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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Educación Física  

Criterio de 

avaliación 

Estándar de aprendizaxe Competencias 

EF-B1.3 6º-EFB1.3.1 - Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia 
motriz. 

CSC CAA 

EF-B1.3 6º-EFB1.3.2 - Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas motores 
con espontaneidade e creatividade. 

CSIEE CAA CCEC 

EF-B1.3 6º-EFB1.3.3 - Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. CSIEE CAA CCEC 

EF-B1.3 6º-EFB1.3.4 - Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. CSC 

EF-B1.3 6º-EFB1.3.5 - Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con 
deportividade. 

CSC CAA 

EF-B2.1 6º-EFB2.1.1 - Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os 
nenos e nenas da clase. 

CSC CAA 

EF-B3.1 6º-EFB3.1.5 - Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. CSC CAA CSIEE 

EF-B4.1 6º-EFB4.1.1 - Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, utilizando os recursos expresivos 
do corpo individualmente, en parellas ou en grupos. 

CCEC CSC CAA 

EF-B5.1 6º-EFB5.1.1 - Interésase por mellorar as capacidades físicas. CSIEE CAA 

EF-B5.1 6º-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. 

CSC CAA CMCT 

EF-B6.1 6º-EFB6.1.1 - Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e 
colectiva en diferentes situacións motrices. 

CAA CSIEE CSC 

EF-B6.1 6º-EFB6.1.2 - Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un obxectivo e a uns 
parámetros espazo-temporais. 

CAA CSIEE CSC 
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EF-B6.3 6º-EFB6.3.3 - Distingue na práctica de xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de 
cooperación e de oposición. 

CMCT CAA CSC 

EF-B6.4 6º-EFB6.4.1 - Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran as actividades no medio 
natural 

CSC CAA 

EF-B6.4 6º-EFB6.4.2 - Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna do lugar. CSC CAA 

**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 avaliacións previas do primeiro e 
segundo trimestres e tendo en conta as dificultades atopadas tanto polo alumnado como polo profesorado ante esta nova 
situación educativa. 

Instrumentos: Dous. Unha listaxe de control para avaliar as realizacións das tarefas propostas ao longo do curso e, por 
outra banda, un rexistro anecdótico daqueles traballos recibidos neste período de alarma 

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 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 

-Circuítos de adestramento para traballar e favorecer o desenvolvemento das capacidades físicas básicas (velocidade, 
forza, flexibilidade e resistencia), as capacidades resultantes (coordinación e equilibrio), ademais doutros aspectos 
importantes do currículo como destrezas, combinación motrices e asimilación de patrones de movemento básicos. 
-Retos físicos e mentais. Por medio destes retos, inténtase que o alumnado e as súas familias, independentemente da 
súa idade, realicen unhas combinacións que impliquen unha ampla gama de movementos e maneiras de realizalos. 
Ademais, eles e elas poderán retar ao resto de compañeiros/as buscando a participación, a motivación e aumentar o 
nivel de coñecemento persoal dos alumnos e alumnas de todo o centro 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

A metodoloxía é global. Adaptada os niveis de todos e todas, sendo eles os que deciden as repeticións, a intensidade, o 
momento da realización... 
Chegar a aquel alumnado sen conectividade é, sendo realistas e dende o ámbito da Educación Física, moi difícil. Difícil 
porque as realizacións físicas teñen unhas pautas moi marcadas para non incidir negativamente no seu 
desenvolvemento. Se non poden visualizalas... O Equipo directivo está informado dos retos e adestramentos para 
transmitilos as directrices a ese alumnado sen conectividade. 
Certo é que o alumnado ten unha pauta de exercicio físico diario para facer na casa.  
Estas traballáronse na aula, previamente a esta situación e como un contido máis nas sesións da materia. 

Materiais e recursos 
Adaptamos todas as actividades propostas a materiais que podamos encontrar na casa, dado que dende o principio 
todo naceu coa idea de “EU QUEDO NA CASA”. 
Os recursos son os que os mestres temos na casa. Ordenador e móbil. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Semanalmente colgamos na rede dous circuítos de adestramento e un reto. 

Isto facémolo nunha canle creada para este fin ademais de pór o enlace na páxina web do centro.  

A maiores, utilizamos Abalar móbil, Edixgal e tamén correos persoais dos titores legais. 
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Publicidade  Páxina web do centro e unha canle de “YOUTUBE” infantil creada unicamente para este fin 

 


