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NIVEL: Toda a etapa de Educación Primaria 

OBXECTIVOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

a Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, preparárense para o 

exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de 

confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

c Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con 

autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

d Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 

homes e mulleres, e a non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas 

linguas. 

f Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender 

mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de 

operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da 

súa vida cotiá. 

h Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con 

especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico 

ante as mensaxes que reciban e elaboren. 
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j Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación 

física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu 

coidado. 

m Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais 

persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 

discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

o Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as mulleres e os 

homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 1º PRIMARIA - Trimestre 1 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
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encial 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

1º-EFB1.1.1 - Mostra boa 

disposición para solucionar 

os conflitos de xeito 

razoable. 

Peso: 10% 

É quen de solventar conflitos 

razoadamente. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSC 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.1 - Participa 

activamente nas 

actividades propostas. 

Peso: 10% 

 

Mostra interés por participar nas 

tarefas. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSIEE 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.1 

1º-EFB2.1.1 - Respecta a 

diversidade de realidades 

corporais entre os nenos e 

nenas da clase. 

 

Peso: 10% 

 

Mostra respecto ás diferencias 

corporais dos compañeiros/as 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B2.2 

1º-EFB2.2.2 - Realiza 

actividades de equilibrio 

estático, con e sen axuda, 

É quen de manterse en equilibrio 

estático durante un curto periodo 

de tempo. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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en base de sustentación 

estable. 

 

Peso10% 

 

EF-B2.2 

1º-EFB2.2.3 - Reacciona 

corporalmente ante 

estímulos sinxelos visuais, 

auditivos e táctiles, dando 

respostas motrices que se 

adapten ás características 

deses estímulos. 

 

Peso: 10% 

Responde sen dificultade con 

algunha parte do seu corpo a 

diferentes estímulos: vista, oído e 

tacto. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.1 - Desprázase 

de distintas formas, 

variando os puntos de 

apoio. 

 

Peso: 10% 

 

É capaz de realizar diferentes tipos 

de desprazamentos. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 
1º-EFB4.1.1 - Representa 

personaxes e situacións, 

É capaz de representar algo sen 

temor ao "ridículo" 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
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mediante o corpo e o 

movemento con 

desinhibición e 

espontaneidade. 

 

Peso: 10% 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

1º-EFB5.1.1 - Intenta 

cumprir as normas básicas 

do coidado do corpo en 

relación coa hixiene, con 

autonomía. 

Peso: 10% 

Acepta de bo grao o aseo despois 

da actividade física. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.1 

1º-EFB6.1.1 - Iníciase no 

uso de tácticas elementais 

dos xogos. 

 

Peso: 10% 

 

É capaz de empregar algunha 

táctica na execución dalgún xogo. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.1 

1º-EFB6.1.2 - Utiliza as 

regras dos xogos en 

situación de cooperación e 

oposición. 

É capaz de entender a importancia 

de respectar as regras dun xogo. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Peso: 10% 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  CURSO 2020/2021 

NIVEL  1º PRIMARIA - Trimestre 2 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

1º-EFB1.1.2 - Recoñece as 

condutas inapropiadas que 

se producen nos xogos. 

 

Peso: 10% 

 

Avisa de actitudes extranas á hora 

de practicar xogos. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.2 - Demostra 

certa autonomía 

resolvendo problemas 

motores. 

 

É quen de ir superando problemas 

motores que van xurdindo. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Peso: 10% 

 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.3 - Incorpora 

nas súas rutinas o coidado 

e hixiene do corpo. 

 

Peso: 10% 

 

Cumpre a diario coa hixiene 

correcta das mans. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.2 

1º-EFB2.2.1 - Coñece e 

identifica as partes do 

corpo propias. 

 

Peso: 10% 

 

Identifica sen problema  X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.2 - Salta de 

distintas formas, variando 

os puntos de apoio e as 

frecuencias. 

 

Peso: 10% 

 

É capaz de saltar variando as 

formas: pata coxa, pés xuntos, en 

carreira... 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CAA 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 
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EF-B4.1 

1º-EFB4.1.2 - Reproduce 

corporalmente una 

estrutura rítmica sinxela. 

Peso: 10% 

É capaz de seguir un ritmo sinxelo 

con algunha parte do seu corpo. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

1º-EFB5.1.2 - Adopta 

hábitos alimentarios 

saudables. 

 

Peso: 10% 

 

Soe traer alimentos saudables nas 

merendas. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.1 

1º-EFB5.1.3 - Inicia a 

incorporación como axente 

de saúde da actividade 

física á súa rutina diaria. 

 

Peso: 10% 

 

Recoñece a importancia de ter que 

facer algún deporte. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.2 

1º-EFB6.2.1 - Practica 

xogos libres e xogos 

organizados. 

 

Peso: 10% 

 

Desenvólvese sen problema 

xogando libremente ou 

grupalmente. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B6.2 

1º-EFB6.2.2 - Recoñece 

xogos tradicionais de 

Galicia. 

Peso: 10% 

Diferenza o xogo tradicional do non 

tradicional. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCEC 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 1º PRIMARIA - Trimestre 3 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.2 

1º-EFB1.2.1 - Utiliza de 

maneira guiada as novas 

tecnoloxías para buscar 

información. 

 

Peso: 10% 

 

É quen de acender un ordenador e 

manexalo rato. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL CD 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.4 - Participa na 

recollida e organización de 

material utilizado nas 

Mostra colaboración á hora de 

recoller o material empregado. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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clases. 

 

Peso: 10% 

 

EF-B1.3 

1º-EFB1.3.5 - Acepta 

formar parte do grupo que 

lle corresponda. 

 

Peso: 10% 

 

Nunca rechista independentemente 

do grupo no que forme parte. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.3 - Realiza xiros 

sobre o eixe lonxitudinal 

variando os puntos de 

apoio, con coordinación e 

boa orientación espacial. 

 

Peso: 10% 

 

É capaz de xirar sobre o seu corpo 

sen dificultade. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B3.1 

1º-EFB3.1.4 - Equilibrar o 

corpo en distintas posturas 

intentando controlar a 

tensión, a relaxación e a 

respiración. 

 

É quen de controlar a súa 

respiración e relaxación en 

situacións de equilbrio. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Peso: 10% 

 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

1º-EFB4.1.3 - Realiza 

bailes e danzas sinxelas 

representativas da cultura 

galega e doutras culturas. 

 

Peso: 10% 

 

Mostra boa disposición para a 

realización de bailes e danzas. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.2 

1º-EFB5.2.1 - Identifica os 

riscos individuais e 

colectivos daquelas 

actividades físicas que vai 

coñecendo e practicando. 

 

Peso: 10% 

 

É consciente que a práctica 

deportiva conleva certos riscos a 

modo de lesións. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.2 

1º-EFB6.2.3 - Realiza 

distintos xogos tradicionais 

de Galicia seguindo as 

regras básicas. 

Pon en práctica algún xogo da nosa 

cultura tradicional. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Peso: 10% 

 

EF-B6.3 

1º-EFB6.3.1 - Realiza 

actividades no medio 

natural. 

 

Peso: 10% 

 

Acepta de bo grao a realización dun 

xogo fóra do pabillón. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.3 

1º-EFB6.3.2 - Coñece o 

coidado e respecto do 

medio ao efectuar algunha 

actividade fóra do centro. 

 

Peso: 10% 

 

É quen de citar elementos que 

contribúen á contaminación do 

planeta. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 2º PRIMARIA - Trimestre 1 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 
C.C. do 

perfil Instrumentos de avaliación / 
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Procedementos de avaliación (%)* compet

encial 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

2º-EFB1.1.1 - Investiga, 

reflexiona e debate de 

forma guiada sobre 

distintos aspectos da moda 

e a imaxe corporal dos 

modelos publicitarios. 

 

Peso: 5% 

 

É quen de reflexionar sobre a imaxe 

corporal das persoas. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.1 

2º-EFB1.1.2 - Explica aos 

seus compañeiros as 

características dun xogo 

practicado na clase. 

Peso: 10% 

É quen de explicarlle a dinámica dun 

xogo a outro/a compañeiro/a. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.1 

2º-EFB1.1.3 - Mostra boa 

disposición para solucionar 

os conflitos de xeito 

razoable. 

 

Peso: 10% 

 

Amosa  interese por solventar os 

problemas de xeito pacífico. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 
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EF-B2.1 

2º-EFB2.1.1 - Respecta a 

diversidade de realidades 

corporais e de niveis de 

competencia motriz entre 

os nenos e nenas da clase. 

 

Peso: 10% 

 

Amosa respecto polos demais 

compañeiros/as. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B2.2 

2º-EFB2.2.1 - Coñece e 

identifica as partes do 

corpo propias e do 

compañeiro/a. 

 

Peso: 10% 

 

É quen de identificar de forma xeral 

as partes do seu corpo. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

2º-EFB3.1.1 - Desprázase 

de distintas formas, 

variando os puntos de 

apoio, con coordinación e 

boa orientación espacial. 

 

Peso: 10% 

 

Demostra ter boa coordinación 

segundo diversos tipos de 

desprazamentos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 
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EF-B4.1 

2º-EFB4.1.1 - Representa 

personaxes e situacións, 

mediante o corpo e o 

movemento con 

desinhibición e 

espontaneidade. 

