
CENTRO: CEIP Manuel Rodríguez Sinde 
CURSO: 5º Educación Primaria 
MATERIAS: Lingua Galega, Lingua Castelá, Matemáticas, Ciencias 

Sociais, Ciencias Naturais, Valores Sociais e Cívicos e Educación 

plástica. 

DATA: 17-05-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 



ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 

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

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de LINGUA CASTELÁ 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar diferentes fontes e soportes para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos persoais. 

Identifica o argumento de lecturas realizadas . 

Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e 
tratamento guiado da información. 

Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento 
guiado da información. 

Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros.  

Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros. 

Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos 
de distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura, utilizando 
esquemas e mapas conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da 
información, redactando os seus textos con claridade, precisión e corrección e 
avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e alleas. 

 Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e ortográficas 
propias do nivel nos seus textos escritos.   

Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática 
(categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significado das palabras e 
campos semánticos), así coma as regras de ortografía para favorecer unha 
comunicación máis eficaz. 

Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao 
nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou 
estados, enlazar ou relacionar palabras 

Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e información 
e consideralos como un medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal.  

Valora e recoñece as características fundamentais de textos literarios narrativos, 
poéticos e dramáticos. 

 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de LINGUA GALEGA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisión ou da 
internet, identificando os aspectos xerais máis relevantes así como as 
intencións, valores e opinións explícitos. 

Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes da radio, da 
televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un resumo. 

Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de comunicación 
como instrumento de aprendizaxe 

Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, con 
certa autonomía, a información relevante e necesaria para realizar traballos ou 
completar información, valorando os medios de comunicación como instrumento de 
aprendizaxe. 

Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos 
escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización 
de inferencias para determinar intencións e dobres sentidos bastante evidentes 

Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo, e esquematizar e 
resumir o seu contido. 

Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. 

Realizar diferentes tipos de lectura. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, de 



aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas. 

Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión 
do texto 

Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando a información, mediante notas, esquemas. 

Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, 
resumir, explicar e expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiá. 

Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando 
modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas, notas… 

Usar as TIC, con certa autonomía, para a busca de información, tratamento dos 
textos e realización de presentacións 

Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes dixitais 

Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

Aplica xeralmente as normas de acentuación. 

Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe 
adecuada nas producións orais e escritas. 

Emprega con corrección os signos de puntuación, facendo unha valoración dos 
resultados. 

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de MATEMÁTICAS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as milésimas).  

Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións.  

Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, 
incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita ás propiedades das 
operación, en situación de resolución de problemas. 

Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima. 

Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para interpretar e 
intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 

Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións da vida 
cotiá.  

. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en situacións cotiás 

Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada caso, estimando a 
medida de magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e tempo facendo 
previsións razoables. 

Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; elixindo a unidade e os 
instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma 
oral o proceso seguido e a estratexia utilizada. 

Operar con diferentes medidas.  Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie en forma simple 
dando o resultado na unidade determinada . 

Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, utilizándoas para 
resolver problemas da vida diaria. 

Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos 

 
 

  



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de CIENCIAS SOCIAIS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 
organización de información sobre fenómenos previamente delimitados, a 
realización dun produto, a documentación do proceso e a comunicación do 
resultados. 

Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), 
selecciona a información relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as 
comunica oralmente e/ou por escrito. 

1.Explicar a importancia que ten a Constitución para o funcionamento do Estado 
español, así como os dereitos, deberes e liberdades recollidos nesta. 

Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos 
na Constitución e explica a importancia que a Constitución ten para o funcionamento 
do Estado español. 

Describir a organización territorial do Estado español así como os órganos de 
goberno 

Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e 
localiza en mapas políticos as distintas comunidades autónomas que forman España, 
así como as súas provincias. 

Explicar as características de cada tempo histórico estudado e certos 
acontecementos desas épocas que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia. 

Identifica a idea de idade da historia e data a Idade Media e Moderna, asociándoas aos 
feitos que marcan os seus inicios e finais. 

 
 
 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de CIENCIAS NATURAIS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e presentar 
informes coas conclusións en diferentes soportes. 

Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando 
problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, 
extraendo conclusións e comunicando os resultados.  

Coñecer e comparar para clasificar materiais segundo as súas propiedades 
observables: dureza, solubilidade, estado de agregación e condutividade 
térmica.  

. Coñece e clasifica materiais segundo as súas propiedades (dureza, solubilidade, 
estado de agregación e condutividade térmica). 

Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para determinar: a 
masa e o volume dun corpo e as principais características da flotación dos 
corpos.  

Utiliza diferentes procedementos para determinar a medida da masa e do volume dun 
corpo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de VALORES 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para conseguir 
logros persoais responsabilizándose do ben común.  

Identifica, define problemas sociais e cívicos e achega solucións potencialmente 
efectivas 

Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando coordinadamente a 
linguaxe verbal e non verbal. 

Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e non verbal, para 
expresar con coherencia opinión, sentimentos e emocións. 

Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais e compartindo puntos de vista e sentimentos. 

Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración. 

 Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo valores sociais e cívicos en 
contornos seguros 

Realiza un uso ético das novas tecnoloxías 

 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de PLÁSTICA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para deseñar documentos de 
información e comunicación (carteis, guías, folletos etc.) 

Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, utilizando 
distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades 

Participar con interese, coidando e respectando o material, os utensilios e os 
espazos, desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, respectando as normas e 
as regras previamente establecidas.  

Valora os elementos e os recursos empregados para conseguir o efecto que máis se 
axuste ao resultado final. 

Utilizar e manexar as tecnoloxías da información e da comunicación. Emprega as novas tecnoloxías. 
 
 
 
 
 
 



2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Corrección das tarefas realizadas (producións escritas) 

Instrumentos: 

Fichas. 

 

Cualificación final 

Farase a media entre a 1ª e a 2ª avaliación. O resultado obtido poderá ser 
mellorado se a alumna ou alumno fixo un esforzo no seu traballo 
telemático do 3º trimestre. 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Algún alumno/a presenta áreas suspensas nas avaliacións anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades As actividades consistirán principalmente nunha breve explicación 
adaptada á idade, para iso buscaremos vñideos explicativos do 
concepto que queremos traballar e seguidamente elabora remos tarefas 
para reforzar eses contidos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado, en maior ou menor medida, está conectado. A 
metodoloxía a seguir será a publicación semanal das tarefas, tendo 
dúas áreas por día. Para iso, empregaremos un grupo de WhasApp. O 
alumnado mandará o traballo realizado ao longo da mañá e a partir das 
15:00 h correxiremos as tarefas. De 15:00 a 16:30 teremos titoría e o 
alumnado preguntará as dúbidas que poidan xurdir. 

Materiais e recursos Libros de texto, ordenadores, teléfono móvil, libretas, entre outros. En canto os 

recursos, empregarán os libros de texto e os enlaces proporcionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aplicación de WhatsApp comunicarase ás familias a 
publicación desta adaptación da programación . También 
empregaremos a web do centro e Abalar Móbil. 

Publicidade Na páxina web do centro. 

  



 
 
 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Música 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou 
fragmentos, e describir os elementos da linguaxe musical 
convencional que as compoñen. 

 Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e 
corais. 

 Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e 
intensidade tras a escoita de obras musicais. 

 Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

 Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe 
musical traballados. 

Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e 
identificar as principais características de instrumentos doutras 
culturas. 

 Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos 

 Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o 
son (aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonos e 
electrófonos). 



 

 
 
 
 

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

Actividades  
As actividades consistirán principalmente nunha breve explicación adaptada á idade e a elaboración dunha 
tarefa. Principalmente unha ficha sen prexuízo doutras que se consideren oportunas no seu momento e dada a 
evolución do alumnado. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

O alumnado, en maior ou menor medida, está conectado. A metodoloxía a seguir será a publicación semanal 
dunha tarefa na aula virtual do centro nun curso creado para a ocasión.  
Se se detectara algún alumno sen conexión trataríase de facerlle chegar o material impreso a través do 
Concello. 

