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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). 

18.1 Avaliación Inicial: 

Na primeira semana do curso realizarase unha avaliación inicial para a realización da cal teranse 

en conta os informes individualizados elaborados o curso pasado. Trátase dunha proba inicial 

onde se valorarán os contidos mínimos que o alumnado debería ter consolidados do curso anterior 

e o coñecemento individualizado do alumnado a partir das súas intervencións na aula. A proba 

consistirá nunha proba escrita con distintas preguntas. Así mesmo nestas primeiras sesión 

prácticas observrase ao alumnado para detectar posibles problemas a nivel motriz.  

Os resultados desta proba diagnóstica permitirán ao profesorado establecer o método de 

recuperación dos contidos non impartidos durante o período de suspensión das clases. Esta 

recuperación se poderá facer ben reforzando estes coñecementos a principio do curso, ben ao 

longo do mesmo cando sexan imprescindibles para poder avanzar nos coñecementos do novo curso 

ou tamén no momento en que aparezan eses contidos na programación. 

18.1.1 Resultados das avaliacións iniciais. 

Os resultados das avaliacións iniciais nos deixan os mesmos datos en todos os cursos: os 

resultados son mellores nos contidos que foron traballados ata o momento do confinamento e 

que eran ampliación de contidos traballados en anos anteriores. Nos contidos que se veían por 

primeira vez e que non puidemos rematar presencialmente se amosan peores resultados a pesar 

de ser repasados telemáticamente. 

Segundo os contidos que quedaron sin impartir o curso pasado e os resultados das avaliacións 

iniciais, decidimos: 

. En 2º da ESO adicar 3 ou 4 sesións a traballar os elementos básicos dos deportes colectivos. 

. En 3º da ESO adicar 4 ou 5 sesións a traballar os elementos básicos do deporte do baloncesto. 

. En 4º da ESO adicar 4 ou 5 sesións a traballar os elementos básicos do deporte do fútbol. 

 

18.2 Contidos non impartidos no curso 2019-20: 

* CURSO: 1º ESO. 

 U.D. 6: HABILIDADES XIMNÁSTICAS: ACROSPORT. 

 U.D.8: INICIACIÓN AOS DEPORTES COLECTIVOS: Aprendo xogando. 
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 U.D.9: PENSA EN VERDE. 

* CURSO: 2º ESO. 

U.D. 2: A NATACIÓN. 

O número de sesións prácticas foi inferior ao programado: dúas sesión 

menos por grupo.  

U.D. 7: ACTIVIDADES DEPORTIVAS: O BALONCESTO. 

Non se impartiu na súa totalidade. 

Da U.D. 3: COÑEZO E CONTROLO MEU CORPO. 

Non fixemos os tipos de respiración. 

A falta dun espacio axeitado para este tipo de prácticas que requiren dun 

  espacio cómodo, quente e sen ruidos. 

Da U.D. 9: ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL. 

-Práctica de cabullería básica, experimentación con construccións de 

madeira ou corda. 

-Práctica de xogos no medio natural. De observación, de orientación en 

distintos espacios, de rastrexo, de mensaxes e de persecución. 

 

Da U.D 10: DESAFÍOS COOPERATIVOS. 

   Non lle dedicamos o número de sesións inicialmente propostos. 

 * CURSO: 3º ESO.   

  U.D. 5: INICIACIÓN ÁS ACTIVIDADES DE PATÍN. 

  Impartíronse só 5 sesións prácticas en vez das 15 programadas. 

  U.D. 6: FAGO ATLETISMO. 

Impartíronse e avaliáronse os contidos de: carreiras de resistencia e velocidade e 

a disciplina dos saltos. Non fixemos carreiras de valos, carreiras de relevos e 

lanzamentos. 

U.D. 9: ORIÉNTOME NA NATUREZA. 

U.D. 8: MELLORO O MEU XOGO DO FÚTBOL. 

  U.D. 4: BAILO COS MEUS COMPAÑEIROS. 

Non fixemos os métodos de relaxación. 

 

 CURSO: 4º ESO. 
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 U.D. 5: MELLORO O MEU XOGO DE BÁDMINTON. 

  Reducíronse o número de sesión prácticas en 2/3 sesións por grupo. 

No grupo 4ºC, non fixeron esta unidade didáctica xa que empezaron traballando 

contidos da unidade didáctica de xogos e deportes alternativos. 

 U.D. 6: XOGOS E DEPORTES ALTERNATIVOS. 

  En 4ºeso A e B, fixemos únicamente malabares. 

U.D.8: CARREIRA DE ORIENTACIÓN. 

  U.D. 7: VOLEIBOL. 

 

* CURSO: 1º BACH. 

