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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- 1º PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Buscar de maneira guiada información utilizando fontes de información e 
facendo uso das TIC. EFB1 2.1. Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar información. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas e regras establecidas. 

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas. 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar 
movementos axeitados ás situacións motrices que se lle presentan. EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias. 

 
EFB2.2.2. Realiza actividades de equilibrio estático, con e sen axuda, en base de 
sustentación estable. 

 
EFB2.2.3. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e 
táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás características deses 
estímulos. 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais. EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio. 

 EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio e as frecuencias. 

 
EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os puntos de apoio, con 
coordinación e boa orientación espacial. 

 
EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a 
relaxación e a respiración. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, comunicando 
sensacións e emocións. 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

EFB5.1.3. Inicia a incorporación como axente de saúde da actividade física á súa 
rutina diaria. 

 
EFB5.2.1. Identifica os riscos individuais e colectivos daquelas actividades físicas que 
vai coñecendo e practicando. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- 2ºPRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Buscar e presentar Información e compartila, utilizando fontes de 
información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación como recurso de apoio á área. 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a si mesmo/a e aos outros e outras nas actividades físicas e 
nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con 
interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora 
da competencia motriz. 

 EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 
B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de 
representar mentalmente o seu corpo na organización das accións motrices. 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a. 

 
EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade en 
base de sustentación estable. 

 EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico. 

 
EFB2.2.4. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e 
táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás características deses 
estímulos, diminuíndo os tempos de resposta. 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades 
motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con 
coordinación e boa orientación espacial. 

 
EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e 
frecuencias, con coordinación e boa orientación espacial. 

 
EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con 
coordinación dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados. 

 
EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio, con 
coordinación e boa orientación espacial. 

 
EFB3.1.5. Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a 
relaxación e a respiración 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, comunicando EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 
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sensacións e emocións. 
B5.1. Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- 3º PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas actividades físicas e nos 

xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo 

EFB1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

EFB1.3.2. Coñece e respecta a normas de educación viaria en contornos habituais e 

non habituais. 

B2.2. Conocer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 

movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de 

representar mentalmente o seu corpo na organización das accións motrices. 

 

- EFB2.2.2. Mantense en equilibrio 

- EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais 

- EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades 

motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos intentando non 

perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais. 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de 

contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a 

súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 

estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos 

expresivos do corpo, individualmente, en parellas ou en grupos. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar 

- EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde. 

- EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma. 
B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades 
físicas 

- EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades 

físicas. 
  

  

  



 

 

 

 

 
 

  

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 13 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- 4º PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Buscar e presentar información e compartila, utilizando fontes de 

información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a 

comunicación como recurso de apoio á área. 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e ás outras persoas nas actividades físicas e nos 

xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora 

da competencia motriz. 

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 

movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de 

representar mentalmente o seu corpo na organización das accións motrices. 

 

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio  

EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais 

EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos 

en movemento, 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades 
motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos, salto,xiros e manipula obxectos en 
diferentes tipos de contornos e en actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, 
intentando non perder o equilibrio nin a continuidade, axustando a súa realización 
aos parámetros espazo-temporais. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 
estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura 
galega e doutras culturas, seguindo unha coreografía básica. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo ou mesma. 

EFB5.1.2. Participa e relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade 
física (horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.). 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades 
físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as 
situacións motrices, actuando de forma individual, coordinada e cooperativa e 
desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos e actividades 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades 
físicas 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- 5º PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese na 
etapa, e compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo 
uso das tecnoloxías da información e a comunicación como  recurso de apoio 
á área. 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se 
lle solicita. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e as demais persoas nas actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas 

EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo 
problemas motores con espontaneidade e creatividade. 
EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das 
competicións con deportividade. 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das 
demais, mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de 
competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades 
motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza, adapta e aplica as habilidades físicas básicas , esto é, 
desprazamentos, salto,xiros e manipulación de  obxectos en diferentes tipos de 
contornos e en actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, intentando non 
perder o equilibrio nin a continuidade, axustando a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 
estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura 
galega e doutras culturas, seguindo unha coreografía básica. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo. 

EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física 

(horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.). 

EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os 

prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, 

tabaco e outras substancias.. 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades 
físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as 
situacións motrices, actuando de forma individual, coordinada e cooperativa e 
desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos e actividades 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un 

obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais 



 

 

 

 

 
 

  

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 8 DE 13 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas. 

EFB6.3.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas 
para a mellora das habilidades motrices. 
EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de 
cooperación e de oposición. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- 6º PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese na 

etapa, e compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo 

uso das tecnoloxías da información e a comunicación como recurso de apoio á 

área. 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se 

lle solicita. 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a das demais 

persoas, mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades 
motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza, adapta e aplica as habilidades físicas básicas , esto é, 
desprazamentos, salto,xiros e manipulación de  obxectos en diferentes tipos de 
contornos e en actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, intentando non 
perder o equilibrio nin a continuidade, axustando a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 
estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura 
galega e doutras culturas, seguindo unha coreografía básica. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo 

EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os 
prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, 
tabaco e outras substancias. 
EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das 
capacidades físicas orientadas á saúde. 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades 
físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as 
situacións motrices, actuando de forma individual, coordinada e cooperativa e 
desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos e actividades 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un 
obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais. 

B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas 

EFB6.3.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas 
para a mellora das habilidades motrices. 
EFB6.3.3. Distingue na práctica de xogos e deportes individuais e colectivos 
estratexias de cooperación e de oposición. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Técnicas de observación 

Revisión de tarefas propostas. 

Probas específicas 

Instrumentos: 
Rúbricas 

Diario de clase 

Probas obxetivas on-line (adaptadas as circunstancias pertinentes e 

realizando adaptación individualizadas de ser necesario) 

Autoevaluación 

Cualificación final 

Nota media 1ª + 2ª avaliación + Traballo de ampliación, nota 3º trimestre  

+1 

Nota da 3º trimestre (70% entrega de tarefas propostas 
desenvolvidas polo alumnado, , 30% participación e interese pola 
materia e o proceso de ensinanza- aprendizaxe) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

NON PROCEDE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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 interactivas: plataformas educativas ... 

- Análise de vídeos ou imaxes. 

- Resolución de problemas motores 

- Práticas sobre as habilidades físicas básicas 

- Formularios autocorrexibles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía de traballo telemático respetará o principio de: 

Continuidade, inmediatez , equilibrio, fluidez e variada. 

Os alumnos visualizarán videos explicativos, realizarán actividades 

interactivas, .. e enviarán as tarefas propostas ao profesorado pola 

canle establecida . 

A comunicación co docente será continua, fluida e inmediata tendo en 
conta as circunstancias nas que nos atopamos e adaptarase ás 
características particulares de cada alumno. 

Materiais e recursos 

Material escolar do alumnado 

Vídeos e titoriais da rede 

Vídeos e titoriais preparados polo profesorado 

Cuestionarios, probas, textos,…. Elaborados polo profesorado. 

Materiais diversos que o alumnado pode atopar doadamente nos seus 

domicilios. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Aplicación abalar móbil. 
Correo electrónico, do centro, de aula ou nivel. 
Chamadas telefónicas. 
Web do centro. 
Teleconferencias individuais e colectivas. 

Publicidade  

Publicación na web do centro 
Publicación no taboleiro do centro 
Comunicación directa do profesorado ao alumnado e familias 
Remisión á inspección educativa 


