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MATEMÁTICAS

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

  Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa
dada en forma complexa e viceversa.

  Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas 
unidades noutras da mesma magnitude, expresando os resultados 
en unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e por
escrito o proceso seguido e aplicándoo á resolución de problemas.

  Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, 
convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando 
os resultados nas unidades de medida máis axeitadas, explicando 
oralmente e por escrito o proceso seguido.

  Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con 
medidas angulares

  Resolve problemas realizando cálculos con medidas angulares.

  Comprender o método de calcular a área dun paralelogramo, 
triángulo, trapecio e rombo. Calcular a área de figuras planas

  Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo

  Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver 
problemas.

  Calcula perímetro e área da circunferencia e do círculo

  Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares.

  Comprende e describe situacións da vida cotiá, e interpreta e elabora 
representacións espaciais utilizando as nocións xeométricas básicas .

  Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu 
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas.
  Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando 
algúns recursos sinxelos de representación gráfica  comunicando a
información.

  Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares.

  Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto 
de datos relativos ao contorno inmediato.

  Recolle e clasifica datos cualitativos e cuantitativos de situacións do 
seu contorno, utilizándoos para construír táboas de frecuencias 
absolutas e relativas.
  Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as medidas de 
centralización: a media aritmética, a moda e o rango.
  Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, 
poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.



LINGUA CASTELÁ

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
  Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e 
utilizando a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a
ortografía correcta.

 Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos 
atendendo á forma da mensaxe  e a súa intención comunicativa .

  Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as 
ideas principais e secundarias nos distintos tipos de textos.

 Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos 
característicos dos diferentes tipos de texto.
 Elabora esquemas a partir de textos expositivos.

  Concentrarse en entender e interpretar o significado dos textos 
lidos.

 Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade.
 Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.

.  Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do
uso da lingua

 Identifica as oracións como unidades de significado completo.   
Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e predicado

. 
 Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas 
producións escritas.

  Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e 
escrita a través do coñecemento da lingua

 Usa con corrección os signos de puntuación.

  Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer 
e información e considerala como un medio de aprendizaxe e 
enriquecemento persoal de máxima importancia

 Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos.

  Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns ou adiviñas.

.Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poema



LINGUA GALEGA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
 Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios 
de comunicación social ou propios de situacións cotiás

 Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita 
en textos escritos de soportes variados.

  Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo, expositivo e argumentativo)

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

  Realiza o resumo dun texto.

  Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando 
os enunciados
  Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes 
curtas, normas, programas...
  Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, 
preposición, conxunción e interxecció

 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

  Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus 
complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de 
xénero e número e recoñece os complementos do nome.

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

  Aplica correctamente as normas de acentuación xerais, así como as 
demais normas ortográficas, e aprecia o seu valor social e a necesidade 
de cinguirse a elas.
  Emprega con correccións os signos de puntuación.

 Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da 
literatura popular galega e da literatura galega en xeral.

  Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.



CIENCIAS DA NATUREZA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
 Coñecer o funcionamento de células, tecidos, órganos, aparellos, 
sistemas: a súa localización, forma, estrutura, funcións, coidados 
etc.

 Identifica e describe as principais características dos aparellos 
respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as 
principais funcións.

 Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, 
órganos, aparellos e sistemas: identificando as principais 
características e funcións.

 Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, 
órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais características e 
funcións de cada un deles.
 Identifica as características e clasifica os seres vivos: Reino animal. 
Reino das plantas. Reino dos fungos. Outros reinos.

 Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas características e tipos

 Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.

 Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas 
alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas.

 Investigar as características de ecosistemas do seu contorno 
mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, empregando 
diversas fontes de información e presentando os resultados en 
diferentes soportes, mostrando interese pola rigorosidade e hábito 
de respecto e coidado cara aos seres vivos.

 Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos facendo fincapé 
no coidado destes e nomea algunhas causas de extinción de especies.



