
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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  

1º BACH – ANATOMÍA APLICADA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Analizar os mecanismos que interveñen nunha acción motora, relacionándoos coa finalidade 
expresiva das actividades artísticas. 

AAB1.1.1. Recoñece e enumera os elementos da acción motora e os factores que interveñen nos 
mecanismos de percepción, decisión e execución de determinadas accións motoras. 

AAB1.1.2. Identifica e describe a relación entre a execución dunha acción motora e a súa finalidade. 

B1.2. Identificar as características da execución das accións motoras propias da actividade artística, e 
describir a súa achega á finalidade destas e a súa relación coas capacidades coordinativas. 

AAB1.2.1. Detecta as características da execución de accións motoras propias das actividades artísticas. 

AAB1.2.2. Propón modificacións das características dunha execución para cambiar o seu componente expresivo-
comunicativo. 

AAB1.2.3. Argumenta a contribución das capacidades coordinativas ao desenvolvemento das acción motoras. 

B2.1. Interpretar o funcionamento do corpo humano como o resultado da integración anatómica e 
funcional dos elementos que conforman os seus niveis de organización 
e que o caracterizan como unha unidade estrutural e funcional. 

AAB2.1.1. Diferencia os niveis de organización do corpo humano. 

AAB2.1.2. Describe a organización xeral do corpo humano utilizando diagramas e modelos. 

AAB2.1.3. Especifica as funcións vitais do corpo humano, sinalando as súas características máis salientables. 

AAB2.1.4. Localiza os órganos e os sistemas, e relaciónaos coas súas funcións. 

B3.1. Recoñecer a estrutura e o funcionamento do sistema locomotor humano en movementos propios das 
actividades artísticas, razoando as relacións funcionais que se establecen entre as súas partes. 

AAB3.1.1. Describe a estrutura e a función do sistema esquelético en relación coa mobilidade do corpo humano. 

AAB3.1.2. Identifica o tipo de óso vinculándoo coa súa función. 

AAB3.1.3. Diferencia os tipos de articulacións en relación coa mobilidade que permiten. 

AAB3.1.4. Describe a estrutura e a función do sistema muscular, identificando a súa funcionalidade como parte 
activa do sistema locomotor. 

AAB3.1.5. Diferencia os tipos de músculo en relación coa súa función. 

AAB3.1.6. Describe a fisioloxía e o mecanismo da contracción muscular. 

B3.2. Analizar a execución de movementos aplicando os princi pios anatómicos funcionais, a fisioloxía 
muscular e as bases da biomecánica, e establecendo relación razoadas. 

AAB3.2.1. Interpreta os principios da mecánica e da cinética, aplicándoos ao funcionamento do aparello locomotor e 
ao movemento. 

AAB3.2.2. Identifica os ósos, as articulacións e os músculos principais implicados en diversos movementos, utilizando 
a terminoloxía axeitada. 

AAB3.2.3. Relaciona a estrutura muscular coa súa función na execución dun movemento e as forzas que actúan 
neste. 

AAB3.2.4. Relaciona diferentes tipos de pancas coas articulacións do corpo humano e coa participación muscular nos 
seus movementos. 

AAB3.2.5. Clasifica os principais movementos articulares en función dos planos e dos eixes do espazo. 

AAB3.2.6. Argumenta os efectos da práctica sistematizada de exercicio físico sobre os elementos 
estruturais e funcionais do sistema locomotor, en relación coas actividades artísticas e os estilos de vida. 

B3.3. Valorar a corrección postural e identificar os malos hábitos posturais, co fin de traballar de forma 
segura e evitar lesións. 

AAB3.3.1. Identifica as alteracións máis importantes derivadas do mal uso postural e propón alternativas saudables. 

AAB3.3.2. Controla a súa postura e aplica medidas preventivas na execución de movementos propios das actividades 
artísticas, e valora a súa influencia na saúde. 

B3.4. Identificar as lesións máis comúns do aparello locomotor nas actividades artísticas, en relación coas 
súas causas fundamentais. 

AAB3.4.1. Identifica as principais patoloxías e lesións relacionadas co sistema locomotor nas actividades artísticas, e 
xustifica as súas causas principais. 

AAB3.4.2. Analiza posturas e xestos motores das actividades artísticas, aplicando os principios de ergonomía, e 
propón alternativas para traballar de forma segura e evitar lesións. 



 
  
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

B4.1. Identificar o papel do sistema cardiopulmonar no rendemento das actividades artísticas corporais. 

AAB4.1.1. Describe a estrutura e a función dos pulmóns, detallando o intercambio de gases que ten lugar neles e a 
dinámica de ventilación pulmonar asociada. 

AAB4.1.2. Describe a estrutura e a función do sistema cardiovascular, explicando a regulación e a integración de cada 
compoñente. 

AAB4.1.3. Relaciona o latexo cardíaco, o volume e a capacidade pulmonar coa actividade física asociada a actividades 
artísticas de diversa índole. 