 

Peso: 10% 

 

É quen de imitar personaxes sen 

medo ao ridículo. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

2º-EFB5.1.1 - Cumpre as 

normas básicas do coidado 

do corpo en relación coa 

hixiene, con autonomía. 

Peso: 5% 

Lava as mans sen ter  que 

mandarlle. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.1 

2º-EFB6.1.1 - Pon en 

práctica as tácticas 

elementais dos xogos. 

 

Peso: 10% 

 

Pon en práctica tácticas sinxelas 

nos xogos a realizar. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.1 

2º-EFB6.1.2 - Utiliza as 

regras dos xogos en 

situación de cooperación e 

Emprega regras sinxelas á hora de 

xogar. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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oposición. 

 

Peso: 10% 

 

EF-B6.2 

2º-EFB6.2.1 - Practica 

xogos libres e xogos 

organizados, recoñecendo 

as súas características e 

diferenzas. 

 

Peso: 10% 

 

Xoga libremente e grupalmente sen 

problema. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 2º PRIMARIA - Trimestre 2 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.2 2º-EFB1.2.1 - Utiliza as Fai un uso correcto do ordenador.  X  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CD 
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novas tecnoloxías para 

localizar a información que 

se lle solicita. 

 

Peso: 10% 

 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

EF-B1.2 

2º-EFB1.2.3 - Expón as 

súas ideas expresándose 

de forma correcta en 

diferentes situacións e 

respecta as opinións dos e 

das demais. 

Peso: 10% 

É quen de respectar a opinión dun 

compañeiro/a aínda sendo 

diferente. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 

EF-B1.3 

2º-EFB1.3.1 - Participa 

activamente nas 

actividades propostas 

buscando unha mellora da 

competencia motriz. 

 

Peso: 10% 

 

Mostra interese nas tarefas 

propostas. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSIEE 

EF-B1.3 

2º-EFB1.3.3 - Incorpora 

nas súas rutinas o coidado 

e hixiene do corpo. 

 

Cumpre a diario coa hixiene 

correcta das mans. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Peso: 10% 

 

EF-B1.3 

2º-EFB1.3.4 - Participa na 

recollida e organización de 

material utilizado nas 

clases. 

 

Peso: 10% 

 

Mostra colaboración á hora de 

recoller o material empregado. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.2 

2º-EFB2.2.3 - Iníciase no 

equilibrio dinámico. 

 

Peso: 15% 

 

É quen de manter unha postura en 

equilbrio dinámico. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

2º-EFB3.1.2 - Salta de 

distintas formas, variando 

os puntos de apoio, 

amplitudes e frecuencias, 

con coordinación e boa 

orientación espacial. 

 

Peso: 10% 

 

Realiza diversos saltos de xeito 

coordinado. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

2º-EFB4.1.2 - Reproduce 

corporalmente una 

estrutura rítmica sinxela. 

 

Peso: 10% 

 

É quen de seguir coas mans e pés 

un ritmo musical. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

2º-EFB5.1.2 - Adopta 

hábitos alimentarios 

saudables 

 

Peso: 15% 

 

Mostra interese por unha boa saúde 

alimentaria. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 2º PRIMARIA - Trimestre 3 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 
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Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

2º-EFB1.1.4 - Recoñece as 

condutas inapropiadas que 

se producen na práctica 

deportiva. 

 

Peso: 5% 

 

É quen de entender que as 

trampas non teñen cabida nun 

xogo ou deporte. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSC 

EF-B1.2 

2º-EFB1.2.2 - Presenta os 

seus traballos atendendo 

as pautas proporcionadas, 

con orde, estrutura e 

limpeza. 

 

Peso: 5% 

É quen de presentar traballos 

curiosos e lexibles. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.3 

2º-EFB1.3.2 - Demostra 

certa autonomía 

resolvendo problemas 

motores. 

 

Peso: 5 % 

 

É quen de solventar problemas 

motores que van xurdindo sen 

axuda. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CAA 

EF-B1.3 

2º-EFB1.3.5 - Acepta 

formar parte do grupo que 

lle corresponda e o 

Acepta de bo grao o grupo do que 

forma parte e o resultado do xogo. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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resultado das competicións 

con deportividade. 

 

Peso: 5% 

 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.2 

2º-EFB2.2.2 - Domina o 

equilibrio estático, sen 

axuda, variando o centro de 

gravidade en base de 

sustentación estable. 

 

Peso: 5% 

 

É quen de manter unha postura 

estática en equilibrio. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B2.2 

2º-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. 

 

Peso: 5% 

Responde sen dificultade con 

algunha parte do seu corpo a 

diferentes estímulos: vista, oído e 

tacto. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

2º-EFB3.1.3 - Realiza as 

habilidades que impliquen 

manexo de obxectos con 

coordinación dos 

segmentos corporais, 

iniciando os xestos 

axeitados. 

 

Peso: 10% 

 

É capaz de lanzar o balón ao aire e 

recepcionalo sen caer ao chan. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B3.1 

2º-EFB3.1.4 - Realiza xiros 

sobre o eixo lonxitudinal 

variando os puntos de 

apoio, con coordinación e 

boa orientación espacial. 

 

Peso: 10% 

 

É capaz de xirar sobre o seu propio 

corpo sen perder o equilibrio. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B3.1 

2º-EFB3.1.5 - Equilibra o 

corpo en distintas posturas 

intentando controlar a 

tensión, a relaxación e a 

respiración. 

É quen de controlar a súa 

respiración e relaxación en 

situacións de equilbrio. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Peso: 5% 

 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

2º-EFB4.1.3 - Realiza 

bailes e danzas sinxelas 

representativas da cultura 

galega e doutras culturas. 

 

Peso: 5% 

 

É quen de realizar bailes ou danzas 

sen medo ao ridículo. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

2º-EFB5.1.3 - Incorpora á 

súa rutina diaria a 

actividade física como 

axente de saúde. 

 

Peso: 5% 

 

Gústalle practicar deporte.   X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.2 

2º-EFB5.2.1 - Identifica e 

sinala os riscos individuais 

e colectivos daquelas 

actividades físicas que vai 

coñecendo e practicando. 

 

Toma certas medidas de 

seguridade á hora de facer 

exercicio. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Peso: 10% 

 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.2 

2º-EFB6.2.2 - Investiga e 

coñece xogos tradicionais 

de Galicia. 

 

Peso: 5% 

 

Coñece algún xogo propio de 

Galicia. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.2 

2º-EFB6.2.3 - Realiza 

distintos xogos tradicionais 

de Galicia seguindo as 

regras básicas. 

 

Peso: 10% 

 

Mostra interese polos xogos 

tradicionais galegos. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCEC 

EF-B6.3 

2º-EFB6.3.1 - Realiza 

actividades no medio 

natural. 

 

Peso: 5% 

 

Xoga sen probema no medio 

natural. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.3 

2º-EFB6.3.2 - Coñece o 

coidado e respecto do 

medio ao efectuar algunha 

Respecta o uso do medio natural 

nas clases de EF. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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actividade fóra do centro. 

Peso: 5% 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 3º PRIMARIA - Trimestre 1 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

3º-EFB1.1.1 - Investiga, 

reflexiona e debate de 

forma guiada sobre 

distintos aspectos da moda 

e a imaxe corporal dos 

modelos publicitarios. 

 

Peso: 5% 

É quen de reflexionar sobre a 

imaxe corporal das persoas. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.1 
3º-EFB1.1.2 - Explica aos 

seus compañeiros e ás 

É quen de explicarlle a dinámica 

dun xogo a outro/a compañeiro/ 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
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súas compañeiras as 

características dun xogo 

practicado na clase. 

Peso: 5% 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

EF-B1.1 

3º-EFB1.1.3 - Mostra boa 

disposición para solucionar 

os conflitos de xeito 

razoable. 

 

Peso: 10% 

 

Amosa  interese por solventar os 

problemas de xeito pacífico. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.1 

3º-EFB1.1.4 - Recoñece as 

condutas inapropiadas que 

se producen na práctica 

deportiva. 

 

Peso: 10% 

 

É quen de entender que as 

trampas non teñen cabida nun 

xogo ou deporte. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSC 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.2 

3º-EFB2.2.1 - Recoñece os 

dous tipos de respiración. 

 

Peso: 5% 

 

Recoñece os dous tipos de 

respiración. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

3º-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. 

 

Peso: 10% 

 

Desprázase de diferentes xeitos 

sen problema. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B3.1 

3º-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. 

 

Peso: 5% 

 

Realiza diferentes saltos sen 

problema. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

3º-EFB4.1.1 - Representa 

personaxes, situacións, 

sentimentos, utilizando os 

recursos expresivos do 

corpo, individualmente, en 

parellas ou en grupos. 

 

Peso: 5% 

 

Emprega o corpo para expresar 

cousas. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B4.1 

3º-EFB4.1.2 - Realiza 

movementos a partir de 

estímulos rítmicos ou 

musicais, individualmente e 

en parellas. 

 

Peso: 5% 

 

Representa co corpo unha 

estrutura rítmica sinxela. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

3º-EFB5.1.1 - Mellora das 

capacidades físicas. 

 

Peso: 5% 

 

Mellora as súas capacidades 

físicas básicas. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.1 3º-EFB5.1.2 - Busca, de Mostra interese por unha boa X   PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  
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maneira guiada, 

información para 

comprender a importancia 

duns hábitos de 

alimentación correctos para 

a saúde. 

