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	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	1	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
B.	1.1.	Actividade	física	como	hábito	de	vida	saudable:	como,	cando,	onde,	canta	e	por	que.	 5.	 PEVSB	 1.1.1.	 Coñece	 os	 beneficios	 para	 a	 saúde	 da	 práctica	 regular	 de	

actividade	física,	así	como	os	efectos	 adversos	da	inactividade.	

B.	1.1.	Actividade	física	como	hábito	de	vida	saudable:	como,	cando,	onde,	canta	e	por	que.	 7.	PEVSB	1.1.2.	Identifica	os	principais	parámetros	de	saúde	axeitados	para	a	súa	
idade,	e	relaciona	a	actividade	 física	idónea	para	a	súa	mellora.	

B.1.2.	Avaliación	e	análise	da	postura,	da	composición	corporal	e	da	actividade	física	
saudable	realizada.	

18.PEVSB1.2.2.	Elabora,	analiza	e	avalía	un	diario	da	súa	actividade	física	

desenvolvida	durante	un	período	de	tempo	acordado.		

	

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	2	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	
23.	B	1.	3.		Plans	e	estratexias	para	o	incremento	da	actividade	física	diaria	e	para	a	redución	
dos	períodos	de	inactividade.	

29.PEVSB1.3.2.	Localiza	e	utiliza	os	recursos	dispoñibles	no	seu	contorno	para	a	

realización	de	actividade	física	saudable.		

23.	B	1.	3.	Plans	e	estratexias	para	o	incremento	da	actividade	física	diaria	e	para	a	redución	
dos	períodos	de	inactividade.	

33.PEVSB1.3.3.	Adquire	e	utiliza	estratexias	socioemocionais	para	evitar	os	

hábitos	tóxicos	relacionados	coa	actividade	física	(sedentarismo,	vigorexia,	

dopaxe,	etc.).		

	
	
	
	

	 PRESENTACIÓN	MATERIA		
MATERIA	 PEVS	 CURSO		 1º	e	2º	ESO	
CURSO	ACADÉMICO	 2018/2019	 PROFESOR	 BENJAMIN	LONGARELA	PEREZ	
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	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	3	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	

38.	B1.4.	Organización	e	promoción	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.		

38.	B1.4.	Organización	e	promoción	da	práctica	de	actividade	física	diaria.	
43.PEVSB1.4.2.	Deseña,	utiliza	e	difunde	unha	guía	para	o	incremento	da	

actividade	física	na	vida	cotiá.		

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

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.).		

	
	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	4	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	

B.1.2.	Avaliación	e	análise	da	postura,	da	composición	corporal	e	da	actividade	física	saudable	
realizada.	

15.	PEVSB	1.2.1.	Coñece	e	avalía	a	súa	postura,	a	composición	corporal	(talle,	

peso,	IMC,	etc.),	a	actividade	e	inactividade	física	diaria,	a	tensión	arterial,	etc.,	

aplicando	sistemas	sinxelos	e	as	novas	 tecnoloxías.	

23.	B	1.	3.	Plans	e	estratexias	para	o	incremento	da	actividade	física	diaria	e	para	a	redución	
dos	períodos	de	inactividade.	

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.		
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	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	5	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	

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.	

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.		

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.	

57.PEVSB2.1.2.	Identifica	os	alimentos	e	as	recomendacións	que	propoñen	os	

modelos	de	dieta	atlántica	e	mediterránea,	e	os	seus	beneficios.		

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.	

	

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.		

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.	

	

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.		

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.	

	

69.PEVSB2.2.3.	Adquire	e	utiliza	estratexias	socioemocionais	para	evitar	hábitos	
tóxicos	relacionados	coa	alimentación	(anorexia,	drogas,	alcohol,	tabaco,	etc.).		
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	 CONTIDOS	E	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	ASOCIADOS.	BLOQUE	6	
Descrición	do	contido	 Estándares	de	aprendizaxe	

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

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.		

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

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.		

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

	

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

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

	

