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                    1. ESTÁNDARES DE APRENDAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

ED. FÍSICA PRIMEIRO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Participa activamente nas actividades propostas.  

Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

  

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. 

Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

Coñece e identifica as partes do corpo propias. 

Realiza actividades de equilibrio estático, con e sen axuda, en base de sustentación estable. 

 

Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar 

movementos axeitados ás situacións motrices que se lle presentan. 
Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices 

que se adapten ás características deses estímulos. 

Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio. 

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

 

Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais. 
Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación 

espacial. 

Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 

comunicando sensacións e emocións 

Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición e 

espontaneidade. 

Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación 

e os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

Intenta cumprir as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con autonomía 

Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en 

situación de cooperación e de oposición. 

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

ED. FÍSICA SEGUNDO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz e 
demostra certa automía resolvendo  problemas motores. 

Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e os resultados con deportividade. 

 

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. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 
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ED. FÍSICA TERCEIRO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

 Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

Participa na recollida e organización  de material utilizado nas clases. 

 Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade. 

 

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. 

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

 

 

ED. FÍSICA SEGUNDO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a. 

Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade en base de sustentación estable. 

Iníciase no equilibrio dinámico. 

 

 

Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 

movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, 

sendo capaz de representar mentalmente o seu corpo na 

organización das accións motrices. 
 Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices 

que se adapten ás características deses estímulos, diminuíndo os tempos de resposta. 

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

Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio,con coordinación e boa orientación espacial. 

Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos segmentos corporais, 
iniciando os xestos axeitados. 

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

 

 

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 

Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración. 

Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 

comunicando sensacións e emocións 

Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición e 

espontaneidade. 

Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e 

os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

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

Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos. Coñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en 

situación de cooperación e de oposición. 
Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición. 
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ED FÍSICA TERCEIRO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características dun xogo practicado na clase. 

Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 

 

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. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva. 

Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en diferentes posturas e posicións, durante 
un tempo determinado. 

Coñece as articulacións principais que participan en movementos segmentarios básicos e no control 
postural. 

 

Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 

movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo 

capaz de representar mentalmente o seu corpo na organización das 

accións motrices. 
Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en movemento. 

Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos intentando non perder o equilibrio 

Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de contornos intentando non perder o 

equilibrio 

Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) 

Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos intentando non perder o 

equilibrio 

 

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. 

Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

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

 

Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 

estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 
 Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, individualmente e en parellas. 

Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde. 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. 
 Adopta hábitos posturais axeitados. 

Iníciase no uso dos recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e colectiva 
en situacións motrices habituais. 

Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades 

físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para 

resolver as situacións motrices, actuando de forma individual, 

coordinada e cooperativa e desempeñando as diferentes funcións 

implícitas en xogos e actividades 

Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físicas. 
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ED FÍSICA  CUARTO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase. 

Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 

Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva. 

 

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. Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades. 

Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 

Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

 

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. 

Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade. 

Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación a alturas variables. 

Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos segmentarios básicos e no 
control postural. 

Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en movemento, con e sen 
manipulación de distintos móbiles. 

 

Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 

movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo 

capaz de representar mentalmente o seu corpo na organización das 

accións motrices. 

Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante combinacións de estímulos visuais, auditivos e táctiles 

no tempo e no espazo. 

Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos e en actividades físico-deportivas e artístico-
expresivas, intentando non perder o equilibrio 

Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas sen perder o equilibrio 

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. 

Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos sen perder o equilibrio 

 

 

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. 

Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

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

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. 
Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e adopta hábitos posturais  
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ED FÍSICA  QUINTO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase. 

Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 

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

 

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. 

Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades. 

Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 

Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade. 

 

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. 

 Ten interese por mellorar a competencia motriz. 

Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e 

das demais, mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 
Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas 
da clase. 

Realiza desprazamentos e saltos adaptándose a diferentes tipos de contornos e intentando manter o 
equilibrio postural. 

Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.) 
aplicando os xestos cos segmentos dominantes e iniciando a práctica cos non dominantes. 

Aplica as habilidades motrices de xiro axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e 
intentando manter o equilibrio postural. 

 

 

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. 

Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

Ten interese por mellorar as capacidades físicas. 

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

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. 

Adopta hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da actividade física, recoñecendo a súa 
importancia para saúde. 