 

Peso: 5% 

 

saúde alimentaria.  

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

EF-B5.1 

3º-EFB5.1.3 - Coñece os 

efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a 

saúde. 

 

Peso: 5% 

 

Relaciona satisfactoriamente o 

binomio exercio-saúde. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.1 

3º-EFB6.1.1 - Iníciase no 

uso dos recursos 

adecuados para resolver 

situacións básicas de 

táctica individual e colectiva 

en situacións motrices 

habituais. 

Peso: 10% 

Pon en práctica tácticas sinxelas 

nos xogos a realizar. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B6.1 

3º-EFB6.1.2 - Utiliza as 

habilidades motrices 

básicas en distintos xogos 

e actividades físicas. 

 

Peso: 10% 

 

Emprega sen dificultade diversas 

habilidades motoras á hora de 

xogar. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.2 

3º-EFB6.2.1 - Recoñece as 

diferenzas e características 

básicas dos xogos 

populares, deportes 

colectivos, deportes 

individuais e actividades na 

natureza. 

 

Peso: 5% 

 

Sinala diferenzas entre diferentes 

tipos de xogos: natureza, 

individuais, colectivos... 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 3º PRIMARIA - Trimestre 2 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de Estándares Grao mínimo para superar a área T 1 T 2 T 3 CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
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avaliación Indicador mínimo de logro  

 

 

 

 

 Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

perfil 

compet

encial 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.2 

3º-EFB1.2.1 - Utiliza as 

novas tecnoloxías para 

localizar a información que 

se lle solicita. 

 

Peso: 5% 

 

Fai un uso correcto do ordenador.  X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CD 

EF-B1.2 

3º-EFB1.2.3 - Expón as 

súas ideas expresándose 

de forma correcta en 

diferentes situacións e 

respecta as opinións dos e 

das demais. 

Peso: 10% 

É quen de respectar a opinión dun 

compañeiro/a aínda sendo 

diferente. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 

EF-B1.3 

3º-EFB1.3.2 - Coñece e 

respecta a normas de 

educación viaria en 

contornos habituais e non 

habituais. 

 

Peso: 10% 

É precabido/a respecto ás normas 

viarias. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B1.3 

3º-EFB1.3.5 - Incorpora 

nas súas rutinas o coidado 

e hixiene do corpo. 

 

Peso: 10% 

 

Cumpre a diario coa hixiene 

correcta das mans. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.2 

3º-EFB2.2.2 - Mantense en 

equilibrio sobre distintas 

bases de sustentación en 

diferentes posturas e 

posicións, durante un 

tempo determinado 

 

Peso: 5% 

 

É quen de manter diferentes 

situacións de equilibrio. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B2.2 

3º-EFB2.2.3 - Coñece os 

músculos e articulacións 

principais que participan en 

movementos segmentarios 

básicos e no control 

postural. 

Peso: 5% 

 

Coñece certos músculos 

importantes do corpo. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

3º-EFB3.1.3 - Realiza as 

habilidades motrices 

básicas de manipulación de 

obxectos (lanzamento, 

recepción) en diferentes 

tipos de contornos 

intentando aplicar os 

xestos axeitados e 

utilizando os segmentos 

dominantes. 

 

Peso: 5% 

 

Realiza lanzamentos e recepcións 

sen problema. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B3.1 

3º-EFB3.1.4 - Realiza as 

habilidades motrices de 

xiro en diferentes tipos de 

contornos intentando non 

perder o equilibrio e a 

continuidade, e intentando 

axustar a súa realización 

aos parámetros espazo-

temporais. 

 

Peso: 5% 

 

Realiza diversos tipos de xiros sen 

problema. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

3º-EFB4.1.3 - Coñece e 

practica bailes e danzas 

sinxelas representativas da 

cultura galega e doutras 

culturas, seguindo unha 

coreografía básica. 

 

Peso: 5% 

É quen de realizar bailes ou danzas 

sen medo ao ridículo 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCEC 

EF-B4.1 

3º-EFB4.1.4 - Leva a cabo 

manifestacións artísticas 

sinxelas en interacción cos 

compañeiros e 

compañeiras. 

Peso: 5% 

É quen de realizar bailes ou danzas 

sen medo ao ridículo 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

3º-EFB5.1.4 - Adopta 

hábitos posturais 

axeitados. 

 

Peso: 5% 

 

Realiza diversas posturas de xeito 

saudable. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.1 

3º-EFB5.1.5 - Realiza os 

quecementos de forma 

autónoma. 

É quen de facer un quecemento 

libremente. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Peso: 5% 

 

EF-B5.2 

3º-EFB5.2.1 - Mellora o seu 

nivel de partida das 

capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

 

Peso: 10% 

 

Mellora das súas capacidades 

físicas e saúde. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.2 

3º-EFB5.2.2 - Identifica a 

frecuencia cardíaca en 

repouso e realizando 

actividade física. 

Peso: 5% 

Ser capaz de coller o seu pulso 

cardíaco. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CMCT 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.3 

3º-EFB6.3.1 - Comeza a 

recoñecer algunha 

capacidade física básica 

implicada nos xogos e 

actividades deportivas. 

 

Peso: 5% 

 

Identifica algunha capacidade física 

básica dentro dalgún xogo ou 

actividade deportiva. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.3 3º-EFB6.3.2 - Distingue en Emprega algunha estratexia nos  X  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  
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xogos e deportes 

individuais e colectivos 

estratexias de cooperación 

e de oposición. 

 

Peso: 5% 

 

xogos individuais ou colectivos.  

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 3º PRIMARIA - Trimestre 3 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.2 

3º-EFB1.2.2 - Presenta os 

seus traballos atendendo 

as pautas proporcionadas, 

con orde, estrutura e 

limpeza. 

Peso: 5% 

Os seus traballos son ordeados e 

llimpos. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B1.3 

3º-EFB1.3.1 - Demostra 

certa autonomía 

resolvendo problemas 

motores. 

Peso: 5% 

 

É quen de solventar problemas 

motores que van xurdindo sen 

axuda. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CAA 

CSIEE 

EF-B1.3 

3º-EFB1.3.3 - Participa na 

recollida e organización de 

material utilizado nas 

clases. 

Peso: 5% 

 

Mostra colaboración á hora de 

recoller o material empregado. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.3 

3º-EFB1.3.4 - Acepta 

formar parte do grupo que 

lle corresponda e o 

resultado das competicións 

con deportividade. 

Peso: 5% 

Acepta de bo grao o grupo ao que 

pertence así como os resultados 

acadados. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.1 

3º-EFB2.1.1 - Respecta a 

diversidade de realidades 

corporais e de niveis de 

competencia motriz entre 

os nenos e nenas da clase. 

Peso: 10% 

Respecta sempre aos 

compañeiros/as . 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B2.2 

3º-EFB2.2.4 - Colócase á 

esquerda-dereita de 

diferentes obxectos, 

persoas e espazos en 

movemento. 

 

Peso: 5% 

 

Diferenza sen problema dereita-

esquerda. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B2.2 

3º-EFB2.2.5 - . Reacciona 

ante combinacións de 

estímulos visuais, auditivos 

e táctiles, dando respostas 

motrices axeitadas no 

tempo e no espazo. 

 

Peso: 5% 

 

Responde sen dificultade con 

algunha parte do seu corpo a 

diferentes estímulos: vista, oído e 

tacto. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

3º-EFB3.1.5 - Mantén o 

equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. 

 

Peso: 5% 

 

É quen de manter unha postura 

estática en equilibrio en situacións 

variadas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B3.1 

3º-EFB3.1.6 - Realiza 

actividades físicas e xogos 

propostos no medio natural 

ou en contornos non 

habituais. 

 

Peso: 5% 

 

Acepta de bo grao xogar na 

contorna natural. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.2 

3º-EFB4.2.1 - Comeza a 

recoñecer algunha 

capacidade física básica 

implicada nas actividades 

artísticas. 

Peso: 5% 

 

Identifica a relación actividade 

física coa danza e música. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B4.2 

3º-EFB4.2.2 - Coñece a 

importancia do 

desenvolvemento das 

capacidades físicas para a 

mellora das habilidades 

motrices implicadas nas 

actividades artístico-

expresivas. 

Peso: 10% 

Valora positivamente a relación dun 

bo estado físico nas actividades 

artístico-expresivas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.2 

3º-EFB5.2.3 - Percibe 

diferentes niveis de 

intensidade e esforzo na 

estrutura da clase de 

Educación física. 

 

Peso: 5% 

 

Saber dosificar cando a tarefa así o 

esixa. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.3 

3º-EFB5.3.1 - Ten en conta 

a seguridade na práctica da 

actividade física, realizando 

un quecemento guiado. 

 

Peso: 5% 

 

Valora a importancia de realizar un 

bo quecemento. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.2 

3º-EFB6.2.2 - Recoñece 

xogos e deportes 

tradicionais de Galicia. 

 

Peso: 5% 

 

Coñece algún xogo propio de 

Galicia. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.2 
3º-EFB6.2.3 - Realiza 

distintos xogos e deportes 

Practica libremente algún xogo 

tradicional galego. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
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tradicionais de Galicia 

seguindo as regras 

básicas. 

 

Peso: 5% 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

EF-B6.4 

3º-EFB6.4.1 - Faise 

responsable da eliminación 

dos residuos que se xeran 

nas actividades no medio 

natural. 

