
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO: CEIP PLURILINGÜE SANTA RITA 

CURSO:1º,2º,3º,4º,5º,6º 

MATERIA: 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. 

 



 
 

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.  

 

 

CURSO CRITERIO 

AV. 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES 

1º e 2º B4.1 CAA  CSC Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento 

con desinhibición e espontaneidade 

CAA CSC Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

. 

B1.3 

 

 CD/CAA/CSOEE 

 /CCL 

 

Participa activamente nas actividades propostas. 

 CD/CAA/CSOEE 

 /CCL 

 

Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores 

 CD/CAA/CSOEE 

 /CCL 

 

Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

3º e 4º B1.2. CD/CAA/CSOEE/

CCL 

Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 

Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con 

orde, estrutura e limpeza.. 

Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes 
situacións e respecta as opinións dos e das demáis. 

Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores 
5º e 6º B4.1 

 CSC CAA CSOEE 

 CD 

 

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

Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

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

Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase e o seu desenvolvemento. 

B1.3 

 

 Ten interese por mellorar a competencia motriz. 

Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo 
problemas motores con espontaneidade e creatividade 

 

 

 

 

 



 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

PROCEDEMENTOS: 
-Revisión individual dos RETOS semanais propostos e o esforzo implicado neste reto.  

Instrumentos: Utilizarei a observación a través dos VIDEOS que mandan coas 
actividades. 

Cualificación final 

Partindo das instrucións da orde, a cualificación poderá ser aumentada ata dous 
puntos. Terase en conta: 
-Participación do alumnado. 
-O seu esforzo. 
-A participación nas videoxuntanzas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia pendente 

 
 

 
 

 

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

ampliación)  

Actividades  
As actividades plantexadas en EDUCACIÓN FÍSICA son RETOS SEMANAIS que abrangan a 
tódalas habilidades, dende circuitos, coreografías,actividade física,crear con material de 
refugallo..etc  a diferencia é que deberán empregar como recurso as TIC. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten unha conectividade básica, un smartphone, o único necesario para 

gravar o video e logo envialo por correo electrónico. Os RETOS semanais subiranse ao 

blogue de EDUFISGALDO https://edufisgaldorita.blogspot.com/. 
 

Onde temos problemas é á hora das VIDEOXUNTANZAS, moitas veces debido á súa 
cobertura e ao alto gasto dos seus datos, por iso a participación de todo o alumnado non 
é a mesma. 
METODOLÓXICAMENTE: as actividades propostas dende a área de educación física son 
todas prácticas e adaptadas a todo o alumnado, tendo en conta a súa práctica motriz. 
Inténtase implicar á familia. Temos duas horas diarias de videoconferencia, con 5º e 6º 
repartidos en dous grupos. O resto dos cursos unha hora á semana onde nos xuntamos os 
especialistas e titores. 
 
 

Materiais e recursos 
Materiais en formato electrónico, a plataforma EVA, o blogue de educación física,o 

correo electrónico e ABALAR. 

https://edufisgaldorita.blogspot.com/


 

 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

O alumnado será informado a través da mensaxería do EVA e ABALAR. Temos 
redes sociais como Facebook e Twiter onde colgamos as actividades 
interdisciplinares. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantarita/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantarita/

