
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 

 

 

• B1.1. Deseñar e realizar as 
fases de activación e 
recuperación na práctica de 
actividade física considerando 
a intensidade dos esforzos. 

• EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para 
establecer as características que deben ter as fases de activación e de 
volta á calma. 

• EFB1.1.2. Selecciona os exercicios ou as tarefas de activación e de 
volta á calma dunha sesión, atendendo á intensidade ou á dificultade 
das tarefas da parte principal.  

• EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e final de 
algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel de 
competencia motriz. 

• B1.2. Colaborar na 
planificación e na organización 
de eventos, campionatos ou 
torneos deportivos, prevendo 
os medios e as actuacións 
necesarias para a súa 
celebración e relacionando as 
súas funcións coas do resto de 
implicados/as. 

• EFB1.2.1. Asume as funcións encomendadas na organización de 
actividades grupais. 

• EFB1.2.2. Verifica que a súa colaboración na planificación e posta en 
práctica de actividades grupais fose coordinada coas accións do resto 
das persoas implicadas. 

• EFB1.2.3. Presenta propostas creativas de utilización de materiais e 
de planificación para utilizalos na súa práctica de maneira autónoma. 

▪ B1.3. Analizar criticamente o 
fenómeno deportivo 
discriminando os aspectos 
culturais, educativos, 
integradores e saudables dos 
que fomentan a violencia, a 
discriminación ou a 
competitividade mal 
entendida. 

▪ EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións das persoas 
participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e respectando 
os niveis de competencia motriz, e outras diferenzas. 

▪ EFB1.3.2. Valora as actividades físicas distinguindo as achegas que 
cada unha ten desde o punto de vista cultural, para a satisfacción e o 
enriquecemento persoal, e para a relación coas demais persoas. 

▪ EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos 
antideportivos, tanto desde o papel de participante como desde o de 
espectador/a. 

▪ B1.4. Asumir a 
responsabilidade da propia 
seguridade na práctica de 
actividade física, tendo en 
conta os factores inherentes á 
actividade e prevendo as 
consecuencias que poidan ter 
as actuacións pouco 
coidadosas sobre a 
seguridade das persoas 
participantes. 

▪ EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura usando 
convenientemente o equipamento persoal, e os materiais e os 
espazos de práctica. 

▪ EFB1.4.2. Identifica as lesións máis frecuentes derivadas da práctica 
de actividade física. 

▪ EFB1.4.3. Describe os protocolos que deben seguirse ante as lesións, 
os accidentes ou as situacións de emerxencia máis frecuentes 
producidas durante a práctica de actividades físico-deportivas. 

▪ B1.5. Demostrar actitudes 
persoais inherentes ao 

▪ EFB1.5.1. Fundamenta os seus puntos de vista ou as súas achegas 
nos traballos de grupo, e admite a posibilidade de cambio fronte a 
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traballo en equipo, superando 
as inseguridades e apoiando 
as demais persoas ante a 
resolución de situacións 
descoñecidas. 

outros argumentos válidos. 

▪ EFB1.5.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras nos traballos en grupo. 

B1.6. Utilizar eficazmente as 
tecnoloxías da información e da 
comunicación no proceso de 
aprendizaxe, para procurar, 
seleccionar e valorar 
informacións relacionadas cos 
contidos do curso, 
comunicando os resultados e as 
conclusións no soporte máis 
adecuado. 

▪ EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións 
actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a 
corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos.  

▪ EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para afondar sobre contidos do curso, realizando valoracións críticas 
e argumentando as súas conclusións.  

▪ EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos soportes e 
nos contornos apropiados. 

 

 

▪ B2.1. Compor e presentar 
montaxes individuais ou 
colectivas, seleccionando e 
axustando os elementos da 
motricidade expresiva. 

▪ EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, 
seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis 
apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na 
creatividade e na desinhibición. 

▪ EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade das montaxes 
artístico-expresivas, combinando os compoñentes espaciais, 
temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais persoas. 

▪ EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das montaxes 
artístico-expresivas, achegando e aceptando propostas. 

▪ B3.1. Argumentar a relación 
entre os hábitos de vida e os 
seus efectos sobre a condición 
física, aplicando os 
coñecementos sobre 
actividade física e saúde. 

▪ EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que 
deben cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable e os 
beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva. 

▪ EFB3.1.2. Relaciona exercicios de tonificación e flexibilización coa 
compensación dos efectos provocados polas actitudes posturais 
inadecuadas máis frecuentes.  

▪ B3.2. Mellorar ou manter os 
factores da condición física, 
practicando actividades físico-
deportivas adecuadas ao seu 
nivel e identificando as 
adaptacións orgánicas e a súa 
relación coa saúde. 

▪ EFB3.2.1. Valora o grao de implicación das capacidades físicas na 
realización dos tipos de actividade física. 

▪ EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma 
actividades físicas co fin de mellorar as condicións de saúde e 
calidade de vida. 

▪ EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas de 
actividade física a mellora das capacidades físicas básicas, cunha 
orientación saudable e nun nivel adecuado ás súas posibilidades. 

▪ EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións 
anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa saúde. 
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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 
- ENTREGA ( a entrega de TODAS as actividades  a través das canles  dispostas 
Aula Virtual,correo ou  whatsap ) e a REGULARIDADE ( a entrega das actividades 
semanalmente ou dentro dos prazos establecidos) suporía ate un máximo de 1 
punto. 
 -EXECUCIÓN (si a execución das actividades é destacable en TÉCNICA, 
ORIXINALIDADE ou SUPERACIÓN  , poden 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, se 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: 
 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
 

Criterios de cualificación: 
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3.-Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Par   Actividades de repaso  e reforzo dos estándares traballados durante os 

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

súas  casas polas características da materia.  Tentarase  que ditas actividades s 

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 con 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 a 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.  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 , 

whatssap  e conversa telefónica. 

Para o alumnado sen conectividade : vía protección civil 

  

Para o alumnado sen conectividade o equipo directivo do centro,  en 

coordinación con protección civil, decidiu entregarlle adaptadas a formato 

USB as actividades plantexadas semanalmente. Ditas actividades poden ser as 

mesmas adaptadas ou diferir ao non poder realizarse sen medios dixitais. 

- Para atender dúbidas do alumnado ou familias utilizarase a vía  telefónica. 

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 persoal do profesor. 

- Conexión persoal a Internet do profesor. 

-SMARTPHONE 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 . 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