 

Peso: 5% 

 

Emprega accións que contribúen 

ao coidado do medio ambiente. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.4 

3º-EFB6.4.2 - Utiliza os 

espazos naturais, 

respectando a flora e a 

fauna do lugar. 

 

Peso: 10% 

 

Emprega accións que contribúen 

ao coidado do medio ambiente. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 4º PRIMARIA - Trimestre 1 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

4º-EFB1.1.2 - Explica aos 

seus compañeiros e 

compañeiras as 

características dun xogo 

practicado na clase. 

 

Peso: 5% 

 

É quen de explicar con claridade a 

dinámica dun xogo. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.1 

4º-EFB1.1.4 - Recoñece as 

condutas inapropiadas que 

se producen na práctica 

deportiva. 

 

Peso: 5% 

É quen de informar se xurde 

algunha trampa na execución dun 

xogo ou deporte. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B1.3 

4º-EFB1.3.1 - Participa 

activamente nas 

actividades propostas 

buscando unha mellora da 

competencia motriz.. 

 

Peso: 10% 

 

Mostra actitude positiva na 

execución das tarefas. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.3 - Incorpora 

nas súas rutinas o coidado 

e hixiene do corpo. 

 

Peso: 10% 

 

Realiza o aseo das mans 

correctamente sen ter que 

mandarlle. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.4 - Participa na 

recollida e organización de 

material utilizado nas 

clases. 

 

Peso: 10% 

 

Colabora por vontade propia na 

recollida de material. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.2 

4º-EFB2.2.1 - Recoñece os 

dous tipos de respiración. 

 

Peso: 5% 

 

Recoñece os dous tipos de 

respiración. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B2.2 

4º-EFB2.2.4 - Colócase á 

esquerda-dereita de 

diferentes obxectos, 

persoas e espazos en 

movemento, con e sen 

manipulación de distintos 

móbiles 

 

Peso: 5% 

 

Responde favorablemente a cerca 

da dereita-esquerda. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.3 - Realiza as 

habilidades motrices 

básicas de manipulación de 

obxectos (lanzamento, 

recepción) a diferentes 

tipos de contornos e de 

actividades físico-

deportivas e artístico-

Lanza e recepciona sen problema 

variando as contornas e os 

obxectos. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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expresivas aplicando os 

xestos e utilizando os 

segmentos dominantes. 

 

Peso: 5% 

 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

4º-EFB4.1.1 - Representa 

personaxes, situacións, 

ideas e sentimentos, 

utilizando os recursos 

expresivos do corpo, 

individualmente, en 

parellas ou en grupos. 

 

Peso: 5% 

 

Mostra desinhibición á hora de 

empregar o corpo como medio de 

expresión. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B4.1 

4º-EFB4.1.2 - Realiza 

movementos a partir de 

estímulos rítmicos ou 

musicais, 

individualmente,en parellas 

ou grupos. 

 

Peso: 5% 

Desenvolve co seu corpo unha 

estrutura rítmica sinxela, individual 

ou grupal. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B4.1 

4º-EFB4.1.3 - Coñece e 

practica bailes e danzas 

sinxelas representativas da 

cultura galega e doutras 

culturas, seguindo unha 

coreografía básica. 

 

Peso: 5% 

 

É quen de bailar con desinhibición. X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCEC 

EF-B4.1 

4º-EFB4.1.4 - Leva a cabo 

manifestacións artísticas 

en interacción cos 

compañeiros e 

compañeiras. 

 

Peso: 5% 

 

Realiza desinhibidamente 

expresións artísticas de xeito 

grupal. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

4º-EFB5.1.5 - Realiza os 

quecementos de forma 

autónoma. 

 

Peso: 5% 

 

É quen de realizar autónomamente 

un bo quecemento. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B5.3 

4º-EFB5.3.1 - Ten en conta 

a seguridade na práctica da 

actividade física, sendo 

capaz de realizar o 

quecemento con certa 

autonomía. 

Peso: 5% 

Mostra interés pola seguridade á 

hora de facer actividade física. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.3 

4º-EFB6.3.2 - Distingue en 

xogos e deportes 

individuais e colectivos 

estratexias de cooperación 

e de oposición. 

Peso: 5% 

É quen de diferenzar unha tarefa 

de cooperación e outra de 

oposición. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.4 

4º-EFB6.4.1 - Faise 

responsable da eliminación 

dos residuos que se xeran 

as actividades no medio 

natural. 

Peso: 5% 

Mostra unha conduta axeitada para 

contribuír á conservación do 

planeta. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.4 

4º-EFB6.4.2 - Utiliza os 

espazos naturais 

respectando a flora e a 

fauna do lugar. 

Peso: 5% 

Mostra unha conduta axeitada para 

contribuír á conservación do 

planeta. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 4º PRIMARIA - Trimestre 2 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

4º-EFB1.1.1 - Investiga, 

reflexiona e debate de 

forma guiada sobre 

distintos aspectos da moda 

e a imaxe corporal dos 

modelos publicitarios. 

 

Peso: 5% 

 

Non dá importancia á imaxe 

corporal que amosan coa 

publicidade. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.2 

4º-EFB1.2.1 - Utiliza as 

novas tecnoloxías para 

localizar a información que 

se lle solicita. 

Peso: 5% 

É quen de buscar información 

empregando o ordenador de xeito 

libre. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CD 
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EF-B1.2 

4º-EFB1.2.2 - Presenta os 

seus traballos atendendo 

as pautas proporcionadas, 

con orde, estrutura e 

limpeza. 

 

Peso: 5% 

 

Mostra limpeza, estrutra e orde nos 

traballos presentados. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.2 - Demostra 

certa autonomía 

resolvendo problemas 

motores. 

 

Peso: 5% 

 

É quen de resolver diversos 

problemas motores de xeito 

autónomo. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.6 - Recoñece e 

respecta as normas de 

educación viaria en 

contornos habituais e non 

habituais. 

 

Peso: 5% 

 

É precabido/a respecto ás normas 

viarias. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.1 

4º-EFB2.1.2 - Toma de 

conciencia das esixencias 

e valoración do esforzo que 

comportan as aprendizaxes 

de novas habilidades. 

 

Peso: 5% 

 

Mostra unha actitude de esforzo 

para acadar resultdados positivos. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B2.2 

4º-EFB2.2.2 - Mantense en 

equilibrio sobre distintas 

bases de sustentación a 

alturas variables. 

 

Peso: 5% 

 

Equilíbrase en situacións varias.  X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B2.2 

4º-EFB2.2.3 - Coñece os 

músculos e articulacións 

principais que participan en 

movementos segmentarios 

básicos e no control 

postural. 

 

Peso: 5% 

 

Coñece grupos musculares 

importantes do noso corpo. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.5 - Mantén o 

equilibrio en diferentes 

posicións e superficies 

 

Peso: 5% 

 

Mantense en equilibrio segundo 

diferentes superficies e posicións. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.6 - Realiza 

actividades físicas e xogos 

propostos no medio natural 

ou en contornos non 

habituais con certo nivel de 

incertezas. 

 

Peso: 5% 

 

Pon en práctica xogos na contorna 

natural sen dificultade. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.2 

4º-EFB4.2.1 - Distingue as 

capacidades físicas 

básicas implicadas nas 

actividades artístico-

expresivas. 

 

Peso: 5% 

 

Identifica a relación existente entre 

actividade física coa danza e 

música. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B4.2 

4º-EFB4.2.2 - Coñece a 

importancia do 

desenvolvemento das 

capacidades físicas para a 

mellora das habilidades 

motrices implicadas nas 

actividades artístico-

expresivas. 

Peso: 10% 

Valora positivamente a relación dun 

bo estado físico nas actividades 

artístico-expresivas. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

4º-EFB5.1.1 - Participa 

activamente nas 

actividades propostas para 

mellorar as capacidades 

físicas relacionándoas coa 

saúde. 

Peso: 5% 

Mostra actitude positiva cara a 

execución das tarefas. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.1 

4º-EFB5.1.2 - Relaciona os 

principais hábitos de 

alimentación coa actividade 

física (horarios de comidas, 

calidade/cantidade dos 

alimentos inxeridos etc.). 

Peso: 5% 

 

Enumera algún hábito alimentario 

relacionado coa saúde. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 



53  

EF-B5.2 

4º-EFB5.2.2 - Identifica a 

frecuencia cardíaca en 

repouso e realizando 

actividade física, nel 

mesmo ou nun compañeiro 

ou compañeira. 

 

Peso: 5% 

 

É capaz de collelo pulso a un 

compañeiro/a. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CMCT 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.1 

4º-EFB6.1.1 - Consolida o 

uso dos recursos 

adecuados para resolver 

situacións básicas de 

táctica individual e colectiva 

en situacións motrices 

habituais. 

Peso: 5% 

 

Resolve aspectos tácticos sinxelos 

dentro dun xogo/deporte. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.3 

4º-EFB6.3.1 - Distingue as 

capacidades físicas 

básicas implicadas nos 

xogos e nas actividades 

deportivas. 

Peso: 5% 

Diferenza as 4 capacidades físicas 

básicas. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 4º PRIMARIA - Trimestre 3 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

4º-EFB1.1.3 - Mostra boa 

disposición para solucionar 

os conflitos de xeito 

razoable. 

 

Peso: 10% 

 

Resolve calquer conflito de boas 

maneiras. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.1 

4º-EFB1.1.5 - Demostra un 

nivel de autoconfianza 

axeitada ás súas 

capacidades. 

