
CEIP ROSALÍA DE CASTRO DE LUGO

CURSOS:1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ÁREAS: EDUCACIÓN FÍSICA
DATA: 12: 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.

ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2019/2020
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• Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

• Avaliación e cualificación. 
 

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

 
• Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

• Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B.4.1. Utilizar os recursos expresivos 
do corpo e o movemento, comunicando 
sensacións e emocións. 

EFB4.1.3.Realiza bailes e danzas sinxelas 
representativas da cultura galega e doutras culturas. 

B.6.1. Recoñecer tácticas elementais dos xogos 
aplicando as regras en situación de cooperación e 
de opsición. 

EFB6.1.1.Iníciase no uso de tácticas elementais dos 
xogos. 

B.6.2.Recoñecer a diversidade de actividades 
físicas,lúdicas e deportivas e en especial as de 
Galicia. 

EFB6.2.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia. 
 

B.6.3. Manifesta respecto cara ao contorno e ao EFB6.3.2. Coñece o coidado e respecto do medio ao 



medio natural nos xogos e as actividades ao aire 
libre. 

efectuar algunha actividade fóra do centro. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

 

 

• Avaliación e cualificación 

Avaliación 
Procedementos:Envío e revisión de documentación. 

Instrumentos:plataformas dixitais e correo electrónico. 

Cualificación final 

Tomarase como referencia as cualificacións obtidas na primeira  e segunda 
avaliación, e considerarase a documentación que aporte o alumnado e que 
xustifique o seu traballo de repaso, reforzo e/ou ampliación únicamente para subir 
dita cualificación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

 
  

 

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



no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Propostas de actividade física para facer na casa e, a partir de maio, na 
rúa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As propostas son moi abertas para que tanto  o alumnado como as súas 
familias poidan adaptalas ás súas circunstancias individuais. 

Materiais e recursos 
Blogues educativos, correo electrónico, televisión , todo aquel do que 
dispoñan nas súas casa e o propio corpo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

• Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información das actividades de Educación Física levase a cabo a 
través d@ mestre titor ou titora.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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• Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

• Avaliación e cualificación. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

• Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B.4.1. Utilizar os recursos expresivos 
do corpo e o movemento, comunicando 
sensacións e emocións. 

EFB4.1.3.Realiza bailes e danzas sinxelas 
representativas da cultura galega e doutras culturas. 

  

B.6.2.Coñecer a diversidade de actividades 
físicas,lúdicas e deportivas e en especial as de 
Galicia. 

EFB6.2.2.Investiga e coñece xogos tradicionais de 
Galicia.. 
EFB6.2.3.Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia 
seguindo as regras básicas. 

B.6.3. Manifesta respecto cara ao contorno e ao 
medio natural nos xogos e as actividades ao aire 

EFB6.3.2. Coñece o coidado e respecto do medio ao 
efectuar algunha actividade fóra do centro. 



libre. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

 

 

• Avaliación e cualificación 

Avaliación 
Procedementos:Envío e revisión de documentación. 

Instrumentos:plataformas dixitais e correo electrónico. 

Cualificación final 

Tomarase como referencia as cualificacións obtidas na primeira  e segunda 
avaliación, e considerarase a documentación que aporte o alumnado e que 
xustifique o seu traballo de repaso, reforzo e/ou ampliación únicamente para subir 
dita cualificación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

 
  

 

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

no seu caso, ampliación)  



Actividades  
Propostas de actividade física para facer na casa e, a partir de maio, na 
rúa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As propostas son moi abertas para que tanto  o alumnado como as súas 
familias poidan adaptalas ás súas circunstancias individuais. 

Materiais e recursos 
Blogues educativos, correo electrónico, televisión , todo aquel do que 
dispoñan nas súas casa e o propio corpo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

• Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información das actividades de Educación Física levase a cabo a 
través d@ mestre titor ou titora.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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• Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B.1.1. 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. 

EFB1.1.1. Investiga,reflexiona e debate de forma 
guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe 
corporal dos modelos publicitarios. 

B.4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e 
o movemento, de forma estética e creativa, 
comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas sinxelas 
representativas da cultura galega e doutras culturas 
seguindo unha coreografía básica. 

B.6.2.Coñecer a diversidade de actividades 
físicas,lúdicas e deportivas e en especial as de 
Galicia. 

