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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – PRIMEIRO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Buscar de maneira guiada información utilizando fontes de información e facendo 
uso das TIC.  

EFB1 2.1. Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar información 

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.  

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas.  

 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar movementos axeita-
dos ás situacións motrices que se lle presentan.  

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias.  
EFB2.2.2. Realiza actividades de equilibrio estático, con e sen axuda, en base de sus-
tentación estable.  

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes es-
pazo-temporais.  

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, comunicando sensa-
cións e emocións.  

EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con 
desinhibición e espontaneidade.  

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

EFB5.1.3. Inicia a incorporación como axente de saúde da actividade física á súa rutina 
diaria.  

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

 

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados.  
EFB6.2.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia.  
EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas.  

COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES CSC, CSIEE, CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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.  

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita.  
EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, 
estrutura e limpeza.  

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 nor-
mas e regras establecidas e actuando con interese e iniciativa individual e traballo en 
equipo.  

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da 
competencia motriz.  

 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o movemento ás 
circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de representar mentalmen-
te o seu corpo na organización das accións motrices.  

 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a.  
EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade en 
base de sustentación estable.  
EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico.  

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes es-
pazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e adap-
tándoas ás condicións establecidas de forma eficaz.  

 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con coordina-
ción e boa orientación espacial.  
EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación 
dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados.  

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, comunicando sensa-
cións e emocións.  

EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con 
desinhibición e espontaneidade.  

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

EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde.  

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

 

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas característi-
cas e diferenzas.  
EFB6.2.2. Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia.  

COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES CSC, CSIEE, CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – TERCEIRO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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.  

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita.  
EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, 
estrutura e limpeza. 

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.  

EFB1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.  

 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o movemento ás 
circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de representar mentalmen-
te o seu corpo na organización das accións motrices.  

 

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en diferentes 
posturas e posicións, durante un tempo determinado.  
EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos 
segmentarios básicos e no control postural.  
EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en 
movemento.  

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes es-
pazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e adap-
tándoas ás condicións establecidas de forma eficaz.  

 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos intentando non 
perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos pará-
metros espazo-temporais.  
EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lan-
zamento, recepción) en diferentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos axei-
tados e utilizando os segmentos dominantes.  
EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.  

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e crea-
tiva, comunicando sensacións, emocións e ideas.  

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos ex-
presivos do corpo, individualmente, en parellas ou en grupos.  
EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, individual-
mente e en parellas.  
 

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

EFB4.2.1. Comeza a recoñecer algunha capacidade física básica implicada nas activi-
dades artísticas.  

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.  

EFB5.1.1. Mellora das capacidades físicas.  
EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde.  
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma.  

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

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, realizando un 
quecemento guiado.  

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  

 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades 
físicas 
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B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas e deportivas, en especial as 
de Galicia.  

 

EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas e características básicas dos xogos populares, de-
portes colectivos, deportes individuais e actividades na natureza.  
EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as regras 
básicas.  

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

EFB6.3.1. Comeza a recoñecer algunha capacidade física básica implicada nos xogos e 
actividades deportivas. 

COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES CSC, CSIEE, CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – CUARTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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.  

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita.  
EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, 
estrutura e limpeza.  

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.  

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da 
competencia motriz.  
EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.  

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o movemento ás 
circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de representar mentalmen-
te o seu corpo na organización das accións motrices.  

 

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación a alturas varia-
bles.  
EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos 
segmentarios básicos e no control postural.  
EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en 
movemento, con e sen manipulación de distintos móbiles.  

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes es-
pazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e adap-
tándoas ás condicións establecidas de forma eficaz.  

 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos e en actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas, intentando non perder o equilibrio nin a continui-
dade, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais.  
EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lan-
zamento, recepción) a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e 
artístico-expresivas aplicando os xestos e utilizando os segmentos dominantes.  
EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.  

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e crea-
tiva, comunicando sensacións, emocións e ideas.  

 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas e sentimentos, utilizando os recur-
sos expresivos do corpo, individualmente, en parellas ou en grupos.  
EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, individual-
mente,en parellas ou grupos.  

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

EFB4.2.1. Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nas actividades 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.  

 

EFB5.1.1. Participa activamente nas actividades propostas para mellorar as capacida-
des físicas relacionándoas coa saúde.  
EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde.  
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma.  

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

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, sendo capaz de 
realizar o quecemento con certa autonomía.  

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  

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físi-
cas.  

