nos estándares de aprendizaxe traballados. Resulta do cálculo da 
nota media recibida na 1ª e 2ª avaliación. Estas terán un valor dun 60% e un 40% 
respectivamente.  
O traballo e probas desenvoltos no 3º trimestre poderán subir a nota ata 2 puntos 
sobre a acadada nos 2 primeiros trimestres. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Nesta convocatoria, o alumnado deberá ter correctamente resoltas e presentadas as 
Actividades Complementarias de Reforzo, que se lle entregarán o finalizar o curso, 
ben en man ou ben a través da aula virtual (Google Classroom).  
Ademais terán que presentarse a unha proba individualizada (teórica e/ou práctica) 
establecida polo departamento para tal efecto nas sesións de avaliación do mes de 
setembro. Os contidos a avaliar serán unha síntese dos contidos vistos ao longo do 1º 
e 2º trimestres. 
Poderase realizar unha proba teórica para avaliar os estándares de aprendizaxe 
teóricos que o profesor considere que ten menos asentados.  
Asemade, poderase realizar unha proba práctica para avaliar os estándares de 
aprendizaxe procedimentais que o profesor considere que ten menos asentados.  
 
Ambas probas  e traballos valoraranse a través dunha escala 1-10. O grao mínimo de 
consecución para todos os estándares de aprendizaxe será como mínimo dun 50%. 
 
A cualificación final da convocatoria extraordinaria de setembro será a proba a media 
obtida entre as probas teóricas, práctica e as actividades complementarias de reforzo 
realizadas polo alumnado nos meses de verán. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
O alumnado que ten concedida unha avaliación positiva nos traballos asignados no 
1º e 2º trimestre tería superada a materia pendente. Incluímos aquí aquelas tarefas 
de recuperación entregadas durante o 3º trimestre. 
A pesar de ter algún traballo avaliado negativamente, se consegue seguir o ritmo das 
actividades prantexadas no 3º trimestre, poderá acadar unha avaliación positiva na 
materia. 

Criterios de cualificación: 
A nota media das cualificacións recibidas polos traballos da 1º e 2º avaliación 
determinarán a cualificación final da materia pendente, sempre que estean avaliados 
positivamente. A entrega de traballos e actividades (avaliados positivamente) durante 
este 3º trimestre, tamén determinará esa cualificación final. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Deberán entregar polo menos un traballo por trimestre, que nas circunstancias 
actuais serán 2 traballos en total. Polo tanto, se no 3º trimestre necesita recuperar 
algún trimestre, poderá facelo a través destas tarefas online. 

 

 



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

Actividades 

De Repaso de temas xa avaliados para preparar recuperación de alumnado 
que non acadou os obxectivos. 
De Avance de contidos novos que incida no logro dos estándares de 
aprendizaxe imprescindibles programados inicialmente para o 3º trimestre coa 
idea de facilitar a súa adquisición o curso próximo. 
De Ampliación de contidos xa impartidos durante o curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

-Correo gmail coa conta do centro con información xenérica para o nivel 
educativo e para convocar reunións telemáticas. 
-Emprego da aula virtual Classroom para o envío das tarefas, corrección e 
avaliación das mesmas, publicadas semanalmente na páxina web do centro. 
-Clases virtuais coa aplicación Meet para corrixir as tarefas xa feitas, explicar as 
da seguinte semana e solucionar dúbidas. Estas clases están organizadas dentro 
dun horario de centro que aparece publicado na páxina web do instituto. 
Para levar esto a cabo sabemos que todo o alumnado ten conectividade. 

Materiais e recursos 

Apuntes, presentacións en power point, imaxes, aplicacións interacticas sobre 

o Bloque III de condición física e saúde, adaptados os diferentes niveis. Tamén 

do Bloque I de Contidos comúns vinculados aos Primeiros Auxilios ou Respeto 

ao medio natural. 

Vídeos e artigos como punto de partida da análise reflexivo de contidos do 

Bloque III. 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 O alumnado recibirá información actualizada diariamente durante as clases virtuais 

polo profesorado que imparte a materia. 

Toda a comunidade educativa poderá consultar na páxina web os horarios das clases 

telemáticas e as tarefas enviadas por cada profesor para esa semana. 

Cada vez que o centro implemente unha nova medida, esta será comunicada a través 

da plataforma Abalar e publicada na páxina web do centro. 

Desde xefatura de estudos se informará por correo electrónico a todo o alumnado. 

Publicidade Tanto a presente programación como calquera outra medida serán expostas na páxina 

web do centro. 

 


