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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Emprega,ca axuda da familia, as  
novas tecnoloxías a súa 
disposició.nWeb do cole 

 
EFB1 2.1. Utiliza de forma guiada as 
novas tecnoloxías para buscar 
información 
 

Cumprir as normas establecidas no 
eido da hixiene polas autoridades 
axeitadas 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas 
o coidado e higiene do corpo 

Cumprir as normas establecidas no 
eido da hixiene polas autoridades 
axeitadas 

EFB5.1.1. Intenta cumprir as normas 
básicas do coidado do corpo en 
relación coa higiene, con autonomía 

Empregar correctamente as normas 
establecidas para o seu lecer o aire 
libre e no fogar 

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

  
  

   
 



 
 

 

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

As actividades e tarefas estan colgadas na aula virtual existente na páxina web do cole polo 
que a metodolóxia empregada é o mando directo ,xa que facilitamos dirctamente as 
instruccións por escrito dos materiais, elaboración e que facer despois . 

As tarefas son a construcción de xoguetes feitos co material de refugallo que se pode atopar 
facilmente no fogar,e claro unhas normas básicas para empregar os xoguetes nos seus xogos . 
  
Mantemos un contacto directo coas titotoras e elas nos transfiren os comentarios e sensacións 
das familias dos alumnos e alumnas .Esta información facilitada polas titoras e familias fai,se 
chega o caso ,que se produzcan  cambio  nas tarefas, se non son do agrado da maioría dos 
alumnos e alumnas. 

   
   
 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 2º
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de 
participante como de espectador ou espectadora, 
ante as posibles situacións conflitivas xurdidas, 
participando en debates, e aceptando as opinións 
dos e das demais.

▪ EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os 
conflitos de xeito razoable.

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

▪ EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 
problemas motores. 

▪ EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo. 

▪ EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 
material utilizado nas clases.

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

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

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

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

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

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

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

▪ EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do 
corpo en relación coa hixiene, con autonomía. 

▪ EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables.

▪ B5.2. Coñecer a importancia das medidas de 
seguridade na práctica da actividade física.

▪ EFB5.2.1. Identifica e sinala os riscos individuais e 
colectivos daquelas actividades físicas que vai 
coñecendo e practicando. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 3º
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de 
participante como de espectador ou espectadora, 
ante as posibles situacións conflitivas xurdidas, 
participando en debates, e aceptando as opinións 
dos e das demais.

▪ EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os 
conflitos de xeito razoable.

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

▪ EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 
problemas motores. 

▪ EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo. 

▪ EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 
material utilizado nas clases.

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

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

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

▪ EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos 
de contornos intentando non perder o equilibrio nin a 
continuidade, e intentando axustar a súa realización 
aos parámetros espazo-temporais. 

▪ EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto 
en diferentes tipos de contornos intentando non perder 
o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a 
súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

▪ 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.

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

▪ EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 
sentimentos, utilizando os recursos expresivos do 
corpo, individualmente, en parellas ou en grupos.

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

▪ EFB5.1.2. Busca, de maneira guiada, información para 
comprender a importancia duns hábitos de 
alimentación correctos para a saúde.

▪ B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da 
prevención, a recuperación e as medidas de 
seguridade na realización da práctica da 
actividade física.

▪ EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da 
actividade física, realizando un quecemento guiado.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 4º
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Opinar, tanto desde a perspectiva de 
participante como de espectador ou espectadora, 
ante as posibles situacións conflitivas xurdidas, 
participando en debates, e aceptando as opinións 
dos e das demais.

▪ EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os 
conflitos de xeito razoable.

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

▪ EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo. 

▪ EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 
material utilizado nas clases.

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

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

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

▪ EFB3.1.1-2-4 Realiza desprazamentos, saltos e xiros 
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. 

▪ 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-expresivas aplicando os xestos e 
utilizando os segmentos dominantes.

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

▪ EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas e 
sentimentos, utilizando os recursos expresivos do 
corpo, individualmente, en parellas ou en grupos.

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

▪ EFB5.1.1. Participa activamente nas actividades 
propostas para mellorar as capacidades físicas 
relacionándoas coa saúde. 

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

▪ B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da 
prevención, a recuperación e as medidas de 
seguridade na realización da práctica da 
actividade física.

▪ EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da 
actividade física, sendo capaz de realizar o 
quecemento con certa autonomía.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 5º
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Opinar coherentemente con actitude crítica, 
tanto desde a perspectiva de participante como de 
espectador ou espectadora, ante as posibles 
situacións conflitivas xurdidas, participando en 
debates, e aceptando as opinións dos e das 
demais.

▪ EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 
compañeiras as características dun xogo practicado na 
clase e o seu desenvolvemento. 

▪ EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os 
conflitos de xeito razoable. 