 

B6.2. Coñecer, a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas,en especial as EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, características básicas entre xogos populares, de-
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de Galicia.  

 
portes colectivos, deportes individuais e actividades na natureza.  
EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as regras 
básicas.  

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

EFB6.3.1. Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nos xogos e nas activi-
dades deportivas.  

COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES CSC, CSIEE, CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – QUINTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese na etapa, e 
compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo uso das tecnolo-
xías da información e a comunicación como recurso de apoio á área.  

 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se lle 
solicita.  
EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo ás pautas proporcionadas, con orde, 
estrutura e limpeza e utilizando programas de presentación.  

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.  

EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a competencia motriz.  
 

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

EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan 
as aprendizaxes de novas habilidades.  

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes es-
pazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e adap-
tándoas ás condicións establecidas de forma eficaz.  

 

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.  
EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lan-
zamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-
deportivas e artístico-expresivas interiorizando e aplicando os xestos cos segmentos 
dominantes e iniciando a práctica cos non dominantes.  
EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.  

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e crea-
tiva, comunicando sensacións, emocións e ideas.  

 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos utilizando os recursos 
expresivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos.  
EFB4.1.2. Representa ou expresa movementos a partir de estímulos rítmicos ou musi-
cais, individualmente, en parellas ou grupos.  

B4.2. 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.  

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.  

 

EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades físicas.  
EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física (hora-
rios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).  
EFB5.1.3. 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..  
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática.  

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

 

EFB5.3.1. Explica as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, así como as 
accións preventivas e os primeiros auxilios básicos.  

 

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 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un 
obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais.  
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funcións implícitas en xogos e actividades  
B6.2. Coñecer e poñer en práctica a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deporti-
vas, en especial as de Galicia.  

 

EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, características entre xogos populares, deportes 
colectivos, deportes individuais e actividades na natureza.  
EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando princi-
pios e regras destes.  

B6.3. 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.  

COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES CSC, CSIEE, CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – SEXTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese na etapa, e 
compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo uso das tecnolo-
xías da información e a comunicación como recurso de apoio á área.  

 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se lle 
solicita.  
EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, 
estrutura e limpeza, e utilizando programas de presentación.  

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 intere-
se e iniciativa individual e traballo en equipo.  

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da 
competencia motriz.  

 

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

EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan 
as aprendizaxes de novas habilidades.  

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes es-
pazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e adap-
tándoas ás condicións establecidas de forma eficaz.  

 

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.  
EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lan-
zamento, 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.  
EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.  

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e crea-
tiva, comunicando sensacións, emocións e ideas.  

 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, utilizando os recur-
sos expresivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos.  
EFB4.1.2. Representa ou expresa de forma creativa movementos a partir de estímulos 
rítmicos ou musicais, individualmente, en parellas ou grupos.  

B4.2. 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.  

 
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.  

 

EFB5.1.1. Interésase por mellorar as capacidades físicas.  
EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física (hora-
rios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.).  
EFB5.1.3. 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.  
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática, valorando a súa 
función preventiva. 

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

EFB5.3.1 Explica e recoñece as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, así 
como as accións preventivas e os primeiros auxilios.  
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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  

 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un 
obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais.  

 

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

 

EFB6.2.1. Expón as diferenzas, características e/ou relacións entre xogos populares, 
deportes colectivos, deportes individuais e actividades natureza.  
EFB6.2.3. Realiza e pon en valor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia res-
pectando os principios e regras específicas destes.  

 
B6.3. 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.  

COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES CSC, CSIEE, CAA 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 
- Comunicación co alumnado e familias. 
- Análise das actividades e tarefas feitas polos alumnos/as. 

- Pequenas probas específicas, de ser o caso. 

Instrumentos: 
- Carpeta de rexistro da comunicación coas familias e das tare-

fas/actividades recibidas. 
- Listas de cotexo. 
- Cuestionarios en rede. 
- Actividades, tarefas e traballos de aplicación e de síntese dos contidos 

que se están a traballar. 

- Outros, de ser preciso. 

Cualificación 

final 

 A  avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que 

se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous 

primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de re-

forzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende 

a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020. Polo 

tanto, a avaliación será será continua e acentuará o seu carácter 

diagnóstico e formativo.   

 Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación 

ordinaria do alumnado  o centro estableceu o seguinte procedemen-

to: Farase a media da cualificación obtida no primeiro e segundo tri-

mestre e sumaráselle 0, 1 ou 2 puntos en función do traballo realiza-

do, entregado  e avaliado polo profesorado neste terceiro trimestre 

(en base aos instrumentos de avaliación establecidos no documento 

guía).  