 

Peso: 10% 

 

Amosa seguridade á hora de facer 

as tarefas físicas. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSIEE 
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EF-B1.2 

4º-EFB1.2.3 - Expón as 

súas ideas expresándose 

de forma correcta en 

diferentes situacións e 

respecta as opinións dos e 

das demais. 

 

Peso: 5% 

 

Respecta sempre a idea dos 

demais aínda sendo contraria. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 

EF-B1.3 

4º-EFB1.3.5 - Acepta 

formar parte do grupo que 

lle corresponda e o 

resultado das competicións 

con deportividade. 

 

Peso: 5% 

 

Mostra deportividade nos 

resultados como co grupo que 

integra. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSC 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.1 

4º-EFB2.1.1 - Respecta a 

diversidade de realidades 

corporais e de niveis de 

competencia motriz entre 

os nenos e nenas da clase. 

 

Peso: 10% 

Mostra respecto á morfoloxía 

corporal e sobre as habilidades dos 

compañeiros/as. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CAA 
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EF-B2.2 

4º-EFB2.2.5 - Mellora a súa 

eficacia nas repostas 

motrices ante 

combinacións de estímulos 

visuais, auditivos e táctiles 

no tempo e no espazo. 

 

Peso: 5% 

 

Responde sen dificultade a 

diferentes estímulos: visuais, 

táctiles e auditivos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.1 - Realiza 

desprazamentos 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. 

 

Peso: 5% 

 

Desprázase sen dificultade 

variando as contornas e 

superficies. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B3.1 

4º-EFB3.1.2 - Realiza a 

habilidade motriz básica do 

salto en diferentes tipos de 

contornos e de actividades 

físico-deportivas e artístico-

expresivas sen perder o 

equilibrio e a continuidade, 

axustando a súa 

realización aos parámetros 

espazo-temporais. 

 

Peso: 5% 

 

Salta sen dificultades variando as 

contornas e superficies. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B3.1 

4º-EFB3.1.4 - Realiza as 

habilidades motrices de 

xiro en diferentes tipos de 

contornos sen perder o 

equilibrio e a continuidade, 

tendo en conta dous eixes 

corporais e os dous 

sentidos, e axustando a 

súa realización aos 

parámetros espazo-

temporais. 

 

Peso: 5% 

Realiza diferentes xiros corporais 

variando a contorna e superficie. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

4º-EFB5.1.3 - Coñece os 

efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a 

saúde. 

Peso: 5% 

Enumera algún efecto beneficioso 

da saúde á hora de facer deporte. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.1 

4º-EFB5.1.4 - Adopta 

hábitos posturais axeitados 

recoñecendo a súa 

importancia para saúde. 

Peso: 5% 

Executa algún hábito postural para 

favorecer a súa saúde. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.2 

4º-EFB5.2.1 - Mellora o seu 

nivel de partida das 

capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

 

Peso: 5% 

 

Mostra millora física respecto ao 

inicio do curso. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.2 

4º-EFB5.2.3 - Percibe e 

comeza a adaptar a 

intensidade do seu esforzo 

ás demandas da estrutura 

da clase de Educación 

física. 

 

Sabe dosificar cando a tarefa así llo 

esixa. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Peso: 5% 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.1 

4º-EFB6.1.2 - Utiliza as 

habilidades motrices 

básicas en distintos xogos 

e actividades físicas. 

Peso: 5% 

Fai uso dun abano de habilidades 

motoras en situacións varias de 

xogo. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.2 

4º-EFB6.2.1 - Recoñece as 

diferenzas, características 

básicas entre xogos 

populares, deportes 

colectivos, deportes 

individuais e actividades na 

natureza. 

Peso: 5% 

Diferenza as características de 

diversos xogos e deportes. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.2 

4º-EFB6.2.2 - Recoñece a 

orixe e a importancia dos 

xogos e os deportes 

tradicionais de Galicia. 

Peso: 5% 

Valora a importancia dos xogos 

tradicionais. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.2 

4º-EFB6.2.3 - Realiza 

distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia 

seguindo as regras básicas 

Peso: 5% 

Practica de boa gaña xogos da 

cultura galega. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 5º PRIMARIA - Trimestre 1 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

5º-EFB.1.1.1 - Adopta unha 

actitude crítica ante as 

modas e a imaxe corporal 

dos modelos publicitarios. 

 

Peso: 5% 

 

Non dá importancia á imaxe 

corporal que amosan coa 

publicidade. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.1 

5º-EFB.1.1.5 - Demostra un 

nivel de autoconfianza 

axeitada ás súas 

capacidades. 

Peso: 5% 

Amosa seguridade á hora de facer 

as tarefas físicas. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B1.3 

5º-EFB.1.3.3 - Incorpora 

nas súas rutinas o coidado 

e hixiene do corpo. 

 

Peso: 8% 

 

Realiza o aseo das mans 

correctamente sen ter que 

mandarlle. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.3 

5º-EFB.1.3.4 - Participa na 

recollida e organización de 

material utilizado nas 

clases. 

 

Peso: 8% 

 

Colabora por vontade propia na 

recollida de material. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.1 

5º-EFB.2.1.1 - Respecta a 

diversidade de realidades 

corporais e de niveis de 

competencia motriz entre 

os nenos e nenas da clase 

 

Peso: 10% 

 

Mostra respecto á morfoloxía 

corporal e sobre as habilidades dos 

compañeiros/as. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

5º-EFB4.1.1 - Representa 

personaxes, situacións, 

ideas, sentimentos 

utilizando os recursos 

expresivos do corpo 

individualmente, en 

parellas ou en grupos. 

Peso: 5% 

Mostra desinhibición á hora de 

empregar o corpo como medio de 

expresión. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B4.1 

5º-EFB4.1.2 - Representa 

ou expresa movementos a 

partir de estímulos rítmicos 

ou musicais, 

individualmente, en 

parellas ou grupos 

Peso: 5% 

Desenvolve co seu corpo unha 

estrutura rítmica sinxela, individual 

ou grupal. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B4.1 

5º-EFB4.1.3 - Coñece e 

leva a cabo bailes e danzas 

representativas da cultura 

galega e doutras culturas, 

seguindo unha coreografía 

básica. 

Peso: 5% 

É quen de bailar con desinhibición. X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B4.1 

5º-EFB4.1.4 - Constrúe e 

leva a cabo composicións 

grupais en interacción cos 

compañeiros e 

compañeiras utilizando os 

recursos expresivos do 

corpo e partindo de 

estímulos musicais ou 

plásticos. 

Peso: 5% 

Realiza desinhibidamente 

expresións artísticas de xeito 

grupal. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B4.2 

5º-EFB4.2.1 - Identifica a 

capacidade física básica 

implicada de forma máis 

significativa nas 

actividades expresivas. 

Peso: 3% 

Identifica a capacidade física 

básica máis importante a traballar 

na danza e música. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B4.2 

5º-EFB4.2.2 - Recoñece a 

importancia do 

desenvolvemento das 

capacidades físicas para a 

mellora das habilidades 

motrices implicadas nas 

actividades artístico-

Valora positivamente a relación dun 

bo estado físico na realización de 

actividades artístico-expresivas. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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expresivas. 

Peso: 5% 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

5º-EFB5.1.1 - Ten interese 

por mellorar as 

capacidades físicas. 

 

Peso: 5% 

Mostra actitude positiva cara a 

execución das tarefas. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.1 

5º-EFB5.1.2 - Relaciona os 

principais hábitos de 

alimentación coa actividade 

física (horarios de comidas, 

calidade/cantidade dos 

alimentos inxeridos etc.). 

 

Peso: 5% 

 

Enumera algún hábito alimentario 

relacionado coa saúde. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.1 

5º-EFB5.1.3 - Recoñece os 

efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a 

saúde e os prexudiciais do 

sedentarismo, dunha dieta 

desequilibrada e do 

Valora positivamente a práctica de 

exercicio físico por riba do 

sedentarismo. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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consumo de alcohol, 

tabaco e outras 

substancias.. 

Peso: 10% 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.2 

5º-EFB6.2.1 - Recoñece as 

diferenzas, características 

entre xogos populares, 

deportes colectivos, 

deportes individuais e 

actividades na natureza. 

 

Peso: 5% 

 

Valora a importancia cultural e de 

conservación dos xogos 

tradicionais. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.2 

5º-EFB6.2.2 - Recoñece a 

riqueza cultural, a historia e 

a orixe dos xogos e os 

deportes tradicionais de 

Galicia. 

 

Peso: 3% 

 

Valora a importancia dos xogos 

tradicionais. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCEC 

EF-B6.2 5º-EFB6.2.3 - Realiza Practica de boa gaña e con X   PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  
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distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia 

respectando principios e 

regras destes. 

 

Peso: 8% 

respecto os xogos da cultura 

galega. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 5º PRIMARIA - Trimestre 2 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.2 

5º-EFB.1.2.1 - Utiliza as 

novas tecnoloxías para 

localizar e extraer a 

información que se lle 

solicita. 

É quen de buscar información 

empregando o ordenador de xeito 

libre. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CD 
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Peso: 5% 

EF-B1.2 

5º-EFB.1.2.2 - Presenta os 

seus traballos atendendo 

ás pautas proporcionadas, 

con orde, estrutura e 

limpeza e utilizando 

programas de 

presentación. 

