
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

 

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. 

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. 

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 

Avaliación 

Procedementos 
Plantexanse  tres  actividades ao alumnado a través do Aula Virtual, que terán 
que entregar en tempo e forma. Haberá un feedback de ditas actividades co 
alumnado. O conxunto de  actividades valorarase ate un máximo de   1,5 puntos  

Instrumentos 
 A entrega de TODAS as actividades  a través das canles  dispostas (Aula 
Virtual,correo ) dentro dos prazos establecidos, e cumprindo as premisas marcadas 
polo profesor de contido e forma, suporía ate un máximo de 1,5 puntos (0,5 por 
actividade) 

 

Cualificación final 

A nota final obterase da seguinte maneira: 
Cualificación final= Media aritmética (1º Trim e 2º Trim) + 3º trim. 

 
Sendo a nota do 3º trimestre entre 0 e 1,5 puntos 
Esta nota virá dada polas tarefas realizadas durante este período 
(e dicir, as tarefas realizadas durante o terceiro trimestre axudarán a MELLORAR a 
nota obtida da media dos dous primeiros ate, como máximo, 1,5 puntos)  
 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Seguindo os criterios ditados pola Consellería de Educación, NON HAI 
ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE PARA SETEMBRO, xa que as medias entre 
1º e 2º trimestre en ningún caso son inferiores a 5.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Actividades de repaso  e reforzo dos estándares traballados sobre todo no 

segundo trimestre, e que debido as circunstancias do confinamento, 

quedaron sen traballar a fondo.  

Realizaranse algunas actividades de ampliación de contidos importantes, dado 

que ao ser ésta una materia optativa e sin continuidade no curso seguinte, 

quedarían sen tratar. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Para o alumnado  con conectividade:  

-As actividades plantexaranse a través do aula virtual ou unas sesión de webex 

establecidas para os luns de 10:00 a 10:45. 

 O alumnado terá que consultar a aula virtual, seguir as instrucións para facer 

as actividades semanais e entregar as mesmas con regularidade a través do 

correo electrónico, whatsap ou buzón de tarefas da aula virtual.  O profesor 

realizará un feedback persoal ao alumnado de ditas actividades a través do 

medio no que as reciba.   

- Periódicamente levarase a cabo  un  rexistro do alumnado que se conecta a 

aula virtual e entregan as tarefas.  Dito rexistro será entregado os titores de 

cada grupo.  Asemade, tentarase  contactar co alumnado que non utilizan  a 

aula virtual ou que non entregan as tarefas para  coñecer as causas polas que 

non seguen a teledocencia. 

- Para atender dúbidas do alumnado ou familias  utilizaranse as seguintes 

canles : Mensaxería da aula Virtual, correo electrónico, abalar móvil , 

whatsap,  reunión webex  ou conversa telefónica. 

 

Para o alumnado sen conectividade: 

Unha vez solventadas algunhas dificultades tecnolóxicas e de rede, neste 

momento , non hai alumnos deste curso e materia con problemas de 

conectividade. 

Materiais e recursos 

-Aula Virtual da materia: A  aula  virtual do centro utilizarase para subir 

material, propoñer as actividades e ademáis  como buzón para  entrega das 

mesmas. 

-Mensaxería da Aula Virtual: utilizase para comunicar cos alumnos, indicarlle 

prazos de entrega, comunicación,  dúbidas, etc. 

-Abalar móbil: para comunicación coas familias 

-Correo electrónico para atención do alumnado: chansalvia@gmail.com. 

-WATSAP facilitado o alumnado a través do Aula Virtual e o correo do 

profesor 

-Webex , reunións presenciais a través da plataforma 

 

mailto:chansalvia@gmail.com
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4.- Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Información a través do aula virtual e na reunión Webex. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