CIENCIAS SOCIAIS

Tomar conciencia do valor do diñeiro e dos seus usos mediante un 
consumo responsable e o sentido do aforro.

Planifica os seus aforros para gastos futuros elaborando un pequeno 
presuposto persoal
Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamaño e o sector 
económico ao que pertencen ás actividades que desenvolven.

Explica as características esenciais dunha empresa, especificando 
as diferentes actividades e formas de organización que poden 
desenvolver distinguindo entre os diferentes tipos de empresas.

Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e a 
economía, ilustrando as definicións con exemplos.

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

Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da historia e 
data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios e 
finais nomeando algunhas fontes da historia representativas de cada 
unha delas.
Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das 
distintas idades da historia en España.
Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da 
historia de España describindo as principais características de cada 
unha delas.

Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os 
procesos e acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais,
máis relevantes da historia de España para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución.

Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social 
de España das distintas épocas históricas estudadas.



EDUCACIÓN  PLÁSTICA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
 Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por escrito, 
que expresen o respecto e a riqueza das achegas que ofrecen as 
manifestacións artísticas (plásticas, visuais ou musicais), 
apreciando as texturas, as formas, as liñas, as medidas e as cores

Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores aplicadas
sobre diferentes soportes

Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do 
proceso creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas e 
elixindo as máis axeitadas para a realización da obra prevista.

 Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, 
proporcións, cores e tamaños axeitados

 Iniciarse no coñecemento e no manexo dos instrumentos e dos 
materiais propios do debuxo técnico, e empregalo adecuadamente.

Coñece e usa as principais  ferramentas  básicas de debuxo  xeométrico
(regra, escuadra, caetabón, semicírculo etc.)

 Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do 
proceso creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas e 
elixindo as máis axeitadas para a realización da obra prevista.

Organiza os espazos das súas proporcións bidimensionais, utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción.



VALORES CÍVICOS E SOCIAIS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
 Analizar criticamente as consecuencias dos prexuízos sociais, 
reflexionando sobre os problemas que provocan e o seu efecto nas
persoas que os sofren.

 Expón razoadamente as consecuencias dos prexuízos sociais para as 
persoas do contorno social próximo.

 Comprender a declaración da igualdade de dereitos e a non 
discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, 
opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social, aplicándoa á análise do contorno social

 Argumenta e expón mediante imaxes a importancia de garantir a 
igualdade de dereitos e a non discriminación por razón de nacemento, 
raza, sexo, relixión, opinión ou calquera  outra condición ou 
circunstancia  persoal ou social.

 Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de 
dereitos e corresponsabilidade de homes e mulleres.

 Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de 
oportunidades de homes e mulleres.

 Crear un sistema de valores propios realizando xuízos morais 
baseados nos dereitos e deberes básicos do Estatuto de 
autonomía e da Constitución española.

 Explica os dereitos e deberes básicos da Constitución española.

 Valorar o uso responsable das fontes de enerxía no planeta 
concienciándose do respecto ao contorno e desenvolvendo a 
capacidade crítica cara aos acontecementos que o modifican.

 Argumenta comportamentos de defensa e recuperación do equilibrio 

ecolóxico e de conservación do medi ambiente.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Seguimento, corrección  e valoración do   traballo e  esforzo realizados a 
partir da observación de  tarefas escritas.

Instrumentos:
Fichas y trabajos escritos.

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 en breves explicacións de 
apoio  ao xa expresado nos libros de texto e a consiguiente 
realización  dos exercicios que correspondan. 
Fichas de reforzo e ampliación.

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 na 
páxina web do centro e, diaria, nun grupo de WhatsApp e  un correo 
electrónico creados a tal efecto.. 
Se se detectara algún alumno sen conexión trataríase de facerlle 
chegar o material impreso a través do Concello.

Materiais e recursos

Páxina web do centro.
Grupo de WhatsApp.

     Correo electrónico
Internet
Jitsi.
Skype 

                                          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.