Peso: 10% 

Mostra limpeza, estrutra e orde nos 

traballos presentados. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.2 

5º-EFB.1.2.3 - Expón as 

súas ideas de forma 

coherente e exprésase de 

forma correcta en 

diferentes situacións e 

respecta as opinións dos e 

das demais. 

 

Peso: 10% 

Respecta sempre a idea dos 

demais aínda sendo esta contraria. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.1 

5º-EFB.2.1.2 - Toma de 

conciencia das esixencias 

e valoración do esforzo que 

Mostra unha actitude de esforzo 

para acadar resultdados positivos. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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comportan as aprendizaxes 

de novas habilidades. 

 

Peso: 10% 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

5º-EFB.3.1.1 - Realiza 

desprazamentos 

adaptándose a diferentes 

tipos de contornos e de 

actividades físico-

deportivas e artístico-

expresivas axustándose a 

parámetros espazo-

temporais e intentando 

manter o equilibrio postural. 

 

Peso: 5% 

Desprázase sen dificultade 

variando as contornas e superficies 

mantendo situacións de equilibrio. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B3.1 

5º-EFB.3.1.2 - Realiza a 

habilidade motriz básica de 

salto adaptándose a 

diferentes tipos de 

contornos e de actividades 

físico-deportivas e artístico-

Salta sen dificultades variando as 

contornas e superficies mantendo 

situacións de equilibrio. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 



 

69  

expresivas, axustando a 

súa realización aos 

parámetros espazo-

temporais e intentando 

manter o equilibrio postural. 

 

Peso: 5% 

 

EF-B3.1 

5º-EFB.3.1.3 - Adapta as 

habilidades motrices 

básicas de manipulación de 

obxectos (lanzamento, 

recepción, golpeo etc.) a 

diferentes tipos de 

contornos e de actividades 

físico-deportivas e artístico-

expresivas interiorizando e 

aplicando os xestos cos 

segmentos dominantes e 

iniciando a práctica cos non 

dominantes. 

 

Peso: 5% 

Lanza, recepciona e golpea sen 

dificultade variando as contornas e 

os obxectos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B3.1 

5º-EFB.3.1.4 - Aplica as 

habilidades motrices de 

xiro a diferentes tipos de 

contornos e de actividades 

físico-deportivas e artístico-

expresivas tendo en conta 

os dous eixes corporais e 

os dous sentidos, e 

axustando a súa 

realización aos parámetros 

espazo-temporais e 

intentando manter o 

equilibrio postural. 

 

Peso: 5% 

 

Realiza diferentes xiros corporais 

variando a contorna e superficies 

mantendo o equilibrio. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B3.1 

5º-EFB.3.1.5 - Mantén o 

equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. 

 

Peso: 5% 

 

Mantense en equilibrio segundo 

diferentes superficies e posicións. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

5º-EFB5.1.4 - Adopta 

hábitos posturais axeitados 

na súa vida cotiá e na 

práctica da actividade 

física, recoñecendo a súa 

importancia para saúde. 

 

Peso: 10% 

Executa algún hábito postural para 

favorecer un bo estado de saúde. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.1 

5º-EFB5.1.5 - Realiza os 

quecementos de forma 

autónoma e sistemática. 

 

Peso: 5% 

É quen de realizar autónomamente 

un bo quecemento. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.2 

5º-EFB5.2.2 - Relaciona a 

frecuencia cardíaca e 

respiratoria, con distintas 

intensidades de esforzo. 

 

Peso: 5% 

Relaciona diferentes ritmos 

cardíacos e respiratorios segundo a 

intensidade física a realizar. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CMCT 

EF-B5.2 
5º-EFB5.2.3 - Comeza a 

adaptar a intensidade do 

É quen de dosificar o esforzo 

cando a tarefa así llo esixa. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
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seu esforzo ao tempo de 

duración da actividade. 

 

Peso: 5% 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

EF-B5.3 

5º-EFB5.3.1 - Explica as 

lesións e enfermidades 

deportivas máis comúns, 

así como as accións 

preventivas e os primeiros 

auxilios básicos. 

 

Peso: 5% 

 

É capaz de nomear diferentes 

lesións producidas coa actividade 

física. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.1 

5º-EFB6.1.1 - Utiliza os 

recursos adecuados para 

resolver situacións básicas 

de táctica individual e 

colectiva en diferentes 

situacións motrices. 

 

Peso: 5% 

Resolve aspectos tácticos sinxelos 

dentro dun xogo/deporte. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B6.1 

5º-EFB6.1.2 - Realiza 

combinacións de 

habilidades motrices 

básicas axustándose a un 

obxectivo e a uns 

parámetros espazo-

temporais. 

 

Peso: 5% 

 

Fai uso dun abano de habilidades 

motoras en varias situacións de 

xogo. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 5º PRIMARIA - Trimestre 3 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compet

encial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 
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EF-B1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
É quen de explicar con claridade a 

dinámica dun xogo. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.1 

5º-EFB.1.1.3 - Mostra boa 

disposición para solucionar 

os conflitos de xeito 

razoable. 

Peso: 10% 

Resolve calquer conflito de boas 

maneiras. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.1 

5º-EFB.1.1.4 - Recoñece e 

cualifica negativamente as 

condutas inapropiadas que 

se producen na práctica ou 

nos espectáculos 

deportivos. Peso: 6% 

Valora críticamente as accións 

contrarias ao redor dunha práctica 

deportiva. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSC 

EF-B1.3 

5º-EFB.1.3.1 - Ten interese 

por mellorar a competencia 

motriz. 

 

Peso: 12% 

 

Mostra unha actitude positiva na 

execución das tarefas. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CAA 

EF-B1.3 

5º-EFB.1.3.2 - Demostra 

autonomía e confianza en 

diferentes situacións, 

É quen de resolver diversos 

problemas motores de xeito 

autónomo e creativo. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSIEE 
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resolvendo problemas 

motores con 

espontaneidade e 

creatividade. 

 

Peso: 5% 

 

EF-B1.3 

5º-EFB.1.3.5 - Acepta 

formar parte do grupo que 

lle corresponda e o 

resultado das competicións 

con deportividade. 

 

Peso: 12% 

 

Mostra deportividade nos 

resultados como co grupo que 

integra. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.3 

5º-EFB.1.3.6 - Recoñece e 

respecta as normas de 

educación viaria en 

contornos habituais e non 

habituais. 

Peso: 5% 

É precabido/a respecto ás normas 

viarias. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 3: Habilidades motrices 
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EF-B3.1 

5º-EFB.3.1.6 - Realiza 

actividades físicas e xogos 

no medio natural ou en 

contornos non habituais, 

adaptando as habilidades 

motrices á diversidade e 

incerteza procedente da 

contorno e ás súas 

posibilidades. 

Peso: 5% 

Pon en práctica xogos na contorna 

natural sen dificultade. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.2 

5º-EFB5.2.1 - Mostra unha 

mellora global con respecto 

ao seu nivel de partida das 

capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

 

Peso: 5% 

 

Mostra mellora física respecto ao 

inicio do curso. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.3 
5º-EFB6.3.1 - Identifica a 

capacidade física básica 

Diferenza, entre as 4 capacidades 

físicas básicas, aquela máis 
  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
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implicada de forma máis 

significativa nos exercicios. 

 

Peso: 5% 

 

importante segundo a tarefa a 

realizar. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

EF-B6.3 

5º-EFB6.3.2 - Recoñece a 

importancia do 

desenvolvemento das 

capacidades físicas para a 

mellora das habilidades 

motrices. 

 

Peso: 5% 

 

Valora positivamente a millora das 

capacidades físicas básicas para 

progresar nas súas habilidades 

motoras. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.3 

5º-EFB6.3.3 - Distingue en 

xogos e deportes 

individuais e colectivos 

estratexias de cooperación 

e de oposición. 

 

Peso: 5% 

 

É quen de diferenzar unha 

tarefa/xogo de cooperación e outra 

de oposición. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.3 5º-EFB6.3.4 - Describe os Emprega termos adquiridos sobre o   X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  
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exercicios realizados, 

usando os termos e 

coñecementos que sobre o 

aparello locomotor se 

desenvolven na área de 

Ciencias da natureza. 

 

Peso: 5% 

 

aparello locomotor á hora de 

explicar exercicios físicos. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

EF-B6.4 

5º-EFB6.4.1 - Faise 

responsable da eliminación 

dos residuos que se xeran 

as actividades no medio 

natural. 

 

Peso: 5% 

 

Mostra unha conduta axeitada para 

contribuír á conservación do 

planeta. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.4 

5º-EFB6.4.2 - Utiliza os 

espazos naturais 

respectando a flora e a 

fauna do lugar. 

Peso: 10% 

 

Mostra unha conduta axeitada para 

contribuír á conservación do 

planeta. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 6º PRIMARIA - Trimestre 1 ÁREA Educación Física (EF) 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compet
encial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 

6º-EFB1.1.1 - Adopta unha 
actitude crítica ante as 
modas e a imaxe corporal 
dos modelos publicitarios. 
 
Peso: 5% 
 

Non dá importancia á imaxe 
corporal que amosan coa 

publicidade. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

EF-B1.1 

6º-EFB1.1.4 - Demostra un 
nivel de autoconfianza 
axeitada ás súas 
capacidades. 
 
