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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para cada un dos cursos.  

 

 

1.1. 1º E.S.O 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia 

BLOQUE I: CONTIDOS COMÚNS 
B1.4. Coñecer as dificultades e os riscos durante a 
participación en actividades deportivas adoptando medidas 
preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

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

CSIEE 

B1.5. 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. 

EFB1.5.1. 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. 

 
          CD 

CCL 

BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
B2.1. Experimentación de actividades artístico-expresivas 
utiliásicas de expresión corporal, combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando espazo, tempo e intensidade. 
CCEC 

BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
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. 

EFB3.1.1. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a alimentación nun estilo de vida 
saudable. 
EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas para ser 
consideradas saudables, e lévaas á práctica. 

CMCCT 

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. 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. 

CAA 

BLOQUE IV: XOGOS E DEPORTES 
B4.1. Resolver situacións motoras individuais sinxelas 
aplicando os fundamentos técnicos e as habilidades 
específicas, das actividades físico- deportivas adaptadas 
propostas. 

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

         CAA 
CSIEE 



 
 
 
 

   

 

 

1.2.- 2º E.S.O 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia 

BLOQUE I: CONTIDOS COMÚNS 
B1.4. Coñecer as dificultades e os riscos durante a 
participación en actividades deportivas adoptando medidas 
preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

EFB1.4.2. Identifica e coñece os protocolos para activar os servizos de emerxencia e de protección 
do contorno. 

CSIEE 

B1.5. 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. 

EFB1.5.1. 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. 

CD 

BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

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 básicas, de forma creativa, combinando espazo, tempo e 
intensidade. 

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

CCEC 

BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

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

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

CAA 

B3.2. 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 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. 
EFB3.2.4. 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. 
 

CAA 

BLOQUE IV: XOGOS E DEPORTES 
B4.1. Resolver situacións motoras individuais aplicando os 
fundamentos técnicos e as habilidades específicas, das 
actividades físico-deportivas propostas, en condicións 
adaptadas. 

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

         CAA 
CSIEE 

 

 



 
 
 
 

   

 

 

1.3.- 3º E.S.O 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS 
B1.4. Coñecer as dificultades e os riscos durante a 
participación en actividades deportivas adoptando medidas 
preventivas e de seguridade no seu desenvolvemento. 

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

B1.5. 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. 

EFB1.5.1. 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. 

       CD 
CCL 

BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
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. 
EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de movementos corporais axustados a un ritmo 
prefixado. 

     CCEC 
 

BLOQUE 3: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

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. 

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

CAA 

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. 
EFB3.2.4. 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. 

CAA 

BLOQUE IV: XOGOS E DEPORTES 
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. 

     CAA 
CSIEE 

 

 

 



 
 
 
 

   

 

 

1.4.- 4º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS 
B1.4. 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. 

  EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica de  actividade física. 
EFB1.4.3. 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. 

CSIEE 

B1.6. 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. 

EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións actuais sobre temáticas vinculadas á 
actividade física e a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para afondar sobre contidos do 
curso, realizando valoracións críticas e argumentando as súas conclusións. 

 EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e nos contornos apropiados. 

CD 
CCL 

BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

B2.1. Compor e presentar montaxes individuais 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 na desinhibición. 

EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes artístico-expresivas, combinando os 
compoñentes espaciais, temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais persoas. 

CCEC 

BLOQUE 3: ACTIVIDAD FÍSICA E SAÚDE 

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 cumprir as actividades físicas 
cun enfoque saudable e os beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva. 
EFB3.1.3. Relaciona hábitos como o sedentarismo ou o consumo de tabaco e de bebidas alcohólicas 

cos seus efectos na condición física e a saúde. 
EFB3.1.4. Valora as necesidades de alimentos e de hidratación para a realización de diferentes tipos de 
actividade física. 

CMCCT 

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. 

EFB3.2.2. 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, cunha orientación saudable e nun nivel adecuado ás súas posibilidades. 

CMCCT 

BLOQUE IV: XOGOS E DEPORTES 
B4.1. Resolver situacións motrices aplicando fundamentos 
técnicos nas actividades físico-deportivas propostas, con 
eficacia e precisión. 
B4.3 Coñecer xogos e deportes tradicionais de Galicia e da 
propia zona, así como de seu regulamento. 

EFB4.1.1. Axusta a realización das habilidades específicas aos requisitos técnicos nas situacións 
motrices individuais, preservando a súa seguridade e tendo en conta as súas propias características. 
 
EFB. Procura información relativa aos xogos populares e tradicionais de Galicia e da propia zona. 

CSC 



 
 

   
   

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  axeitaranse ás adaptacións metodolóxicas derivadas do cambio 
de ensinanza non presencial neste terceiro trimestre. Daráselle prioridade á 
avaliación a partir das avaliacións anteriores e das actividades desenvolvidas 
durante este período, sempre que iso favoreza ao alumno ou alumna. En ningún 
caso, o alumno veraxe perxudicado polas dificultades derivadas do cambio de 
metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, nin ver minoradas as cualificacións 
obtidas nas avaliacións dos trimestres anteriores.  
 Os procedementos de avaliación empregados serán a  autoavaliación, probas 
prácticas e teóricas, traballos individuais e producións do alumnado. 