B4.2. Relacionar o sistema cardiopulmonar coa saúde, recoñecendo hábitos e costumes saudables para o 
sistema cardiorrespiratorio e o aparello de fonación, nas accións motoras inherentes ás actividades 
artísticas corporais e na vida cotiá. 

AAB4.2.1. Identifica os órganos respiratorios implicados na declamación e no canto. 

AAB4.2.2. Identifica a estrutura anatómica do aparello de fonación, e describe as interaccións entre as estruturas 
que o integran. 

AAB4.2.3. Identifica as principais patoloxías que afectan o sistema cardiopulmonar en relación coas causas máis 
habituais e cos seus efectos nas actividades artísticas. 

AAB4.2.4. Identifica as principais patoloxías que afectan o aparello de fonación en relación coas causas máis 
habituais. 

AAB4.2.4.5. Recoñece hábitos e costumes saudables para o sistema cardiorrespiratorio e o aparello de fonación, nas 
accións motoras inherentes ás actividades artísticas corporais e na vida cotiá. 

B5.1. Argumentar os mecanismos enerxéticos que interveñen nunha acción motora, co fin de xestionar a 
enerxía e mellorar a eficiencia da acción. 

AAB5.1.1. Describe os procesos metabólicos de produción de enerxía polas vías aeróbica e anaeróbica, e xustifica o 
seu rendemento enerxético e a súa relación coa intensidade e a duración da actividade. 

AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP como transportador da enerxía libre, asociándoo coa subministración continua e 
adaptada ás necesidades do corpo humano. 

AAB5.1.3. Identifica tanto os mecanismos fisiolóxicos que conducen a un estado de fatiga física como os mecanismos 
de recuperación. 

B8.1. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
procurando fontes de información axeitadas e participando en ámbitos colaborativos con intereses 
comúns. 

AAB8.1.1. Compila información, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación, de forma sistematizada 
e aplicando criterios de procura que garantan o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia. 

AAB8.1.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa discusión ou 
difusión. 
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2. Avaliación e cualificación 
A avaliación e cualificación adáptase tendo en consideración que se realizará 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. Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación te ranse en conta as 
aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente identificados.  

Avaliación 

Procedementos: 
Boletíns de cuestións, resumos. 
 

Instrumentos: 
-Cuestionarios online. 
-Lista de control das tarefas entregadas. 

Cualificación final 

A  cualificación final obterase mediante media aritmética da nota obtida 
na primeira e segunda avaliación. Para ter aprobada é necesario acadar un 
5 na cualificación final . 
Se o alumnado realiza as tarefas de recuperación o de reforzo e 
ampliación, correspondentes ao período de suspensión de clase a nota 
poderá incrementarse ata 1,5 puntos 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Farase unha proba escrita sobre os estándares de aprendizaxe reflectidos 
no punto 1 desta adaptación da programación. Esta proba supoñerá o 70% 
da nota final. 
Entregaranse uns boletíns de tarefas sobre as aprendizaxes non superadas 
que deberán entregar o día da proba extraordinaria de. Estas tarefas 
supoñerá un 30% da nota final. 
No caso de que non poida realizarse a proba escrita de maneira presencial 
terase soamente en conta as actividades. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(non existe 
alumnado con 
esta materia 
pendiente) 

Criterios de avaliación:  Os indicados coma imprescindibles na materia 
correspondente. 

 

Criterios de cualificación: 100% entrega de boletíns polo aula virtual do 
centro, aquel alumnado que non entregara os boletíns terá dereito a unha 
proba (exame) a través da aula virtual. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Entrega de boletíns de 
actividades e probas (das unidades didácticas que se corresponden co 
curso pendente) a través da aula virtual, para aquel alumnado que non os 
fixera durante o período de clases presenciais.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Recuperación: Tarefas similares ás realizadas en clase para repasar os 
contidos vistos na primeira e na segunda avaliación, entregadas a través da 
Aula Virtual do centro, no resto de cursos. 
- Repaso e reforzo: Tarefas sobre os contidos vistos durante a primeira e 
segunda avaliacións, principalmente sobre os estándares das materias 
referidos no punto 1 desta adaptación a programación. 
-  Ampliación: similares as actividades de reforzo e repaso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O traballo será individual. 
As tarefas serán explicadas na Aula Virtual e comunicaranse a través da 
mensaxería telemática; estas tarefas intentarán ser o máis simplificadas 
posibles, para a mínima intervención docente e para facilitar o traballo do 
alumnado. 
Ao comezo da semana farase unha proposta de actividades que o alumnado 
terá que entregar vía telemática ao finalizar o prazo establecido. 
A comunicación co alumnado será a través da mensaxería da Aula Virtual e 
do correo electrónico do profesorado do departamento. 

Materiais e recursos 
Nos cursos que o teñen asignado o alumnado posúe libro de texto. Ademais 
colgaranse, na Aula Virtual, apuntes, tarefas, boletíns de actividades e 
probas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado segundo a canle de 
comunicación que xa teña establecida. As familias serán informadas 
pola publicación deste documento na páxina web do centro así como 
por abalar móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