Peso: 5% 
 

Amosa seguridade á hora de facer 
as tarefas físicas. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CAA 

EF-B1.3 

6º-EFB1.3.3 - Incorpora 
nas súas rutinas o coidado 
e hixiene do corpo. 
 
Peso: 8% 
 

Realiza o aseo das mans 
correctamente sen ter que 

mandarlle. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B1.3 

6º-EFB1.3.4 - Participa na 
recollida e organización de 
material utilizado nas 
clases. 
Peso: 8% 

Colabora por vontade propia na 
recollida de material. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

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. 
 
Peso: 10% 
 

Mostra respecto á morfoloxía 
corporal e sobre as habilidades dos 

compañeiros/as. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

EF-B4.1 

6º-EFB4.1.1 - Representa 
personaxes, situacións, 
ideas, sentimentos, 
utilizando os recursos 
expresivos do corpo 
individualmente, en 
parellas ou en grupos. 
 
Peso: 5% 
 

Mostra desinhibición á hora de 
empregar o corpo como medio de 

expresión. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

EF-B4.1 

6º-EFB4.1.2 - Representa 
ou expresa de forma 
creativa movementos a 
partir de estímulos rítmicos 
ou musicais, 
individualmente, en 
parellas ou grupos. 
 
Peso: 5% 

Desenvolve co seu corpo unha 
estrutura rítmica máis complexa, 

individual ou grupal. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B4.1 

6º-EFB4.1.3 - Coñece, 
propón e leva a cabo bailes 
e danzas representativas 
da cultura galega e doutras 
culturas, seguindo unha 
coreografía establecida. 
 
Peso: 5% 

É quen de realizar un baile/danza 
calquera con absoluta 

desinhibición. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

EF-B4.1 

6º-EFB4.1.4 - Constrúe e 
leva a cabo composicións 
grupais en interacción cos 
compañeiros e 
compañeiras utilizando os 
recursos expresivos do 
corpo e partindo de 
estímulos musicais, 
plásticos ou verbais. 
 
Peso: 5% 
 

Realiza desinhibidamente 
expresións artísticas de xeito 

grupal. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

EF-B4.2 

6º-EFB4.2.1 - Identifica a 
capacidade física básica 
implicada de forma máis 
significativa nas 
actividades expresivas. 
 
Peso: 3% 
 

Identifica a capacidade física 
básica máis importante a traballar 

na danza e música. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

EF-B4.2 

6º-EFB4.2.2 - Recoñece a 
importancia do 
desenvolvemento das 
capacidades físicas para a 
mellora das habilidades 

Valora positivamente a relación dun 
bo estado físico na realización de 
actividades artístico-expresivas. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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motrices implicadas nas 
actividades artístico-
expresivas. 
 
Peso: 5% 
 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

6º-EFB5.1.1 - Interésase 
por mellorar as 
capacidades físicas. 
 
Peso: 5% 
 

Mostra actitude positiva cara a 
execución das tarefas. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.1 

6º-EFB5.1.2 - Relaciona os 
principais hábitos de 
alimentación coa actividade 
física (horarios de comidas, 
calidade/cantidade dos 
alimentos inxeridos etc.). 
 
Peso: 5% 
 

Enumera algún hábito alimentario 
relacionado coa saúde. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

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. 
 
Peso: 10% 
 

Valora positivamente a práctica de 
exercicio físico por riba do 

sedentarismo. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.2 

6º-EFB6.2.1 - Expón as 
diferenzas, características 
e/ou relacións entre xogos 
populares, deportes 
colectivos, deportes 
individuais e actividades 
natureza. 
 
Peso: 3% 
 

Diferenza as características de 
diversos xogos e deportes sexan 

do tipo que sexan. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

EF-B6.2 

6º-EFB6.2.2 - Recoñece a 
riqueza cultural, a historia e 
a orixe dos xogos e os 
deportes tradicionais de 
Galicia. 
Peso: 5% 

Valora a importancia cultural e de 
conservación dos xogos 

tradicionais. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
CCEC 

EF-B6.2 

6º-EFB6.2.3 - Realiza e pon 
en valor distintos xogos e 
deportes tradicionais de 
Galicia respectando os 
principios e regras 
específicas destes. 
Peso: 8% 

Practica de boa gaña e con 
respecto os xogos da cultura 

galega. 
X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 6º PRIMARIA - Trimestre 2 ÁREA Educación Física (EF) 
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Criterio de 
avaliación 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compet
encial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.2 

6º-EFB1.2.1 - Utiliza as 
novas tecnoloxías para 
localizar e extraer a 
información que se lle 
solicita. 
 
Peso: 5% 
 

É quen de buscar información 
empregando o ordenador de xeito 

libre. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
CD 

EF-B1.2 

6º-EFB1.2.2 - Presenta os 
seus traballos atendendo 
as pautas proporcionadas, 
con orde, estrutura e 
limpeza, e utilizando 
programas de 
presentación. 
 
Peso: 10% 

Mostra limpeza, estrutra e orde nos 
traballos presentados. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.2 

6º-EFB1.2.3 - Expón as 
súas ideas de forma 
coherente e exprésase de 
forma correcta en 
diferentes situacións e 
respecta as opinións dos e 
das demais. 
Peso: 10% 

Respecta sempre a idea dos 
demais aínda sendo esta contraria. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

EF-B2.1 6º-EFB2.1.2 - Toma de Mostra unha actitude de esforzo  X  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  
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conciencia das esixencias 
e valoración do esforzo que 
comportan as aprendizaxes 
de novas habilidades. 
 
Peso: 10% 
 

para acadar resultdados positivos.  
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 

6º-EFB3.1.1 - Adapta os 
desprazamentos a 
diferentes tipos de 
contornos e de actividades 
físico-deportivas e artístico-
expresivas axustando a 
súa realización aos 
parámetros espazo-
temporais e mantendo o 
equilibrio postural. 
 
Peso: 5% 
 

Desprázase sen dificultade 
variando as contornas e superficies 
mantendo situacións de equilibrio. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B3.1 

6º-EFB3.1.2 - Adapta a 
habilidade motriz básica de 
salto a diferentes tipos de 
contornos e de actividades 
físico-deportivas e artístico-
expresivas, axustando a 
súa realización aos 
parámetros espazo-
temporais e mantendo o 
equilibrio postural. 
 
Peso: 5% 
 

Salta sen dificultades variando as 
contornas e superficies mantendo 

situacións de equilibrio. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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EF-B3.1 

6º-EFB3.1.3 - Adapta as 
habilidades motrices 
básicas de manipulación de 
obxectos (lanzamento, 
recepción, golpeo etc.) a 
diferentes tipos de 
contornos e de actividades 
físico-deportivas e artístico-
expresivas, aplicando 
correctamente os xestos e 
utilizando os segmentos 
dominantes e non 
dominantes. 
 
Peso: 5% 
 

Lanza, recepciona e golpea sen 
dificultade variando as contornas e 

os obxectos. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

EF-B3.1 

6º-EFB3.1.4 - Aplica as 
habilidades motrices de 
xiro a diferentes tipos de 
contornos e de actividades 
físico-deportivas e artístico-
expresivas, tendo en conta 
os tres eixes corporais e os 
dous sentidos, e axustando 
a súa realización aos 
parámetros espazo-
temporais e mantendo o 
equilibrio postural. 
Peso: 5% 
 

Realiza diferentes xiros corporais 
variando a contorna e superficies 

mantendo o equilibrio. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

EF-B3.1 

6º-EFB3.1.5 - Mantén o 
equilibrio en diferentes 
posicións e superficies. 
Peso: 5% 
 

Mantense en equilibrio segundo 
diferentes superficies e posicións 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.1 

6º-EFB5.1.4 - Adopta e 
promove hábitos posturais 
axeitados na súa vida cotiá 
e na práctica da actividade 
física, recoñecendo a súa 
importancia para saúde. 
 
Peso: 10% 

Executa diversos hábitos posturais 
para favorecer un bo estado de 

saúde. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

EF-B5.1 

6º-EFB5.1.5 - Realiza os 
quecementos de forma 
autónoma e sistemática, 
valorando a súa función 
preventiva. 
 
Peso: 5% 

É quen de realizar autónomamente 
un bo quecemento valorando a súa 

importancia. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

EF-B5.2 

6º-EFB5.2.2 - Identifica a 
súa frecuencia cardíaca e 
respiratoria, en distintas 
intensidades de esforzo. 
 
Peso: 5% 

Identifica diferentes ritmos 
cardíacos e respiratorios segundo a 

intensidade física a realizar. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
CMCT 

EF-B5.2 

6º-EFB5.2.3 - Adapta a 
intensidade do seu esforzo 
ao tempo de duración da 
actividade. 
 
Peso: 5% 

Dosifica sen problema o seu 
esforzo cando a tarefa así llo esixa. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B5.2 

6º-EFB5.2.4 - Identifica o 
seu nivel comparando os 
resultados obtidos en 
probas de valoración das 
capacidades físicas e 

Mostra interese en comprobar 
valores anteriores como millora das 

súas capacidades. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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coordinativas cos valores 
correspondentes á súa 
idade 
 
Peso: 5% 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.1 

6º-EFB6.1.1 - Utiliza os 
recursos adecuados para 
resolver situacións básicas 
de táctica individual e 
colectiva en diferentes 
situacións motrices. 
 
