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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

 

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. 

CSC 
CAA 

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 

problemas motores. 

CSIEE 
CAA 
CCEC 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 

hixiene do corpo. 

CSC 
CAA 

CSIEE 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 

material utilizado nas clases 

CSC 

EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle 

corresponda e o resultado das competicións con 

deportividade. 

CSC 
CAA 

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade 

corporal e a das demais persoas. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades 

corporais e de niveis de competencia motriz entre os 

nenos e nenas da clase. 

 

CSC 
CAA 

 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do 
corpo para adaptar o movemento ás 
circunstancias e condicións de cada situación, 

EFB2.2.4. Colócase á esquerdadereita de diferentes 

obxectos, persoas e espazos en movemento, con e sen 

manipulación de distintos móbiles. 

CSC 
CAA 

CSIEE 
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sendo capaz de representar mentalmente o seu 
corpo na organización das accións motrices 

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. 

 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións 

e superficies 

 
CSC 
CAA 

CSIEE 

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, ideas e 

sentimentos, utilizando os recursos expresivos do 

corpo, individualmente, en parellas ou en grupos 

CCEC 
CAA 
CSC 

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. 

 

EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio 

físico para a saúde. 

 
CSC 
CAA 

 

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. 

 

CSC 
CAA 

CSIEE 

B6.3. Relacionar os conceptos específicos de 

Educación física e os introducidos noutras áreas 

coa práctica de actividades físico-deportivas. 

EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes individuais e 

colectivos estratexias de cooperación e de oposición. 

CAA 
CSC 
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B6.4 Manifestar respecto cara ao contorno e o 

medio natural nos xogos e actividades ao aire 

libre, identificando e realizando accións 

concretas dirixidas á súa preservación. 

EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos 

residuos que se xeran as actividades no medio natural. 

CAA 
CSC 

**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. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: O procedemento de avaliación será continuo e global, partindo das avaliación 

previas do primeiro e segundo trimestre e tendo en conta as dificultades atopadas tanto polo alumnado 

como polo profesorado ante esta nova situación educativa. 

Instrumentos: A avaliación realizarase a través de dous instrumentos fundamentalmente, por unha 

banda unha lista de control para avaliar a realización ou non das tarefas propostas e esta 

complementarase nos casos afirmativos cunha rúbrica para establecer o nivel de cada alumno/a. 

Cualificación final 

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 
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de calidade nas tarefas propostas. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades propostas neste 3º trimestre parten de dúas vertentes diferenciadas.  

Por unha banda, unha serie de retos semanais, que a mestra lle propón ao alumnado e este ten 

que tratar de superar nun prazo de 5 días; a súa vez, as/os alumnas/os que consigan superar o 

reto poden propoñer un novo reto para as/os súas/seus compañeiras/os. Estes retos teñen como 

base fundamental a posta en práctica de contidos traballados durante o 1º e 2º trimestre, incluíndo 

tamén neles certos aspectos lóxicos, de razoamento e cognitivos para traballar á vez corpo e 

mente. 

Por outra banda, semanalmente propóñense dous adestramentos (un por sesión de Educación 

Física), cun estilo máis directivo e que buscan a consolidación de contidos traballados nos 

primeiros trimestre, centrados sobre todo nas capacidades físicas básicas e a coordinación e 

equilibrio, á vez que procuran manter os/as nenos/as activos/as e evitar o sedentarismo. 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

Procurouse unha metodoloxía atractiva e activa, posto que os retos implican cognoscitiva e 

fisicamente ao alumnado e o medio de difusión resulta do seu interese. Tamén procuramos partir 

sempre da motivación, para o cal se buscaron retos diferentes, a implicación docente nos 

mesmos, para que o alumnado vira tamén o noso traballo, e tamén mostrar o resultado de 

todos/as para poder ver os compañeiros/as do día a día na aula. 

Dentro das limitacións da área de Educación Física de forma non presencial, procuramos 

adaptarnos ao alumnado sen conectividade informando á dirección do centro dos retos e 

actividades propostas para que lle puideran trasladar as directrices ás familias. 

Materiais e recursos 

Tanto os retos como os adestramentos foron pensados para realizar en espazos reducidos e con 

materiais dispoñibles para todas/os, pensando sempre nas dificultades existentes de facer deporte 

en lugares reducidos e sen material deportivo, polo que para a posta en práctica utilizáronse 
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materiais de uso cotiá como paus de escoba, paquetes de pasta, botellas... 

Para a difusión das actividades precisamos de materiais dixitais que nos permitan visualizar e 

compartir vídeos e recibir e enviar mensaxes. 

 

 
4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

Infórmase ao alumnado e familias das actividades propostas a través da páxina web do centro de forma 

xeral e de forma individual a través do servizo de mensaxería de Abalar móbil. Ademais mantense unha 

comunicación continuada coas familias a través do correo electrónico, chegando a usar tamén WhatsApp 

en familias con dificultades para manexar o correo. 

Publicidade  Os medios elixidos para publicar as actividades propostas e publicitalas entre a comunidade educativa 

son a páxina web do centro e unha canle de YouTube infantil, creada exclusivamente para esta nova 

metodoloxía de traballo. 

 

 