EDUCACIÓN MUSICAL

1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Analizar a organización de obras musicais 
sinxelas e describir os elementos que as 
compoñen

Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e 
contrastes de velocidade e intensidade, tras a escoita
de obras musicais, con capacidade para emitir unha 
valoración destas.

Entender a voz como instrumento e recurso 
expresivo, partindo da canción e das súas 
posibilidades para interpretar, crear e improvisar.

Recoñece e describe as calidades da voz a través de
audicións diversas, e recréaas.

Interpretar composicións sinxelas que conteñan 
procedementos musicais de repetición, variación
e contraste, en solitario ou en grupo, mediante a 
voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe 
musical, asumindo a responsabilidade na 
interpretación en grupo e respectando tanto as 
achegas das demais persoas como a persoa que
asuma a dirección.

Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e 
electrónicos, diferentes rexistros da voz, e 
agrupacións vocais e instrumentais.

Adquirir capacidades expresivas e creativas que 
ofrecen a expresión corporal e a danza, valorar a
súa achega ao patrimonio, e gozar coa súa 
interpretación como unha forma de interacción 
social.

Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e 
valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.

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 
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

                                     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.



RELIXIÓN  CATÓLICA

           1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Coñecer  e  respectar  a  composición  da

Igrexa.

Identifica  e  describe  os  trazos  e  funcións  dos

diferentes membros da comunidade da Igrexa.

Comprender que a misión de Xesús continúa

na Igrexa.

Localiza  e  explica  a  misión  apostólica  nas

expresións  de  Xesús  recollidas  nos  evanxeos

sinópticos.

Constrúe  un  mapa comparativo  das  accións  de

Xesús e as da Igrexa.

Diferenciar  a  achega  dos  sacramentos  de

servizo á misión da Igrexa.

Coñece e explica con exemplos a razón pola que
Confirmación,  Orde  e  Matrimonio  están  ao
servizo da Igrexa.
Aprende e diferencia os signos e momentos da

celebración  da  Confirmación,  a  Orde  e  o

Matrimonio.

                                      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.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
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.



LENGUA INGLESA

           1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Coñecer e saber aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial ou os puntos 
esenciais 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.

Coñecer e saber aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial ou os puntos 
esenciais do texto.

Comprende o esencial de historias breves e 
ben estruturadas e identifica os e as 
personaxes principais, a condición de que a 
imaxe e a acción conduzan gran parte do 
argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.)

Recoñecer un repertorio limitado de 
léxico oral ou escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados coas 
propias experiencias, necesidades e 
intereses.

Entende a información esencial en conversas 
breves e sinxelas nas que participa que traten 
sobre temas familiares como, por exemplo, un 
mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, a 
descrición dun obxecto ou dun lugar.



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.



EDUCACIÓN FÍSICA

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO 3º TRIMESTRE

EDUCACIÓN FÍSICA

6º DE PRIMARIA

CEIP MANUEL RODRÍGUEZ SINDE

CURSO 2019\2020
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Información 
e 

publicidade

Avaliación e 
cualificación

Metodoloxía e 
actividades do 3º 
trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias básicas

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA

Todos as 
actividades 
de EF son 
publicadas 
na páxina 
web do noso 
centro. Xunto

Procedementos: 
observación dos 
vídeos do alumnado 
realizando as 
actividades e lectura 
das súas opinións 
nos emails enviados.

As actividades do 3º 
trimestre son de repaso: 
distintos percorridos de 
orientación, circuitos e 
vídeos de youtube con 

Extraer e elaborar información 
relacionada con temas de interese na 
etapa, e compartila,  facendo uso das 
tecnoloxías da información e a 
comunicación.

▪ EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 
localizar e extraer a información que se lle 

▪ CD
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Información 
e 

publicidade

Avaliación e 
cualificación

Metodoloxía e 
actividades do 3º 
trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias básicas

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

…

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. 

