
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
EF-B1.4. Controlar as dificultades e 

osriscos durante a súa participación 

enactividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, analizando as 

características destas e as interaccións 

motoras que levan consigo, e 

adoptando medidas preventivas e de 

seguridade no seu desenvolvemento. 

1º-EF-B1.4.1 - Aplica criterios de procura de información 

que garantan o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na 

materia 

EF- B3.1. Recoñecer os factores que 

interveñen na acción motora e os 

mecanismos de control da intensidade 

da actividade física, aplicándoos á 

propia práctica, en relación coa saúde e 

a alimentación. 

1º-EF-B3.1.2 - Incorpora na súa práctica os fundamentos 

posturais e funcionais que promoven a saúde 

1º-EF-B3.1.3 - Utiliza de forma autónoma as técnicas de 

activación e de recuperación na actividade física 

1º-EF-B3.1.4 - Alcanza os seus obxectivos de nivel de 

condición física dentro das marxes saudables, asumindo a 

responsabilidade da posta en práctica do seu programa de 

actividades 

EF- B3.2. Desenvolver as capacidades 

físicas de acordo coas posibilidades 

persoais e dentro das marxes da saúde, 

amosando unha actitude de 

autoesixencia no seu esforzo. 

1º-EF-B3.2.1 - Aplica os conceptos aprendidos sobre as 

características que deben cumprir as actividades físicas cun 

enfoque saudable á elaboración de deseños de prácticas en 

función das súas características e dos seus intereses 

persoais 

1º-EF-B3.2.2 - Avalía as súas capacidades físicas e 

coordinativas considerando as súas necesidades e 

motivacións, e como requisito previo para a planificación 

da súa mellora 

1º-EF-B3.2.6 - Formula e pon en práctica iniciativas para 

fomentar o estilo de vida activo e para cubrir as súas 

expectativas 
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2.- Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 
Plantexanse  entre 8 e 10  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 ou  whatsap ) e a REGULARIDADE (entrega das actividades 
semanalmente ou dentro dos prazos establecidos) suporía ate un máximo 
de 1 punto. 
 A EXECUCIÓN  (si a execución das actividades é destacable en TÉCNICA, 
ORIXINALIDADE ou SUPERACIÓN)  pode sumar hasta 0,5 puntos máis 

Entrega+Regularidade=1 pto. 
Execución destacable=0,5 ptos 

Entrega+Regularidade+Execución destacable=1,5 ptos 

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)  

Aqueles alumnos que teñan que recuperar algún trimestre serán notificados de 

maneira individual de que parte teñen que recuperar e proporcionarase un plan de 

recuperación individual. No caso de ter suspenso ou non recuperar algún trimestre 

o alumno pode aprobar a materia se a nota final ordinaria é igual ou superior a 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non se modifica a modalidade da proba: realizarase una proba obxectiva  dos 

contidos impartidos no 1º e 2º trimestre ( adaptados as medidas de seguridade 

sanitaria recomendadas nese momento pola particularidade da materia) na data e 

tempo establecida pola dirección do centro. 

Dita proba consistirá nun exame escrito dos contidos traballados no 1º e 2º 

trimestre e a realización de probas de execución motriz, segundo os contidos 

traballados en ditos períodos do curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Criterios de avaliación: 
Ao ser este un curso de iniciación de etapa, non hai alumnos coa materia 
pendente. 
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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 durante os dous 

primeiros trimestres e que todo o alumnado poda levar a práctica nas súas ca 

casas dadas as características da materia.  Tentarase  que ditas actividades 

sexan de carácter competencial, relacionadas coa vida cotiá e a entorna do 

alumnado, intentando pontenciar a necesidade da actividade física nas 

circunstancias de confinamento e emerxencia sanitaria nas que nos 

atopamos, para manter a saúde física e mental. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para o alumnado conectividade >Vía Aula Virtual: 

-As actividades plantexarane semanalmente. Durante a semana 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, whatssap ou buzón de tarefas da aula virtual.  O profesor 

realizará un feedback pesoal ao alumnado de ditas actividadesa través do 

medio no que reciba a actividade.  

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

aula virtual e entregan as tarefas. Tal  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 , 

whatssap  e conversa telefónica. 

Para o alumnado sen conectividade: 

Tras solventar algunas dificultades iniciais, a totalidade dos alumnos están en 

condicións de procurar a súa 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 

-Computador, conexión a rede e sartphone personais do profesor. 
 

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

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ademáis da publicación na páxina web do dentro, a través do Aula 
Virtual e grupos  de watsap. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