Materiais e recursos 
Aula virtual do centro 

Internet 
 

1. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A través da aplicación Abalar Móbil comunicarase ás familias a publicación desta adaptación da programación na 
web do centro.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Actividades  
As actividades consistirán principalmente nunha breve explicación adaptada á idade e a elaboración dunha 
tarefa. Principalmente unha ficha sen prexuízo doutras que se consideren oportunas no seu momento e dada a 
evolución do alumnado. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

O alumnado, en maior ou menor medida, está conectado. A metodoloxía a seguir será a publicación semanal 
dunha tarefa na aula virtual do centro nun curso creado para a ocasión.  
Se se detectara algún alumno sen conexión trataríase de facerlle chegar o material impreso a través do 
Concello. 

Materiais e recursos 
Aula virtual do centro 

Internet 
 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Religión  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Distinguir e memorizar os distintos tipos de libros do Antigo e Novo 

Testamento. 

Nomea, busca e clasifica textos de libros no Antigo e Novo Testamento. 

Descubrir os relatos das relixións antigas. Localiza e describe situacións dos relatos das relixións antigas. 

Coñecer o ano litúrxico e os seus tempos. Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Corrección das tarefas realizadas (fichas principalmente) 

Instrumentos: 
Fichas 

Recursos en liña na páxina liveworksheets.com 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Farase a media entre a 1ª e a 2ª avaliación. O resultado obtido poderá ser mellorado se a alumna ou alumno fixo un esforzo no seu 
traballo telemático do 3º trimestre. 

Alumnado de materia 
pendente 

Non existe alumnado con materia pendente. 
 

 

 
 
 
 
 
 



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

Actividades  
As actividades consistirán principalmente nunha breve explicación adaptada á idade e a elaboración dunha 
tarefa. Principalmente unha ficha sen prexuízo doutras que se consideren oportunas no seu momento e dada a 
evolución do alumnado. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

O alumnado, en maior ou menor medida, está conectado. A metodoloxía a seguir será a publicación semanal 
dunha tarefa no blogue creado para a ocasión ou a través do correo electrónico ou wassapp para as familias 
pouca conectividade o con material adaptado específico. O envío de tarefas e de corrección das mesmas a 
través do correo 

Se se detectara algún alumno sen conexión trataríase de facerlle chegar o material impreso a través do 
Concello. 

Materiais e recursos 

Blogue de Relixión 

Recursos en liña 
Material adaptado ás nee 
Caderno  
Material funxible 

 

 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A través da aplicación Abalar Móbil comunicarase ás familias a publicación desta adaptación da programación na 
web do centro.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Inglés 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender a idea global e a información máis importante en textos orais 
moi breves con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso cotiá con 
axuda de elementos lingüísticos presentes nas situacións comunicativas e 
conectados cos propios intereses e coas propias experiencias, articulados 
con claridade e lentamente transmitidos de viva voz ou a través de recursos 
multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, indicacións ou 
outro tipo de información (por exemplo, números, prezos, horarios, nunha estación ou 
nuns grandes almacéns). 

Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral e a información máis importante do texto. 

Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre 
temas familiares ou do seu interese (por exemplo, música, deporte etc.), a condición 
de que conte con imaxes e ilustracións e se fale de maneira lenta e clara. 

Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos 
escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e cun léxico 
cotián de interese para o alumnado e que conte con apoio visual en soporte 
papel ou dixital. 

Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio visual, procedente 
dos medios de comunicación adaptados á súa competencia lingüística e acorde coa 
súa idade. 

Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións 
ortográficas e os principais signos de puntuación para falar de si mesmo, da 
súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 
familiares e predecibles. 

Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, experiencias e 
actividades na aula, traballados previamente de forma oral. 

Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para produción de 
textos escritos. 

Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura propios de situacións de relación interpersoal 
(invitacións, notas, avisos). 

Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 
persoa… 

Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a afirmación, a 
negación… 

Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel. 

Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos. 

Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas 
interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa idade e escribir con 
léxico traballado previamente. 