EFB6.2.1.Recoñece xogos e deportes tradicionais de 
Galicia. 
EFB6.2.3.Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia 



seguindo as regras básicas. 

B.6.3. Manifesta respecto cara ao contorno e ao 
medio natural nos xogos e as actividades ao aire 
libre, identificando e realizando accións 
concretas dirixidas á súa protección. 

EFB6.4.1.Faise responsable da eliminación dos 
residuos que se xeran nas actividades no medio 
natural. 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

 

 

• Avaliación e cualificación 

Avaliación 
Procedementos:Envío e revisión de documentación. 

Instrumentos:plataformas dixitais e correo electrónico. 

Cualificación final 

Tomarase como referencia as cualificacións obtidas na primeira  e segunda 
avaliación, e considerarase a documentación que aporte o alumnado e que 
xustifique o seu traballo de repaso, reforzo e/ou ampliación únicamente para subir 
dita cualificación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

 
  



 

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

Actividades  
Propostas de actividade física para facer na casa e, a partir de maio, na 
rúa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As propostas son moi abertas para que tanto  o alumnado como as súas 
familias poidan adaptalas ás súas circunstancias individuais. 

Materiais e recursos 
Blogues educativos, correo electrónico, televisión , todo aquel do que 
dispoñan nas súas casa e o propio corpo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

• Información e publicidade  

Información ao 

alumnado e ás 
familias 

A información das actividades de Educación Física levase a cabo a 
través d@ mestre titor ou titora.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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• Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B.1.1. 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. 

EFB1.1.1. Investiga,reflexiona e debate de forma 
guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe 
corporal dos modelos publicitarios. 

B.4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e 
o movemento, de forma estética e creativa, 
comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas sinxelas 
representativas da cultura galega e doutras culturas 
seguindo unha coreografía básica. 

B.6.2.Coñecer a diversidade de actividades 
físicas,lúdicas e deportivas e en especial as de 
Galicia. 

EFB6.2.1.2. Recoñece a orixe e a mportancia dos xogos 
e os deportes tradicionais de Galicia. 
6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais 



de galicia seguindo as regras básicas. 
 

B.6.3. Manifesta respecto cara ao contorno e ao 
medio natural nos xogos e as actividades ao aire 
libre, identificando e realizando accións 
concretas dirixidas á súa protección. 

EFB6.4.1.Faise responsable da eliminación dos 
residuos que se xeran nas actividades no medio 
natural. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

 

 

• Avaliación e cualificación 

Avaliación 
Procedementos:Envío e revisión de documentación. 

Instrumentos:plataformas dixitais e correo electrónico. 

Cualificación final 

Tomarase como referencia as cualificacións obtidas na primeira  e segunda 
avaliación, e considerarase a documentación que aporte o alumnado e que 
xustifique o seu traballo de repaso, reforzo e/ou ampliación únicamente para 
mellorar dita cualificación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

 
  



 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Propostas de actividade física para facer na casa e, a partir de maio, na 
rúa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As propostas son moi abertas para que tanto  o alumnado como as súas 
familias poidan adaptalas ás súas circunstancias individuais. 

Materiais e recursos 
Blogues educativos, correo electrónico, televisión , todo aquel do que 
dispoñan nas súas casa e o propio corpo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

• Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información das actividades de Educación Física levase a cabo a 
través d@ mestre titor ou titora.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 



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

CENTRO: ROSALÍA DE CASTRO (LUGO)
CURSO: 5º
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO:
DATA: MAIO 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. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO: ROSALÍA DE CASTRO (LUGO)
CURSO: 5º

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



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

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. (EN PROCESO)

EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos 
modelos publicitarios. (EN PROCESO)

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

EFB4.1.3. Coñece e leva a cabo bailes e danzas representativas da cultura 
galega e doutras culturas, seguindo unha coreografía básica.

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. (EN PROCESO)

EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de 
táctica individual e colectiva en diferentes situacións motrices. (EN PROCESO)

B6.2. Coñecer e poñer en práctica a diversidade de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas, en especial as de Galicia. (EN PROCESO)

EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, características entre xogos populares, 
deportes colectivos, deportes individuais e actividades na natureza. (EN 
PROCESO)
EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os 
deportes tradicionais de Galicia.
EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia 
respectando principios e regras destes.