92.PEVSB2.5.2.	Interpreta	correctamente	e	de	xeito	básico	a	etiquetaxe	

nutricional	dos	produtos	alimenticios,	identificando	os	valores	recomendados	

para	a	súa	saúde.		
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	 CRITERIOS,	ESTRATEXIAS	E	INSTRUMENTOS	DE	AVALIACIÓN	
-	 A	 observación:	 para	 contidos	 de	 carácter	 actitudinal	 recollidos	 na	 libreta	 de	 rexistro	 do	 profesor,	mediante	
positivos	ou	negativos	(cada	positivo	suma	0´05,	cada	negativo	resta	0´05).	
-	Produccións	do	alumnado:	se	avalían	a	través	de	probas	escritas	onde	cada	pregunta	terá	un	valor	de	1	punto,	
traballos	que	terán	un	valor	de	3	puntos,	fichas	de	traballo	(3	puntos)	ou	probas	prácticas	específicas	(6	puntos).	
-	Autoavaliación	e	coavaliación:	mediante	fichas	de	traballo	e	planillas	especificadas	en	cada	unidade	didáctica.	
Unha	anotación	na	planilla	de	observación	actitudinal,	vai	supor	un	0.25	si	é	unha	falta	leve	(faltas	de	puntualidade	
sen	xustificar;	non	traer	a	roupa	ou	calzado	adecuado,	interrumpir	as	explicación	do	profesor	ou	o	ritmo	da	clase	
reiteradamente,	etc.);	0.5	si	corresponde	a	unha	falta	grave	(falta	de	asistencia	sen	xustificar,	comer	ou	beber	en	
clase	sen	permiso	do	profesor,	non	entregar	a	memoria	de	clase	si	está	lesionado,	exento	de	práctica	ou	apartado	
da	propia	clase,	etc.)	ou	1	punto	menos	si	se	trata	de	una	falta	moi	grave	(romper	o	material	por	uso	indebido,	
faltas	de	respecto,	agresións	ós	compañeiros	ou	ó	profesor	ou	utilización	de	palabras	malsoantes,	etc.).	
As	probas	tanto	teóricas	como	prácticas	califícanse	de	0	a	10.	
	
Os	criterios	de	avaliación	non	se	modifican	dos	detallados	na	programación,	pero	respecto	diso	deste	apartado	
cabe	recordar	que	a	cualificación	sairá	dunha	media	ponderada	que	se	establecerá	en	base	a	os	tres	ámbitos	nos	
que	 baseamos	 a	 avaliación:	 os	 conceptos,	 os	 procedementos	 e	 as	 actitudes	 e	 valores.	 Debido	 ao	 carácter	
eminentemente	práctico	da	nosa	materia,	os	procedementos	 son	os	que	terán	maior	peso	á	hora	de	obter	a	
cualificación	do	alumno,	pero	para	evitar	o	abandono	de	os	demais	ámbitos	do	aprendizaxe,	o	alumno	terá	que	
superar	en	un	40%	a	nota	de	cada	un	dos	ámbitos.		

	
CONTIDOS % REQUISITOS 

CONCEPTUAIS 30 Sempre máis de un 3 no exame para facer media 
na UD cos procedementos e actitudes. 

PROCEDIMENTAIS 60 
 

Mínimo un 6 (traballos, exames prácticos, 
fichas...) para facer media. 

ACTITUDINAIS 10 
 

Cada falta de actitude  -0,25 (se chega a 4 faltas, 
avaliación suspensa) 

 
 

	
	 PROMOCIÓN	
Se establecen en cada unidad didáctica unos estándares de aprendizaje determinados que el alumno 
debe de superar, con un grado mínimo de consecución determinado para cada uno en función del tipo 
de estándar y de unidad. 
 
Las pruebas se califican mediante la nota exacta que resulte de sumar el valor de las preguntas, 
especificado en cada prueba (teórica y práctica). En caso de necesidad de recuperación de alguna 
prueba teórica no superada, se introducirán preguntas de dicha prueba en la prueba siguiente; si la 
prueba no superada es práctica, el alumno podrá repetirla a lo largo de la evaluación siguiente en un 
horario determinado entre profesor y alumno. En caso de no superar una evaluación, el carácter continuo 
de la materia, permite su recuperación en las posteriores evaluaciones, aunque en ningún caso se hará 
media con la evaluación suspensa si la nota es menos de un 3. Si la evaluación no superada es la 
tercera, se realizará una prueba final antes de que termine el curso. 
 
Para la Evaluación final: irá el alumno que tenga una o más evaluaciones suspensas, o que en alguna 
de ellas haya obtenido una nota inferior a un 3. Consistirá en la realización de una prueba escrita de 10 
preguntas, con contenidos vistos y desarrollados a lo largo del curso. Como requisito mínimo para 
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presentarse, el alumno tendrá que haber entregado antes de la fecha del examen su plan de mejora de 
la condición física en base a sus características o intereses, así como las correspondientes fichas de 
autoevaluación y coevaluación referentes a cada unidad didáctica. Se seleccionan los estándares 
correspondientes a las UD no superadas. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Modelo	acorde	ao	artigo	21	do	capítulo	IV	relativo	a	avaliacións,	promoción	e	titulación	DECRETO	86/2015,	do	25	de	xuño,	polo	que	se	establece	o	
currículo	da	educación	secundaria	obrigatoria	e	do	bacharelato	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.	