 



 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Corrección das tarefas realizadas (producións escritas) 

Instrumentos: 

Fichas 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Farase a media entre a 1ª e a 2ª avaliación. O resultado obtido poderá ser mellorado se a alumna ou alumno fixo un 

esforzo no seu traballo telemático do 3º trimestre. 

Alumnado de materia 

pendente 

Non existe alumnado con materia pendente. 

 

 

 

 

 

 



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

Actividades  
As actividades consistirán principalmente nunha breve explicación adaptada á idade e a elaboración dunha 

tarefa. Isto farase mediante a aula virtual coa publicación de vídeos explicativos.  

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen conectividade) 

O alumnado, en maior ou menor medida, está conectado. A metodoloxía a seguir será a publicación semanal 

dunha tarefa na plataforma Edmodo.  

Se se detectara algún alumno sen conexión trataríase de facerlle chegar o material impreso a través do Concello. 

Materiais e recursos 

Aula virtual en plataforma Edmodo 

Correo electrónico 

Internet 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 

familias 

A través da aplicación Abalar Móbil comunicarase ás familias a publicación desta adaptación da programación na 

web do centro.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Todos as 

actividades 

de EF son 

publicadas 

na páxina 

web do noso 

centro. Xunto 

a elas 

aparece o 

meu correo, 

para que o 

alumnado 

e/ou a súa 

familia me 

envíen os 

seus vídeos  

realizando as 

actividades, 

dúbidas, 

suxestións, 

comentarios 

… 

Procedementos: 

observación dos 

vídeos do 

alumnado 

realizando as 

actividades e 

lectura das súas 

opinións nos 

emails enviados. 

Instrumentos: 

rexistros 

anecdóticos e 

escalas de 

observación 

A cualificación final 

de curso obtense 

facendo a media 

aritmética  das 

cualificacións en 

EF na 1ª e  2ª 

avaliación. Se o 

alumn@ demostra 

ter traballado 

axeitadamente na 

casa súmase un 

punto a dita media. 

Non hai alumnado 

suspenso en EF. 

 

As actividades do 3º 

trimestre son de 

repaso: distintos 

percorridos de 

orientación, circuitos e 

vídeos de youtube 

con coreografías e 

adestramentos 

funcionáis para 

traballar as CFB 

(forza, resistencia, 

velocidade e 

flexibilidade), 

rematando cada 

sesión cun vídeo de 

ioga ou estiramentos 

.O alumnado que non 

dispón de PC con 

acceso á rede envía 

os seus vídeos e/ou 

comentarios ao seu 

titor/a por whatsapp 

(co móbil do pai/nai) e 

o titor/a faimos 

chegar. 

 Material e recursos: 

rolos de papel, 

alfombras, 

Amosar un comportamento persoal  

responsable, aceptando as normas e 

regras establecidas. 

▪ EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a 

competencia motriz. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en 

diferentes situacións, resolvendo problemas 

motores con espontaneidade e creatividade. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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cadeiras,pelotas 

suaves…e un PC ou 

móbil con acceso á 

rede para mirar os 

vídeos de youtube. 

 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

    Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións. 

▪ EFB3.1.1. 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. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica 

de salto adaptándose a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, axustando a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais e 

intentando manter o equilibrio postural. 

▪ CSC 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

   Mellorar o nivel das súas capacidades 

físicas, regulando e dosificando a 

intensidade e duración do esforzo, 

tendo en conta as súas posibilidades. 

▪ EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con 

respecto ao seu nivel de partida das 

capacidades físicas orientadas á saúde. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia cardíaca e 

respiratoria, con distintas intensidades de 

esforzo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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▪ EFB5.2.3. Comeza a adaptar a intensidade do 

seu esforzo ao tempo de duración da 

actividade. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

    Relacionar os conceptos específicos de 

Educación física  coa práctica de 

actividades físico-deportivas. 

▪ EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica 

implicada de forma máis significativa nos 

exercicios. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB6.3.2. Recoñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas para 

a mellora das habilidades motrices. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

  

  



 