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. (EN PROCESO)

EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran as 
actividades no medio natural.
EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna do lugar. 
(EN PROCESO)
EFB

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 8 CENTRO: ROSALÍA DE CASTRO (LUGO)
CURSO: 5º

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: ROSALÍA DE CASTRO (LUGO)
CURSO: 5º

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Envío e revisión de documentación tanto en forma 
escrita, como a través de imaxes e vídeos.

Instrumentos:  plataformas dixitais (principalmente EDIXGAL) e correo 
electrónico.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Tomarase como
referencia as cualificacións obtidas na primeira e segunda avaliación, e 
considerarase a documentación que aporte o alumnado e que xustifique o seu 
traballo de repaso, reforzo e/ou ampliación unicamente para subir dita 
calificación.

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 
Propostas de actividade física, retos... para facer na casa, adaptados na
medida do posible os materiais dos que poidan dispoñer. A partires de 
que sexa posible, actividades físicas para realizar na rúa.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As propostas son moi abertas para que tanto o alumnado como as súas 
familias poidan adaptalas ás súas circunstancias individuais.

Materiais e recursos Blogues educativos e deportivos, correo electrónico, televisión, e todo 
aquel do que dispoñan nas súas casas, ademais do seu propio corpo.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 8 CENTRO: ROSALÍA DE CASTRO (LUGO)
CURSO: 5º

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información das actividades de Educación Física lévase a cabo a 
través da plataforma de EDIXGAL, así como comunicando cada 
contido que se sube novo a través de Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro, así como a través
de outros medios telemáticos.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: ROSALÍA DE CASTRO (LUGO)
CURSO: 5º

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



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

CENTRO: CEIP ROSALÍA DE CASTRO (LUGO)
CURSO: 6º
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO:
DATA: MAIO DE 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. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO: ROSALÍA DE CASTRO (LUGO)
CURSO: 6º

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



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

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. (EN PROCESO)

EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos 
modelos publicitarios. (EN PROCESO)

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

EFB4.1.3. Coñece, propón e leva a cabo bailes e danzas representativas da 
cultura galega e doutras culturas, seguindo unha coreografía establecida.

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. (EN PROCESO)

EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de 
táctica individual e colectiva en diferentes situacións motrices. (EN PROCESO)

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

EFB6.2.1. Expón as diferenzas, características e/ou relacións entre xogos 
populares, deportes colectivos, deportes individuais e actividades natureza. 
(EN PROCESO)
EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os 
deportes tradicionais de Galicia.
EFB6.2.3. Realiza e pon en valor distintos xogos e deportes tradicionais de 
Galicia respectando os principios e regras específicas destes.

B6.4. Manifestar respecto cara á contorno e o medio natural nos xogos 
e actividades ao aire libre, identificando e realizando accións concretas 
dirixidas á súa preservación. (EN PROCESO)

EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran as 
actividades no medio natural.
EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna do lugar. 
(EN PROCESO)

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: ROSALÍA DE CASTRO (LUGO)
CURSO:6º

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Envío e revisión de documentación tanto en forma 
escrita, como a través de imaxes e vídeos.

Instrumentos: plataformas dixitais (principalmente EDIXGAL) e correo 
electrónico.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Tomarase como
referencia as cualificacións obtidas na primeira e segunda avaliación, e 
considerarase a documentación que aporte o alumnado e que xustifique o seu 
traballo de repaso, reforzo e/ou ampliación unicamente para subir dita 
calificación.

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 
Propostas de actividade física, retos... para facer na casa, adaptados na 
medida do posible os materiais dos que poidan dispoñer. A partires de 
que sexa posible, actividades físicas para realizar na rúa. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As propostas son moi abertas para que tanto o alumnado como as súas 
familias poidan adaptalas ás súas circunstancias individuais.

Materiais e recursos Blogues educativos e deportivos, correo electrónico, televisión, e todo 
aquel do que dispoñan nas súas casas, ademais do seu propio corpo.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información das actividades de Educación Física lévase a cabo a 
través da plataforma de EDIXGAL, así como comunicando cada 
contido que se sube novo a través de Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro, así como a través
de outros medios telemáticos.
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