 

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. 

Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática. 6 



ED FÍSICA  QUINTO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, con distintas intensidades de esforzo. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando a 

intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas 

posibilidades e a súa relación coa saúde. 
Comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade. 

Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e colectiva en 
diferentes situacións motrices. 

Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades 

físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para 

resolver as situacións motrices, actuando de forma individual, 

coordinada e cooperativa e desempeñando as diferentes funcións 

implícitas en xogos e actividades 

Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un obxectivo e a uns parámetros 
espazo-temporais. 

 

 

 

 

ED FÍSICA SEXTO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

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

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

 

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. 
Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades. 

Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 

Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas motores con 
espontaneidade e creatividade. 

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

 

Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e ás demais persoas nas actividades 

físicas incluíndo os xogos, aceptando as normas e regras establecidas 

e actuando con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade. 

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

 

Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a das 

demais persoas, mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 
Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as aprendizaxes de novas 
habilidades. 
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ED FÍSICA SEXTO 
CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE 

Realiza desprazamentos e saltos adaptándose a diferentes tipos de contornos e intentando manter o 
equilibrio postural. 

Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.) 
aplicando os xestos cos segmentos dominantes e iniciando a práctica cos non dominantes. 

Aplica as habilidades motrices de xiro axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e 

intentando manter o equilibrio postural. 

 

 

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. 

Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 

estética e creativa, 
Representa ou expresa de forma creativa movementos e figuras individualmente, en parellas ou grupos. 

Ten interese por mellorar as capacidades físicas. 

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

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. 

Adopta hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da actividade física, recoñecendo a súa 
importancia para saúde. 

 

 

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. 

Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática. 

Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, con distintas intensidades de esforzo. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando a 

intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas 

posibilidades e a súa relación coa saúde. 
Comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade. 

Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de táctica individual e colectiva en 
diferentes situacións motrices. 

Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades 

físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para 

resolver as situacións motrices, actuando de forma individual, 

coordinada e cooperativa e desempeñando as diferentes funcións 

implícitas en xogos e actividades 

Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un obxectivo e a uns parámetros 
espazo-temporais. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 

Procedementos: análise e observación das producións (fichas e cadernos) dos 

alumn@s (en 5º e 6º EP) e a observación directa do seu desenvolvemento motriz (1º 

e 2º trimestre) 

Avaliación 
Instrumentos: caderno de clase, traballos escritos, e probas obxectivas dos 

contidos ( só aplicable en 5º e 6º de Primaria). 

Cualificación 
final 

Obtida pola media da primeira e a segunda avaliación. As actividades realizadas na 

terceira avaliación non suporán perxuizo na cualificación final.  

 
3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 
 
Actividades:  

� Actividades lúdico/didácticas de realización de xogos e actividades a través de diversas páxinas 

webs e plataformas educativas. 

� Realización de  pequenas danzas/bailes/coreografías. 

�  Exercios da vida cotiá que impliquen desenvolvemento motor. 

� Xogos de mesa ou familiares adaptados á Ed Física ( Oca, Twister…) 

� Pequenas sesións aeróbicas de mantemento.  

� Xogos de expresión e escenificación corporal. 

 

Metodoloxía: 
  
As liñas metodolóxicas a seguir nesta situación de urxencia sanitaria son: 

� Envío e proposta de actividades, exercicios, xogos motrices e vídeos para facer actividade física 

na súa casa. 

� Suxestións lúdico/didácticas para a realización de xogos virtuais de repaso, reforzo e 

desenvolvemento motriz. Faraxe a través da visita a diversas páxinas webs e plataformas 

educativas. 

 

Materiais e recursos. 
 

� Fichas con actividades e xogos motrices, propostos  e feitos pola mestra (inclúense plantillas para 

xogos adaptados familiares) 

� Plataformas e webs dixitais. 

� Vídeos explicativos da actividade física  

� Ordenador e programas axeitados (correo electrónico) 
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4. Información ao alumnado e ás familias 
 

O sistema de comunicación utilizado será, basicamente, o correo electrónico remitido a cada 

familia.  

 

5. Publicidade 
  

Publicación na páxina web do CEIP LABACA. 
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