
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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Criterios de avaliación e competencias imprescindibles  

 

1º PRIMARIA 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

B1.1. Recoñecer desde a perspectiva de participante as posibles situacións conflitivas xurdidas nos xogos 

aceptando as opinións dos e das demais. 

B1.2. Buscar de maneira guiada información utilizando fontes de información e facendo uso das TIC. 

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. 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

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

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar movementos axeitados ás situacións motrices 

que se lle presentan. 

Bloque 3: Habilidades motrices 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes espazo temporais. 

Bloque 4: Actividades físicas artístico-expresivas 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, comunicando sensacións e emocións. 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

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

benestar. 

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

Bloque 6: Os xogos e as actividades deportivas 

B6.1. Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en situación de cooperación e de oposición. 

B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas en especial as de Galicia. 

 

2º PRIMARIA 

Bloque 1: Contidos común en Educación Física 

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. 

B1.2. Buscar e presentar Información e compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo uso 

das tecnoloxías da información e a comunicación como recurso de apoio á área. 

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. 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

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

B2.2. 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. 

Bloque 3: Habilidades motrices 

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. 

Bloque 4: Actividades físicas artístico-expresivas 

B4.1. Utilizar os recursos ex-presivos do corpo e o movemento. 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

B5.1. Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene e a alimentación. 

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

 

Bloque 6: Os xogos e as actividades deportivas 

B6.1. Coñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en situación de cooperación e de oposición. 

B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, en especial as de Galicia. 

3º PRIMARIA 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

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. 

B1.2. Buscar e presentar información e compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo uso 



 
 
 

   

 

das tecnoloxías da información e a comunicación como recurso de apoio á área. 

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. 

Bloque 2: O corpo: Imaxe e percepción 

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

B2.2. 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. 

Bloque 3: Habilidades motrices 

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. 

Bloque 4: Actividades físicas artístico-expresivas 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento. 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

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. 

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a intensidade e duración do esforzo, 

tendo en conta as súas posibilidades e a súa relación coa saúde. 

B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación e as medidas de seguridade na 

realización da práctica da actividade física. 

Bloque 6: Os xogos e as actividades deportivas 

B6.1. 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 

B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas e deportivas, en especial as de Galicia. 

B6.3 Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos noutras áreas coa práctica de 

actividades físico-deportivas. 



 
 
 

   

 

4º PRIMARIA 

Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física. 

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.  

B1.2. Buscar e presentar información e compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo uso 

das tecnoloxías da información e a comunicación como recurso de apoio á área.  

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.  

Bloque 2. O corpo. Imaxe e percepción. 

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

B2.2. 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. 

Bloque 3. Habilidades motrices. 

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.  

Bloque 4. Actividades físicas artístico-expresivas. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento. 

Bloque 5. Actividades físicas artístico-expresivas. 

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.  

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a intensidade e duración do esforzo, 

tendo en conta as súas posibilidades e a súa relación coa saúde.  

B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación e as medidas de seguridade na 

realización da práctica da actividade física.  

Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 

B6.1. 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. 

B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, en especial as de Galicia.  

5º PRIMARIA 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

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. 

B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese na etapa, e compartila, utilizando fontes de 

información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a comunicación como  recurso de apoio 

á área. 

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. 

Bloque 2: O corpo: Imaxe e percepción 

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

reflexiva e crítica. 

Bloque 3: Habilidades motrices 

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. 

Bloque 4: Actividades físicas artístico-expresivas 

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

sensacións, emocións e ideas. 

B4.2. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos noutras áreas coa práctica de 

actividades artístico-expresivas. 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

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. 

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a intensidade e duración do esforzo, 

tendo en conta as súas posibilidades e a súa relación coa saúde. 

B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación e as medidas de seguridade na 

realización da práctica da actividade física. 

Bloque 6: Os xogos e as actividades deportivas 

B6.1. 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 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, en especial as de 

Galicia. 

B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos noutras áreas coa práctica de 

actividades físico-deportivas. 

B6.4. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e actividades ao aire libre, identificando e 

realizando accións concretas dirixidas á súa preservación. 

6º PRIMARIA 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

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. 

B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese na etapa, e compartila, utilizando fontes de 

información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a comunicación como recurso de apoio 

á área. 

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. 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

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



 
 
 

   

 

reflexiva e crítica. 

Bloque 3: Habilidades motrices 

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. 

Bloque 4: Actividades físicas artístico-expresivas 

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

sensacións, emocións e ideas. 

B4.2. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos noutras áreas coa práctica de 

actividades artístico-expresivas. 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

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. 

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a intensidade e duración do esforzo, 

tendo en conta as súas posibilidades e a súa relación coa saúde. 

B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación e as medidas de seguridade na 

realización da práctica da actividade física. 

Bloque 6: Os xogos e as actividades deportivas 

B6.1. 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 

B6.2. Coñecer, valorar e poñer en práctica a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, en especial as 

de Galicia. 

B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos noutras áreas coa práctica de 

actividades físico-deportivas. 

 

 



 
 

   
   

 

 

 
  

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

- Realización das propostas de traballo motriz. 

- Retos motrices. 

- Traballos escritos de busca de información. 

 

Instrumentos:  

- Entrega de actividades mediante arquivos multimedia. 

- Traballos escritos sobre deporte e debuxos sobre prácticas deportivas. 

- Os cursos superiores entregarán traballo escrito de temas específicos 

relacionados cos contidos traballados. 

 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

- Presentación de actividades en prazo. 

- Interese mostrado polas tarefas. 

- Realización dos retos e propostas motrices. 

A cualificación final, segundo recollen as directrices entregadas pola 

Consellería, pode diferir ata un total de dous puntos da nota anterior, 

sempre e cando sexa nun sentido ascendente e nunca para baixar as 

cualificacións. 

  



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

caso, ampliación)  

Actividades  

- Tarefas diarias en plataforma edixgal, nos diferentes formatos, con 

limitación de tempo de entrega.( 5º e 6º) 

- Os outros cursos teñen aulas específicas creadas en Agueiro, con 

actividades motrices de todo tipo, ademáis de arquivos e vídeos 

persoais con tarefas e retos a realizar. 

- As actividades están pensadas para poder realizar con materiais 

polivalentes e en pequenos espazos, se fose necesario, debido a 

situación na que nos atopamos.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

- Co alumnado de 5º e 6º traballo a través da plataforma Edixgal e 

mediante tarefas motrices, traballos escritos de busca de 

información, retos… 

- Co resto do alumnado mediante a plataforma Agueiro, con 

vídeos específicos que se comparten unha vez a semana, con 

actividades direixidas e mellorar a condición física a nivel xeral, 

centrándome nos bloques de contidos de habilidades e destrezas 

motrices, principalmente. 

 

Materiais e recursos 

- Plataforma Edixgal. 

-  Agueiro.  

- Genially. 

- Arquivos multimedia de creación propia. 

- Arquivos multimedia externos. 

-  Vídeos explicativos de realización propia. 

- Videos de EDUTECA sobre contidos conceptuais relacionados coa 

anatomía e actividade física. 

 

 



 
 
 

   

 

 
 

3. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

- Información xeral a través das plataformas. 

- De maneira telefónica debido as dificultades de conexión nos 

primeiros momentos. 

- Ampliación con enlaces a web do centro con información 

específica e concreta de aspectos máis xerais relacionados co 

funcionamento e evolución da situación escolar devido a Covid-19. 

Publicidade       Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   
   

 

 