 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

 

Avaliación de  

materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Son recollidos nas táboas superiores, ao igual que para o resto do alumnado. 

 

Criterios de cualificación: 

Unha materia considerarase superada cando o alumno/a presente as 

actividades e tarefas propostas para tal fin correctamente realizadas, 

permitindo deste xeito unha avaliación obxectiva.  O alumnado enviará ditas 

actividades e tarefas, antes do día 5 de xuño. Nese momento, si non foron 

entregadas as actividades e tarefas anteriormente citadas, levarase a cabo 

unha pequena proba telemática (ou presencial, segundo a situación sanitaria)  

para avaliar ao alumno/a de dita materia pendente. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Procedementos: 

- Comunicación periódica co alumnado e familias. 
- Análise e avaliación das actividades e tarefas feitas polos alumnos/as. 

- Pequenas probas específicas, de ser o caso. 

Instrumentos:  

- Carpeta de rexistro da comunicación coas familias e das tare-
fas/actividades recibidas. 

- Listas de cotexo. 
- Cuestionarios en rede. 
- Actividades, tarefas e traballos de aplicación e de síntese dos contidos 

que se están a traballar. 

- Outros, de ser preciso. 

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

ampliación) 

Actividades Neste 3º trimestre combinaranse de maneira integrada as actividades a 
distancia e as presenciais que puideran levarse a cabo, segundo 
evolucione a situación sanitaria. 
 
As actividades serán principalmente, de recuperación, repaso e reforzo 
e, no seu caso de ampliación das aprendizaxes anteriores.  Serán 
remitidas ao alumnado e familias, a través do blog de Educación Física 
semanalmente. 
 
Estas actividades serán sinxelas, fáciles de facer para o alumnado para 
que poidan realizalas de xeito autónomo.  Tratarase de que favorezan o 
desenvolvemento de aprendizaxes e competencias imprescindibles. 

 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Poñeranse en marcha todos os recursos dispoñibles para que todo o 
alumnado teña acceso ás actividades propostas. 
 
A metodoloxía adaptarase á situación excepcional na que nos atopamos,  
así como ás características concretas do alumnado ao que se dirixe a 
proposta: ao seu nivel evolutivo, capacidades, intereses, tratando de 
favorecer unhas aprendizaxes significativas que contribúan en maior 
medida ao desenvolvemento das competencias imprescindibles.  
 
Para desenvolver o noso traballo seguiremos algunhas das orientacións 
metodolóxicas que nos marca o Decreto 105 no seu anexo II de 
disciplinas específicas: 
 
A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e 
lúdico, ata o punto de converter o xogo no contexto ideal para a maioría 
das aprendizaxes.  
 
O profesorado implicarase na elaboración e deseño de diferentes tipos 
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de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e 
ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas.  
 
Buscarase a implicación das familias como un factor clave para facer dos 
nosos alumnos e alumnas suxeitos activos na xestión da súa saúde e na 
adquisición de hábitos de vida saudable. 
 
Manterase unha comunicación fluída co alumnado e familias a través, 
principalmente do correo electrónico de contacto facilitado e do 
AbalarMobil. De ser necesario, tamén se farán chamadas telefónicas ás 
familias para asegurar un contacto directo, asegurar o benestar 
emocional dos discentes, evitar unha desvinculación escolar do 
alumnado e facer un seguimento do traballo dos alumnos/as así como 
do correcto desenvolvemento do proceso de ensinanza aprendizaxe.  
 
O alumnado en colaboración coas familias, enviará as actividades e 
tarefas propostas polo docente para a súa revisión, corrección e 
avaliación por parte da mesma.  

 

Materiais e recursos  Blog de Educación Física: 
http://educacionfisicaesteiro.blogspot.com/  

 Páxina web do centro:  
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipricardotobio/  

 AbalarMóbil. 
 Correo electrónico. 
 Teléfono, ordenador, tablet ou móbil con acceso a internet. 

 Impresora /recursos impresos. 
 Material Convencional de EF: pelotas, cordas, etc. 
 Outros recursos materiais: paus, caixas, cadeiras, alfombras, globos, 

rolos papel hixiénico e de cociña... 

Outros, de ser o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as familias serán informados por 2 vías diferentes  para 
asegurar que teñan acceso ao traballo: 
1) AbalarMobil 

2) Blog de Educación Física.  

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

http://educacionfisicaesteiro.blogspot.com/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipricardotobio/