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. 

solicita. ▪ CAA

▪ EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 
atendendo as pautas proporcionadas, con orde,
estrutura e limpeza, e utilizando programas de 
presentación.

▪ CCL

▪ CD

▪ CAA
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e 
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Avaliación e 
cualificación
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actividades do 3º 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias básicas

Non hai alumnado 
suspenso en EF.

Material e recursos: 
rolos de papel, 
alfombras, 
cadeiras,pelotas 
suaves…e un PC ou 
móbil con acceso á rede
para mirar os vídeos de 
youtube.

▪ 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.

▪ CCL

▪ CSC

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN
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Información 
e 

publicidade

Avaliación e 
cualificación

Metodoloxía e 
actividades do 3º 
trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias básicas

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. 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.

▪ CSC

▪ CCEC

▪ CAA

▪ CSIEE
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Información 
e 

publicidade

Avaliación e 
cualificación

Metodoloxía e 
actividades do 3º 
trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias básicas

▪ 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.

▪ CSC

▪ CCEE

▪ CAA

▪ CSIEE
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e 
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Avaliación e 
cualificación

Metodoloxía e 
actividades do 3º 
trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias básicas

▪ 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.

▪ CSC

▪ CCEE

▪ CAA

▪ CSIEE
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e 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias básicas

▪ 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.

▪ CSC

▪ CCEE

▪ CAA

▪ CSIEE
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e 
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Avaliación e 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias básicas

▪ EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 
posicións e superficies.

▪ CSC

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ EFB3.1.6. Realiza e propón actividades físicas 
e xogos no medio natural ou en contornos non 

▪ CSC

▪ CAA
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habituais, adaptando as habilidades motrices á 
diversidade e incerteza procedente do contorno
e ás súas posibilidades.

▪ CSIEE

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS
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.
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e 

publicidade

Avaliación e 
cualificación

Metodoloxía e 
actividades do 3º 
trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias básicas

Relacionar os conceptos específicos 
de Educación física e os introducidos 
noutras áreas coa práctica de 
actividades artístico-expresivas. ▪ EFB4.2.1. Identifica a capacidade física básica 

implicada de forma máis significativa nas 
actividades expresivas.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CAA

▪ EFB4.2.2. Recoñece a importancia do 
desenvolvemento das capacidades físicas para

▪ CMCCT

▪ CAA
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a mellora das habilidades motrices implicadas 
nas actividades artístico-expresivas.

▪ CSC

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
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 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.

▪ EFB5.1.1. Interésase por mellorar as 
capacidades físicas.

▪ CSIEE

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

▪ CSC

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos 
do exercicio físico para a saúde e os 

▪ CSC
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prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta 
desequilibrada e do consumo de alcohol, 
tabaco e outras substancias.

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos posturais 
axeitados na súa vida cotiá e na práctica da 
actividade física, recoñecendo a súa 

▪ CSC

▪ CAA
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importancia para saúde. ▪ CSIEE

▪ CMCCT

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

▪ CSC

▪ CAA

▪ CSIEE
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 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. Identifica a súa frecuencia cardíaca 
e respiratoria, en distintas intensidades de 

▪ CAA

▪ CMCCT
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esforzo. ▪ CSC

▪ EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu esforzo 
ao tempo de duración da actividade.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CSC
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▪ EFB5.2.4. Identifica o seu nivel comparando os 
resultados obtidos en probas de valoración das 
capacidades físicas e coordinativas cos valores
correspondentes á súa idade

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ CSC

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS

 Relacionar os conceptos específicos 
de Educación física e os introducidos 
noutras áreas coa práctica de 
actividades físico-deportivas. ▪ EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica 

implicada de forma máis significativa nos 
exercicios.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CAA
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▪ EFB6.3.2. Recoñece a importancia do 
desenvolvemento das capacidades físicas para
a mellora das habilidades motrices.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC






