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 Seguindo as instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional nas 

que se recollen o establecemento dun plan de reforzo e a previsión de tres posibles contextos 

(ensino presencial, semipresencial e telemático). 

1. Avaliación Inicial: 

Ao tratarse dunha materia que só se imparte en 2º da eso non fixemos avaliación inicial xa que 

os contidos non foron impartidos neste nivel o curso pasado. 

 

2. Contidos non impartidos no curso 2019-2020: 

Quedaron sen impartir algunhas das UD propias do bloque de contidos: Actividade física 

e saúde programadas para a segunda metade do 2º trimestre e o 3º, concretamente os temas 3 

e 4. 

Do bloque de contidos: Alimentación para a saúde, quedou sen dar o último tema, o 4, que 

estaba programado para rematar o terceiro trimestre.  

3. Medidas metodolóxicas e organizativas: 

Nas primeiras semanas do curso o profesorado do departamento asegurarase de que o seu 

alumnado coñece o funcionamento da aula virtual do seu curso e da metodoloxía que seguirá no 

caso de ter que realizar o ensino a distancia. É dicir que o alumnado é competente no uso da aula 

virtual, Classroom ou calquera outro recurso ou plataforma que o departamento estableza como 

necesario nun escenario de ensino non presencial. O alumnado terá que saber entrar e saír da 

aula, consultar os materiais publicados e subir as súas tarefas nos formatos requeridos. 

3.1. Posibles escenarios: 

Nun curso tan diferente coma este o uso das aulas virtuais, das contas de correo do alumnado e 

as videoconferencias serán usados para comunicarnos tanto coas familias como co alumnado 

(sobre todo no caso de non poder acudir ao instituto) e por suposto tamén co resto do 

profesorado do claustro. 

A. Ensino presencial: reflectido na programación do departamento. 
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B. Ensino semipresencial: no caso de que un alumno ou unha alumna non poida asistir a clase 

presencial, cada curso contará cunha aula virtual a través da cal poderá seguir a marcha do curso 

e entregar as actividades que se indiquen nos prazos e forma requeridos polo profesorado, 

sempre que as poida facer por temas e saúde. No caso de que o grupo enteiro estivese confinado, 

os exames e aclaracións se levarían a cabo no horario habitual do grupo e habería control de 

asistencia con cámara. En canto as tarefas, estarán en función do contido a traballar e tendo en 

conta as limitacións dos alumnos nas súas casas. O profesor adaptará os contidos e utilizará 

recursos diferentes aos empregados nas clases presenciais: visionado de vídeos, gravación de 

tarefas, reflexións... 

No caso de non poder asistir a algún exame, proba ou control, terá que facelo a través da aula 

virtual ou logo da súa volta ao instituto e de que o profesorado acorde unhas datas para a súa 

realización. Os criterios e porcentaxes de avaliación serán os mesmos que no ensino presencial 

excepto o apartado de diario de aula que se poderá substituir por traballos ou tarefas 

entregadas on line. 

O uso das aulas virtuais serán imprescindibles. O alumnado poderá comunicarse co profesorado, 

entregar as tarefas, facer exames e tamén preguntar as súas dúbidas por esta canle. 

No caso deste tipo de ensino o profesorado reforzará a atención ao alumnado con necesidades 

educativas especiais e manterá unha estreita comunicación coas familias. 

C. Ensino telemático: no caso de suspensión das clases, o alumnado terá a súa disposición todo 

o material na plataforma establecida polo departamento e observará escrupulosamente os prazos 

e forma de entrega (telemática) dos traballos. Así mesmo, deberán usar as aulas virtuais, o 

correo electrónico e/ou videoconferencia para consultar dúbidas ou cuestións co profesor. Os 

exames e aclaracións se levarían a cabo no horario habitual do grupo e habería control de 

asistencia con cámara. En canto as tarefas, estarán en función do contido a traballar e tendo en 

conta as limitacións dos alumnos nas súas casas. O profesor adaptará os contidos e utilizará 

recursos diferentes aos empregados nas clases presenciais: visionado de vídeos, gravación de 

tarefas, reflexións, traballos... 
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Os criterios de cualificación reflectiranse no seguinte apartado. 

3.2. Criterios de cualificación: 

Ensino presencial: de se desenvolver o curso de xeito presencial, mantense o sistema 

establecido na programación xeral. 

Ensino semipresencial: mantense o sistema establecido na programación xeral coa excepción do 

apartado de traballo e diario de aula que verase substituído por traballos e/ou tarefas. En canto 

aos exames, probas e controis procurarase unha nova data para a súa realización ao volver ao 

instituto de non poder facelos de forma telemática.  

Ensino telemático: mantense o sistema establecido na programación xeral coa excepción do 

apartado de traballo na aula ou diario de aula que verase substituído por traballos.  

 

 

 

 

4. CONFORMIDADE DO DEPARTAMENTO. 

 

 Os profesores do Departamento de Educación Física do I.E.S David Buján, amosan a súa 

conformidade co presente proxecto educativo para o curso 2020/21. E para que así conste, o 

firmo a 17 de outubro de 2020. 

 

Fdo: Mª Luisa Álvarez López: 

(Xefa do departamento) 
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