Peso: 5% 
 

Resolve aspectos tácticos sinxelos 
dentro dun xogo/deporte. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.1 

6º-EFB6.1.2 - Realiza 
combinacións de 
habilidades motrices 
básicas axustándose a un 
obxectivo e a uns 
parámetros espazo-
temporais. 
 
Peso: 5% 
 

Fai uso dun abano de habilidades 
motoras en varias situacións de 

xogo. 
 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO CURSO 2020/2021 

NIVEL 6º PRIMARIA - Trimestre 3 ÁREA Educación Física (EF) 
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Criterio 
de 

avaliació
n 

Estándares Grao mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compe
tencial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

EF-B1.1 6º-EFB1.1.2 - Explica aos 
seus compañeiros e 
compañeiras as 
características dun xogo 
practicado na clase e o 
seu desenvolvemento. 
 
Peso: 7% 
 

É quen de explicar con claridade a 
dinámica dun xogo. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.1 6º-EFB1.1.3 - Recoñece e 
cualifica negativamente 
as condutas inapropiadas 
que se producen na 
práctica ou nos 
espectáculos deportivos. 
 
Peso: 7% 
 

Valora críticamente as accións 
contrarias ao redor dunha práctica 

deportiva. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSC 

EF-B1.3 6º-EFB1.3.1 - Participa 
activamente nas 
actividades propostas 
buscando unha mellora da 
competencia motriz. 
 
Peso: 10% 

Mostra unha actitude positiva na 
execución das tarefas. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

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

É quen de resolver diversos 
problemas motores de xeito 

autónomo e creativo. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CSIEE 



 

91  

creatividade. 
 
Peso: 9% 
 

EF-B1.3 6º-EFB1.3.5 - Acepta 
formar parte do grupo que 
lle corresponda e o 
resultado das 
competicións con 
deportividade. 
 
Peso: 12% 
 

Mostra deportividade nos 
resultados como co grupo que 

integra. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B1.3 6º-EFB1.3.6 - Recoñece e 
respecta as normas de 
educación viaria en 
contornos habituais e non 
habituais. 
 
Peso: 10% 
 

É precabido/a respecto ás normas 
viarias. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 3: Habilidades motrices 

EF-B3.1 6º-EFB3.1.6 - Realiza e 
propón actividades físicas 
e xogos no medio natural 
ou en contornos non 
habituais, adaptando as 
habilidades motrices á 
diversidade e incerteza 
procedente do contorno e 
ás súas posibilidades. 
 
Peso: 5% 

Pon en práctica xogos na 
contorna natural sen dificultade. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

EF-B5.2 6º-EFB5.2.1 - Mostra 
unha mellora global con 

Mostra mellora física respecto ao 
inicio do curso. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
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respecto ao seu nivel de 
partida das capacidades 
físicas orientadas á 
saúde. 
 
Peso: 5% 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

EF-B5.3 6º-EFB5.3.1 - Explica e 
recoñece as lesións e 
enfermidades deportivas 
máis comúns, así como as 
accións preventivas e os 
primeiros auxilios. 
 
Peso: 5% 
 

É capaz de nomear diferentes 
lesións producidas coa actividade 

física e como evitalas. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

EF-B6.3 6º-EFB6.3.1 - Identifica a 
capacidade física básica 
implicada de forma máis 
significativa nos 
exercicios. 
 
Peso: 5% 
 

É quen de discernir a/as 
capacidade/s física/s que se 

traballa en cada xogo. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.3 6º-EFB6.3.2 - Recoñece a 
importancia do 
desenvolvemento das 
capacidades físicas para 
a mellora das habilidades 
motrices. 
Peso: 5% 

Valora positivamente a millora das 
capacidades físicas básicas para 
progresar nas súas habilidades 

motoras 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.3 6º-EFB6.3.3 - Distingue 
na práctica de xogos e 
deportes individuais e 
colectivos estratexias de 

É quen de diferenzar unha 
tarefa/xogo de cooperación e 

outra de oposición. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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cooperación e de 
oposición. 
Peso: 5% 

EF-B6.3 6º-EFB6.3.4 - Describe os 
exercicios realizados, 
usando os termos e 
coñecementos que sobre 
o aparello locomotor se 
desenvolven na área de 
Ciencias da natureza. 
 
Peso: 5% 

Emprega termos adquiridos sobre 
o aparello locomotor á hora de 

explicar exercicios físicos. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.4 6º-EFB6.4.1 - Faise 
responsable da 
eliminación dos residuos 
que se xeran as 
actividades no medio 
natural 
 
Peso: 5% 

Mostra unha conduta axeitada 
para contribuír á conservación do 

planeta. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

EF-B6.4 6º-EFB6.4.2 - Utiliza os 
espazos naturais 
respectando a flora e a 
fauna do lugar. 
Peso: 5% 

Mostra unha conduta axeitada 
para contribuír á conservación do 

planeta. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
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MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTIDOS 
Os contidos son os medios a través dos cales o alumno/a acada os obxectivos. Refírense a 

feitos, conceptos e principios (que deben saber), Procedementos (que deben saber facer) e 

Actitudes, valores e normas (como deben de comportarse). 

Na área de Educación Física hai 6 bloques de contidos, regulados no Decreto 105/14, 

do 4 de setembro, que son: 

 Bloque 1: “Contidos comúns en educación física” trata aspectos como os 

valores que teñen por referente o corpo, o movemento e a relación coa contorna, 

a educación viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e aceptación das 

regras establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de hábitos de 

esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos e a 

integración das Tecnoloxías da Información e Comunicación. 

 Bloque 2: “O corpo: Imaxe e percepción” céntrase nas capacidades 

perceptivo-motrices, é dicir, esquema corporal (ton muscular, respiración e 

relaxación), espacialidade e temporalidade, ademáis da lateralidade e o 

equilibrio (estático, dinámico e con obxetos). É moi importante no primeiro ciclo. 

 Bloque 3: “Habilidades motrices” trata da habilidade motriz, as 

capacidades físicas básicas como factor cuantitativo do movemento humano 

e condicionantes das habilidades, e o desenvolvemento das habilidades 
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básicas en medios habituais e non habituais (natural, acuático, neve...). Ademáis 

da coordinación (estática, dinámica e visomotriz). 

 Bloque 4: “Actividades físicas artístico expresivas” céntrase na calidade 

do movemento corporal coa finalidade de expresar e comunicar. Para iso 

utilízanse como recursos o xesto e o movemento por medio de bailes, danzas, 

dramatizacións, contidos rítmicos... 

 Bloque 5: “Actividade física e saúde” ocúpase fundamentalmente do 

coidado do corpo (hixiene, alimentación, exercicio físico…) os efectos da 

actividade física na saúde (a nivel muscular, cardíaco, respiratorio...), e o 

establecemento de medidas de seguridade e prevención de accidentes na 

práctica de actividades físicas. 

 Bloque 6: “Os xogos e as actividades deportivas” os xogos populares e 

tradicionais, a iniciación deportiva, o respecto polas normas dos xogos, as 

estratexias de cooperación e colaboración – oposición, a participación 

construtiva e equilibrada... son aspectos tratados neste bloque. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN Os concretados polo centro a través do PEC. 

PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 Avaliación cualitativa 

 Avaliación cuantitativa 
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 Avaliación criterial 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 Cualitativa: observación diaria (lista de control, escala de observación, anecdotario…). 

 Cuantitativa: exames escritos, escalas de observación, rexistros anecdóticos, test, batería 

de tests… 

 Criterial: calquera dos instrumentos anteriores, pero sempre comparándoas co seu propio 

progreso, nunca co grupo clase. 

CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

Ámbito conceptual: 5% 

Ámbito procedimental: 40% 

Ámbito actitudinal: 55% 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (recollidos no proxecto educativo do centro) 

A).-Promoción entre os niveis de 1º ata 6ºde E.P: 

 Promoverá o alumnado que obteña cando menos a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá o alumnado que aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas xa permanecera un 

ano máis nun destes niveis.  

 Promoverá o alumnado que teña cualificación de INSUFICIENTE nunha área sempre e cando se considere que ten a 

madurez adecuada. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en dúas áreas si estas son as das linguas (galega 

e castelá), ou ben unha área das citadas de lingua e a de matemáticas conxuntamente.  
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 Respecto do alumnado con N.E.A.E. seguirase a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo: 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o requira, a 

adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da información referente á 

aprendizaxe. 

2) Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

serán os establecidos na dita adaptación. 

 

B).Promoción de etapa de primaria a secundaria (6º de primaria a 1º ESO): 

 Promoverá á etapa de educación secundaria obrigatoria aquel alumnado que obteña cando menos a cualificación de 

SUFICIENTE en todas as áreas. 

 Promoverá á etapa de secundaria obrigatoria o alumnado que, aínda que non obteña a cualificación de SUFICIENTE en 

todas as áreas, xa permanecera un ano máis con anterioridade na educación primaria. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE en tres ou máis áreas, ou en dúas áreas sempre 

que estas sexan as de matemáticas e lingua castelá ou galega. E ó mesmo tempo teña un desenvolvemento das 

competencias clave e un grao de madurez tal, que dificulten gravemente o seu traballo na etapa de secundaria. 
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 Respecto do alumnado con N.E.A.E. se seguirá a Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. 

1) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o 

requira, a adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da 

información referente á aprendizaxe. 

Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os 

establecidos na dita adaptación. 

 