▪ EFB1.1.4. Recoñece e cualifica negativamente as 
condutas inapropiadas que se producen na práctica ou 
nos espectáculos deportivos.

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

▪ EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo. 

▪ EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 
material utilizado nas clases.

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

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

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

▪ EFB3.1.1-2-4. Realiza desprazamentos, saltos e 
xiros 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. 

▪ 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 
interiorizando e aplicando os xestos cos segmentos 
dominantes e iniciando a práctica cos non dominantes.

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

▪ EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas, 
sentimentos utilizando os recursos expresivos do corpo 
individualmente, en parellas ou en grupos.

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

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

▪ EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do 
exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do 
sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do 
consumo de alcohol, tabaco e outras substancias.. 

▪ EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma 
e sistemática.



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 6º
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Opinar coherentemente con actitude 
crítica tanto desde a perspectiva de participante 
como de espectador ou espectadora, ante as 
posibles situacións conflitivas xurdidas, 
participando en debates, e aceptando as 
opinións das demais persoas.

▪ EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 
compañeiras as características dun xogo practicado 
na clase e o seu desenvolvemento. 

▪ EFB1.1.3. Recoñece e cualifica negativamente as 
condutas inapropiadas que se producen na práctica 
ou nos espectáculos deportivos.

▪ B1.3. Demostrar un comportamento persoal e 
social responsable, respectándose a un mesmo 
e ás demais persoas nas actividades físicas, en 
distintos contornos incluíndo a natural e nos 
xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas e actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo.

▪ EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo. 

▪ EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 
material utilizado nas clases.

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

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

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

▪ EFB3.1.1-2-4 Adapta os desprazamentos, saltos e 
xiros 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. 

▪ 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.

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

▪ EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 
ideas, sentimentos, utilizando os recursos 
expresivos do corpo individualmente, en parellas ou 
en grupos.

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

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

▪ EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do 
exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do 
sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do 
consumo de alcohol, tabaco e outras substancias. 

▪ EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 
autónoma e sistemática, valorando a súa función 
preventiva.
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Observación , análise cualitativa e cuantitativa e control das 

tarefas realizadas. 
• Valoración da actitude e  interese amosado cara a realización 

das tarefas.  
Instrumentos: 

• Listaxe de control diaria e individual da entrega de tarefas 
escritas  

  deseñadas para avaliar. 
• Programas de reforzo, control e seguimento individual dos 

estándares avaliados na 1ª e 2ª avaliación. 

Cualificación 
final 

 Alumnado coas materias da 1ª e 2ª avaliacións aprobadas 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + de 0 a 2 puntos para valorar  
positivamente o esforzo, o traballo e a actitude cara as tarefas 
escolares     propostas e feitas no 3º trimestre. 

Valorarase positivamente os seguintes aspectos nos traballos 
realizados no período non presencial: 

• A entrega de tarefas. 
• A presentación das tarefas. 
• Constancia e regularidade no traballo diario. 

 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Valorarase a entrega de traballos e proxectos  escritos que sirvan de 
reforzo e recuperación  para acadar os obxectivos non superados 
nas avaliacións anteriores. 
 Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Listaxe de control das tarefas escritas dos contidos a recuperar, 
atendendo aos seguintes criterios: 

• A entrega de tarefas no tempo especificado. 
• A presentación das tarefas , valorando limpeza, claridade, e 

sempre tendo en conta  as características e medios das 
familias. 

• Constancia e regularidade no traballo diario, respectando  as 
peculiaridades do alumno ou alumna  e a situación socio- 
familiar. 

 
 

Criterios de cualificación: 

Para recuperar e superar as áreas pendentes  nos dous trimestres 
anteriores, o alumnado terá que realizar e facer entrega das tarefas de 
reforzo propostas polos mestres e mestras, para acadar os mínimos 
imprescindibles fixados na programación.  

 



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

AcDvidades 

As ac=vidades propostas son fundamentalmente: 

· Elaboración de listaxes de… (alimentos, froitas…)
· Composición/reflexións escritas sobre… (hábitos saudables,
ar6gos de opinión, recomendacións…)
· Realización de exercicios/tarefas a nivel lsico
(desprazamentos, saltos, xiros, habilidades combinadas con
obxectos…)
· Inves=gacións sobre…  (temas de actualidade, temas
depor=vos, drogas…)

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

As ac=vidades/tarefas son colgadas semanalmente (cada domingo) 
na Aula virtual do colexio. O alumnado accede, se ten dúbidas, 
pregunta; ben a través do/da =tor/a, ou a través do correo 
electrónico, whassap…  
Unha vez realizada a tarefa, deben enviarma, a través do correo 
electrónico, para que eu poida tomar nota e facer as correccións 
oportunas. 

Materiais e recursos Páginas web, ar=gos en revistas, PDF relacionados coa nosa 
materia, fotos, vídeos…  
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