Instrumentos:  Para avaliar con obxectividade, fiabilidade e eficacia compre 
empregar variedade de instrumentos, tanto cuantitativos coma cualitativos   e 

este serán adaptados ao carácter dos diferentes estándares. Os instrumentos 
empregados son os seguintes: caderno do profesorado (coa APP “Additio”), 
escalas de valoración, rúbricas, traballos individuais, produccións do alumnado e 
video. 

Cualificación final 

A avaliacion e cualificación do 3º trimestre sairá dunha media ponderada que se 
establecerá en base a os tres ámbitos nos que baseamos a avaliación: o saber, o 
saber facer e o saber ser. A pesar do carácter eminentemente práctico da nosa 
materia e debido as circunstancias excepcionais que nos atañen, neste trimestre 
terán o mesmo peso na  avaliación os estandares relacionados co saber (40%) 
que os estándares relativos ao saber facer (40%) , disminuindo o porcentaxe na 
parte de saber (20%).  Elimínase a norma de que o alumno terá que superar en un 
30% a nota de cada un dos ámbitos. 
A avaliación e cualificación final adaptarase, e realizarase sobre as aprendizaxes 
desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as 
actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas 
dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e 
cando beneficie  ao  alumnado. O procedemento para o cálculo da cualificación 
final que se consignará na avaliación ordinaria procederá da media aritmetica das 
tres evaluacións, sempre e cando a nota da terceira avaliación non inflúa 
negativamente con respecto a media aritmetica de só a primeira e segunda 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A    Aquel alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación ordinaria 
de xuño, terá que presentar un traballo teórico na convocatoria extraordinaria de 
setembro sobre as partes non superadas e realizar aquelas probas prácticas nas 
que tampouco acadara os mínimos, sempre que se podan realizar de xeito 
individual e sempre que as condicións sanitarias permitan acudir aos centros. O 
departamento entregará por escrito as pautas para facer o traballo, indicando 
tamén os exercicios prácticos que deberán realizar. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non existe en ningún curso alumnado coa materia de Educación Física 
pendente. 



 
 
 
 

   

 

 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

     Durante  o  terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de  
recuperación (para alumnos que non superaron a materia nas evaluacións 
anteriores), repaso, reforzo e, nalgún caso, ampliación das aprendizaxes 
anteriores necesarias para o alumnado e adaptadas as novas circunstancias,  
traballando obxectivos e competencias clave necesarios para a adecuada 
progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a mínima 
intervención docente. 

     Deseñaránse  actividades  globalizadoras  e  interdisciplinares,  promovendo 
o traballo colaborativo, motivadoras e que potencien a creatividade e a 
autonomía do alumno. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Co obxectivo de acadar o desenvolvemento integral do individuo, e que este 
sexa capaz de desenvolverse na sociedade dunha maneira autónoma, 
utilizarase para unha metodoloxía predominantemente global, buscando en 
todo momento metodoloxías activas, baseadas en estilos non directivos  e 
buscando que pouco a pouco o alumno vaia adquirindo maiores 
responsabilidades, todo elo mediante o emprego das Tecnoloxías da 
Información e Comunicación debido as circunstancias actuais.  
No centro, nesta etapa non existe alumnado sen conectividade. 

Materiais e recursos 

U    Os materiais e recursos mais empregados son as Tecnoloxías da Información 
e Comunicación a traves da utilización de materiais audiovisuais, teléfonos 
móviles, materiais informáticos (aplicacións informáticas, World wide web, 
chats, correo electrónico, espacio Abalar, Aula Virtual do centro), e material 
elaborado pola profesora. Todas as tarefas e actividades  planificadas serán 
en ausencia de material deportivo debido a non existencia do mesmo nos 
domicilios dos alumnos. En algunhas actividades propoñerase a fabricación 
de material con material de refugallo. 

  A aula virtual do centro, a plataforma E-Dixgal e o correo electronico son os 
recursos mais empregados para o envío de tarefas, aclaración de dudas ou 
suxerencias que o alumnado poida facer. Para establecer unha comunicación 
mais directa faremos videoconferencias a través da aplicación Cisco Webex. 

A  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado  é constante e fluida a través do correo 
electrónico ou mensaxería a través do espazo E-Dixgal (1º-2º ESO) ou das 
aulas virtuais do centro (3º-4º ESO).  
A comunicación cas familias faise principalmente pola vía telefónica. 

Publicidade  

Seguindo os principios de claridade, transparencia e obxectividade que 
garantan o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa 
avaliado conforme a criterios obxectivos toda á información relativa ao 
proceso de ensino-aprendizaxe  aparece reflexada na páxina web do Centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicruce/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicruce/