U.D 5: ACTIVIDADES CON PATÍNS: HOCKEY  

Fixéronse nada máis que 5 sesións. 

U.D 7: VOLEIBOL 

18.3 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. 

Somos conscientes de que este curso imos ter un gran reto: minimizar o risco de contaxio. Para 

isto, impartiremos clases sempre que se poida na pista exterior, evitaremos sacar a máscara 

nada máis que cando esteamos no exterior, sen movernos e a máis de 4 metros. No pavillón, 

sacaremos a máscara só cando sexa imprescindible pola característica da tarefa e sempre que a 

distancia entre eles sexa superior aos 4 metros. No pavillón, colocaremos unha alfombra de 

desinfección e as portas e ventás permanecerán sempre abertas. Así mesmo, serán levadas a 

cabo todas as medidas de hixiene, organizativas e pedagóxicas do Plan COVID do noso centro así 

como as que presentamos a continuación e que foron elaboradas polo noso departamento. 
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18.3.1. Normas para os alumnos: 

ANTES DE SAIR DA CASA: 

Prepara a túa mochila: todo marcado con NOME. 

● Botella de auga (a fonte de auga non está dispoñible). 

● Toalla tipo praia. Hai que lavala todos os días. 

● Unha bolsa para gardar a máscara se o profesor así o indica e unha máscara de reposto. 

● Unha bolsa plástica (tipo super) para gardar calquera material que poida ter unha incidencia 

durante a clase. 

● Material individual necesario para a clase dese día: o que se necesite segundo o contido que 

esteamos a traballar. 

●Ven ao instituto coa roupa de adestrar posta, e o pelo recollido xa que o vestiario non estará 

dispoñible. Non traias pendentes longos nin cadeas nin ningún outro obxecto que poida resultar 

perigoso. 

BAIXADA AO PAVILLÓN OU Á PISTA EXTERIOR: 

●Obrigatorio o acceso con máscara. 

●Distanciamento social de 1,5 metros durante todas as zonas de tránsito e, en caso de 

coincidencia de persoas, sempre daremos prioridade ao que sae da estancia/instalación. 

●Nas zonas de tránsito (corredor de acceso, escaleiras de subida e baixada, etc.) 

permaneceremos o tempo exclusivamente necesario. 

●É obrigatorio seguir o “percorrido pautado” para acceso/saída do pavillón e da pista exterior. 

Cada grupo sairá pola porta correspondente e, se a clase é no pavillón, baixará polas escaleiras 

traseiras, accederán á instalación polo corredor das oficinas e regresarán a clase saíndo pola 

porta principal e subindo as escaleiras metálicas. 

Se a clase é na pista, a baixada e subida faranse polas escaleiras sinalizadas. 

NO PAVILLÓN OU NA PISTA EXTERIOR: 

●Ao principio e ao final a clase nos desinfectaremos as mans. 

●No pavillón, subiremos ás bancadas polas escaleiras máis próximas ao acceso e deixaremos a 

mochila na zona persoal asignada onde nos cambiaremos o calzado e deixaremos as nosas 

mochilas. NON SE PERMITE O ACCESO Á PISTA CO CALZADO DA RÚA si non se desinfecta. 
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●Na pista exterior: baixaremos e subiremos polas escaleiras seguindo a señalización. Deixaremos 

as mochilas nas zonas indicadas. 

●Respectaremos en todo momento a distancia de 1,5 metros cos compañeiros e co profesor. 

●O uso dos baños está reservado para casos de urxencia, tendo que avisar ao profesor do seu 

uso. Deberemos de limpar as nosas mans antes e despois de utilizalo. 

 

AO FINALIZAR A CLASE: 

● Ao finalizar a clase axudaremos a desinfectar o material. 

● Nos desinfectaremos as mans. Recolleremos o noso material e cambiaremos o calzado (no 

caso de ter clase no pavillón e se fose necesario). 

● Regresaremos á aula seguindo o percorrido pautado e respectando as distancias. Entraremos 

ao instituto pola porta que temos asignada. 

18.3.2. 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. 

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... 
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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 cos profesores. 

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... 

Os criterios de cualificación reflectiránse no seguinte apartado. 

18.3.3. Criterios de cualificación: 

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

establecido na programación xeral. 

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

apartado de traballo na aula que verase substituido 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.  
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Ensino telemático: manténse o sistema establecido na programación xeral coa excepción do 

apartado de traballo na aula que verase substituido por traballos. Estableceránse as probas 

online que se consideren oportunas pero tamén se terá en conta as tarefas entregadas 

escrupulosamente en prazo e forma. Os criterios de cualificación serán os seguintes para cada 

curso: 

. Probas escritas.......40% 

. Probas prácticas e/o traballos......60% 

 

 

 

 

19. 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) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


