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

Desenvolver algunha das tarefas e xogos propostos dende a área de 
educación física.

Fai algunha das tarefas propostas.

Intentar realizar algún tipo de actividade física adaptada ás 
circunstancias especiais de confinamento.

Realiza algún tipo de actividade física en casa.

Valorar a importancia da actividade física e o xogo para unha boa 
saúde.

Recoñece a importancia do exercicio físico e a súa relación coa saúde.

Entender a actividade ao aire libre como algo fundamental para ter 
unha boa calidade de vida, fronte ao xogo virtual con aparellos 
electrónicos.

Valora as vantaxes que ten facer exercicio ao aire libre en contra do xogo con 
pantallas.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: “Observación” vía comunicación coas familias a través 
das canles establecidas.

Instrumentos: Táboa de seguemento e rexistro de datos.

Cualificación
final

Terase en conta a nota máis alta dos dous primeiro trimestres, susceptible de 
mellora en relación ao traballo realizado durante o terceiro trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades 

Repaso de contidos a través de actividades xa desenvolvidas durante o 
primeiro e segundo trimestre e coñecidas polo alumnado, adaptadas para 
a súa realización na casa.
Novas propostas de xogo adaptadas aos diferentes niveis e situación de 
confinamento.
Proposta de  realización dos seus propios xoguetes con material 
dispoñible nos fogares para empregalos en determinados xogos. 
Propostas motrices relacionadas con celebracións e acontecementos: 
“Xogos Olímpicos”, Semana das Letras Galegas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As actividades que se propoñen plantéxanse de forma semanal, inclúen 
tres sesión, unha adicada á elaboración do seu propio material de xogo e 
dúas delas que teñen como obxectivo o desenvolvemento de actividades 
e xogos que impliquen motrizmente ao alumnado. Son na súa maioría 
xogos xenéricos para tódolos niveis nos que se adapta a súa dificultade a 
través dunha progresión lóxica de tarefas. Noutros casos a dificultade da 
tarefa, tanto a nivel motor como de condición física, fai que se se propoña
unha secuencia diferente para cada nivel, agrupando 1º-2º, 3º-4º, 5º-6º.
A presentación e explicación das tarefas faise tanto en formato papel 
como a través de vídeos de elaboración propia para propiciar que o 
alumnado siga tendo contacto coa área e co mestre de educación física.
As propostas de actividades son colgadas na Aula Virtual de Educación 
Física na páxina web do centro. Os PDFs que explican as actividades tamén
se achegan aos correos electrónicos facilitados polas familias (todo o 
alumnado recibe os correos electrónicos).

Materiais e recursos

Para o mestre: Ordenador con conexión a internet, ferramentas e 
software de gravación e edición de vídeo. Material non específico da área 
de educación física, que todos poidamos ter na casa, adaptado para a 
práctica de xogos e actividades físicas.
Para o alumnado e familias: calquera dispositivo con conexión a internet. 
Material non específico da área de educación física, que todos poidamos 
ter na casa, adaptado para a práctica de xogos e actividades físicas.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Infórmase das tarefas propostas de forma semanal. Alumnado e 
familias reciben a información a través do correo electrónico e de 
mensaxería mediante a aplicación AbalarMóbil.

Publicidade 
As  tarefas  están  aloxadas,  e  poden  ser  consultadas  en  calquera
momento  polas  familias,  na  Aula  Virtual  de  Educación  Física  na
páxina web do CEIP PRAIA XARDÍN.
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