
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. IES MOSTEIRÓN. CURSO 19/20. 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

 

Desde o punto de vista xeral, a avaliación debe ser sempre continua ou formativa para obter información sobre a actividade docente e así poder detectar os progresos e 

dificultades que se orixinen e introducir as modificacións pertinentes. Desta maneira, poderase, ao final do curso, coñecer o grado de aprendizaxe e facer unha avaliación 

sumativa, que será a que nos diga se o alumno ou alumna foi quen de superar a materia.   

 

É importante sinalar que no proceso de avaliación terá un gran peso o grao de interese do alumno/a  e a súa capacidade para seguir un ritmo constante de traballo diario. É 

vital que o alumno/a vexa reflectido o seu esforzo nos resultados de cada avaliación. 

 

O proceso de avaliación farase en tres fases: 

 

 Avaliacion inicial. 

Realizarase unha avaliación inicial a tres niveis. O obxectivo disto é situar o nivel de aprendizaxe do alumnado: intentaremos obter información acerca de que ideas teñen xa 

os alumnos e alumnas sobre os contidos que se van abordar en cada curso e/ou tema. Isto permitiranos comprobar se as nosas propostas no ámbito de programación se 

adecúan á realidade ou se esta ha de ser modificada.  

Esta  avaliación inicial farase: 

 Antes de cada unidade didáctica. Poderá ser un cuestionario, unha rolda de preguntas, unha lectura comprensiva, un torbellino de ideas, etc que xeralmente servirá 

como introdución ao tema a expoñer. 

 

 



Avaliacion  continua ou formativa. 

Esta avaliación realizarase ao longo de cada unidade didáctica, para detectar dende o primeiro momento calquera obstáculo que se puidera presentar no proceso ensino-

aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co fin de podelo emendar en canto este se detecte, comprobando a orixe do problema e buscando as solucións pertinentes para  que  

cada alumno ou alumna poida seguir avanzando e alcanzar os obxectivos propostos. 

 

Avaliacion sumativa. 

No caso de non superar a materia nunha avaliación, realizarase unha proba na siguiente avaliación, en base aos indicadores do “grao mínimo de consecución para superar a 

materia”, de superala terá a cualificación só de aprobado.  

Haberá unha proba final de curso baseada nos indicadores de “grao mínimo” esixibles en cada curso para aqueles alumnos que non acade o aprobado coa media das tres 

avaliacións. 

A cualificación na avaliación final ordinaria será a media das tres avaliacións e o redondeo será á alza. De non superar o 5 terá que facelo na convocatoria de setembro. 

A avaliación final extraordinaria será unha proba escrita adaptada a unha hora de realización, en base aos indicadores do “grao mínimo de consecución para superar a 

materia”.  

Cos resultados finais comprobaremos os avances conseguidos polos nosos alumos e alumnas para modificar se é preciso a programación ou revisar criterios. 

   

 

 

 Promoción de Estilos de Vida Saudables  2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Actividade física e saúde  

1. c 

2. m 

3. B1.1. Actividade física como hábito de vida saudable: 
como, cando, onde, canta e por que.  

4. B1.1. Coñecer a relación entre a práctica regular de actividade 
física e a saúde. 

5. PEVSB1.1.1. Coñece os beneficios para a saúde da práctica 
regular de actividade física, así como os efectos adversos da 
inactividade. 

6. CMCCT 



 Promoción de Estilos de Vida Saudables  2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

7. PEVSB1.1.2. Identifica os principais parámetros de saúde 
axeitados para a súa idade, e relaciona a actividade física idónea 
para a súa mellora. 

8. CMCCT 

9. a 

1. c 

2. e 

3. m 

13. B1.2. Avaliación e análise da postura, da composición 
corporal e da actividade física saudable realizada. 

14. B1.2. Avaliar a postura, a composición corporal, a actividade 
física desenvolvida e a inactividade, aplicando sistemas sinxelos e 
as novas tecnoloxías. 

15. PEVSB1.2.1. Coñece e avalía a súa postura, a composición 
corporal (talla, peso, IMC, etc.), a actividade e inactividade física 
diaria, a tensión arterial, etc., aplicando sistemas sinxelos e as 
novas tecnoloxías. 

16. CMCCT  

1. CAA 

18. PEVSB1.2.2. Elabora, analiza e avalía un diario da súa 
actividade física desenvolvida durante un período de tempo 
acordado. 

19. CMCCT 

20. g 

1. l 

2. m 

23. B1.3. Plans e estratexias para o incremento da 
actividade física diaria e para a redución dos períodos de 
inactividade. 

24. B1.3. Aplicar un plan para o incremento da actividade física 
saudable ao longo do día, utilizando os recursos dispoñibles no 
contorno. 

25. PEVSB1.3.1. Elabora un plan para o incremento da súa 
actividade física diaria, reducindo os tempos de inactividade 
(televisión, teléfono móbil, etc.) e os desprazamentos con motor, 
e comprométese a pólo en práctica durante un período de tempo 
acordado de xeito individual ou en grupo. 

26. CMCCT 

1. CAA 

2. CSC 

29. PEVSB1.3.2. Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu 
contorno para a realización de actividade física saudable. 

30. CMCCT  

1. CD 

2. CAA 

33. PEVSB1.3.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais 
para evitar os hábitos tóxicos relacionados coa actividade física 
(sedentarismo, vigorexia, dopaxe, etc.). 

34. CSC 

35. g 

1. l 

2. m 

38. B1.4. Organización e promoción da práctica de 
actividade física diaria. 

39. B1.4. Deseñar, organizar e difundir actividades para fomentar o 
incremento da práctica de actividade física diaria 

40. PEVSB1.4.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade 
peonil e/ou en bicicleta no seu contorno e/ou a súa localidade. 

41. CD  

1. CAA 

43. PEVSB1.4.2. Deseña, utiliza e difunde unha guía para o 
incremento da actividade física na vida cotiá. 

44. CD  

1. CAA 



 Promoción de Estilos de Vida Saudables  2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

46. PEVSB1.4.3. Organiza, nun medio tanto natural como 
urbano, actividades para a difusión, o fomento e a práctica de 
actividade física saudable en grupo (familia, grupo clase, centro, 
amizades, etc.). 

47. CMCCT 

1. CAA 

2. CSC  

3. CSIEE 

 

 

 

  

 Bloque 2. Alimentación para a saúde  

51. l 

1. m 

53. B2.1. Alimentación como hábito de vida saudable. 
Beneficios e riscos para a saúde derivados da dieta. 
Modelos de dieta atlántica e mediterránea como patróns 
alimentarios saudables. 

54. B2.1. Valorar a alimentación como un hábito de vida saudable e 
as recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, 
o sexo e a actividade física diaria. 

55. PEVSB2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de 
hidratación, a importancia para a saúde dunha alimentación sa e 
equilibrada (variada, suficiente, etc.), e os riscos para a saúde da 
inxestión desmesurada de produtos azucrados, salgados, etc. 

56. CMCCT 

57. PEVSB2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións 
que propoñen os modelos de dieta atlántica e mediterránea, e os 
seus beneficios. 

58. CMCCT  

1. CAA 

60. e 

1. m 

62. B2.2. Inxestión alimentaria e hidratación segundo as 
recomendacións saudables máis adecuadas á súa idade, o 
seu sexo e a súa actividade física diaria.  

63. B2.2. Analizar e avaliar de xeito sinxelo a inxestión habitual e a 
hidratación, e coñecer as recomendacións de inxestión máis 
adecuadas á súa idade, ao seu sexo e á súa actividade física 
diaria.  

64. PEVSB2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión 
durante un período de tempo acordado, tendo en conta as 
recomendacións para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade 
física diaria. 

65. CMCCT  

1. CAA 

67. PEVSB2.2.2. Coñece as recomendacións de inxestión 
alimentaria e hidratación adecuadas á súa idade, ao seu sexo e 
ao seu nivel de actividade física diaria. 

68. CMCCT 



69. PEVSB2.2.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais 
para evitar hábitos tóxicos relacionados coa alimentación 
(anorexia, drogas, alcohol, tabaco, etc.). 

70. CSC 

71. g 

1. l 

2. m 

74. B2.3. Deseño de propostas dietéticas sinxelas. 
Estratexias para a incorporación das recomendacións de 
alimentación e hidratación como hábito de vida saudable. 

75. B2.3. Deseñar, utilizar e difundir estratexias para a adquisición 
de hábitos de alimentación e hidratación saudables. 

76. PEVSB2.3.1. Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar 
as recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á 
idade, ao sexo e á actividade física diaria, e comprométese a 
aplicala durante un período de tempo acordado. 

77. CMCCT  

1. CD 

2. CAA 

80. B2.4. Deseñar dietas sinxelas, aplicando as recomendacións 
segundo idade, sexo e actividade física diaria durante un período 
de tempo acordado. 

81. PEVSB2.4.1. Deseña e elabora unha proposta de almorzos e 
merendas saudables, respectando as recomendacións dietéticas 
para a súa idade, o seu sexo e o seu nivel de actividade física, e 
comprométese a desenvolvela durante un período de tempo 
acordado. 

82. CMCCT 

1. CAA 

2. CSIEE 

85. l 

1. m 

87. B2.4. Estratexias para a selección de alimentos e 
bebidas, que permitan o cumprimento das 
recomendacións. Etiquetaxe nutricional dos alimentos e 
das bebidas. 

88. B2.5. Facer unha escolla axeitada de alimentos e de bebidas á 
súa idade, ao seu sexo e á súa actividade física diaria, valorando 
criticamente as indicacións da etiquetaxe dos produtos. 

89. PEVSB2.5.1. Elabora unha lista da compra semanal, 
respectando as recomendacións dietéticas segundo a idade, o 
sexo e a actividade física diaria. 

90. CMCCT  

1. CAA 

92. PEVSB2.5.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a 
etiquetaxe nutricional dos produtos alimenticios, identificando os 
valores recomendados para a súa saúde. 

93. CMCCT  

1. CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 


