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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Educación Física 1º E.P.

Criterio de avaliación
B1.1. Recoñecer desde a perspectiva de participante as posibles
situacións conflitivas xurdidas nos xogos aceptando as opinións
dos e das demais.

Estándar de aprendizaxe

EFB1  1.1.  Mostra  boa  disposición  para  solucionar  os  conflitos  de  xeito
razoable.

Competencias

CSC
CAA
CSIEE
CCEC
CD
CCEE
CCL

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

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.
EFB1.3.4.  Participa  na  recollida  e  organización  de  material  utilizado  nas
clases.
EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda.

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e
das demais.

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

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.

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos
econdicionantes espazo-temporais.

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

EFB4.1.1.  Representa  personaxes  e  situacións,  mediante  o  corpo  e  o
movemento con desinhibición e espontaneidade.

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

EFB5.1.1.Intenta cumprir as normas básicas do coidado do corpo en relación
coa hixiene, con autonomía.
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B6.1.  Recoñecer  tácticas  elementais  dos  xogos  aplicando  as
regras en situación de cooperación e de oposición.

EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición

B6.3. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural
nos xogos e actividades ao aire libre.

EFB6.3.2.  Coñece  o  coidado  e  respecto  do  medio  ao  efectuar  algunha
actividade fóra do centro.

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán
que ser vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos: Visualización e análise de documentos/vídeos

Instrumentos: Lista de control para a entrega de actividades

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros

trimestres, así como as actividades de reforzo, repaso, recuperación e, no seu caso, ampliación de aprendizaxes realizadas

dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020. 

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación final coa media das dúas primeiras avaliacións

podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, segundo as condicións e características do

traballo desenvolvido dende a suspensión da actividade lectiva presencial nas aulas e atendendo á adecuación do mesmo,

seguimento activo das aprendizaxes e implicación e grao de calidade nas tarefas propostas.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Retos diarios/semanales de repaso sobre os diferentes bloques de contidos traballados  no primeiro e
segundo  trimestre  do  curso  2019/20  con  tarefas  de  equilibrio,  traballo  do  esquema  corporal,
coordinación, habilidades motrices básicas...

Poposta de imaxes interactivas mediante unha ferramenta online para aprender curiosidades sobre os
xogos Olímpicos e as diferentes modalidades deportivas.

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade):

O alumando con conectividade accede as tarefas mediante un blog creado polas titoras. Para as
actividades non é  necesario  imprimir  o  material  xa  que  son propostas  que eles  mesmos poden
elaborar (a maioria con material reciclado que atopan no fogar).

O alumnado sen conecividade recibe as instruccións das tarefas impresas gracias a colaboración do
centro e de protección civil. O desenvolvemento das tarefas é factible xa que o material necesario
para elas é material  que atopan no fogar como poden ser: xornais, botellas de plástico, rolos de
papel, lapis de cores...

Materiais e recursos
Para  a  realización  das  tarefas  os  alumnos  precisan  de  material  de  refugallo,  material  escolar  e
recursos web (ferramenta online para crear recursos interactivos - Genially)

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás familias No blog creado polas titoras do curso a mestra achega as tarefas plantexadas. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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