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Dada a situación excepcional  causada  pola expansión da  pandemia do COVID-19 e a consecuente 

suspensión da actividade escolar presencial, a programación elaborada para a materia de Educación 

Física para os cursos de 1º-2º- 3º-4º-5º e 6º de  Educación Primaria, experimentará unha modificación 

significativa  durante o terceiro trimestre, quedando como segue:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º de E.P:  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe  

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

xurdidas nos xogos aceptando as opinións dos e das demais. 

EFB1 1.1. Mostra boa disposición para solucionar os 

conflitos de xeito razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

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. 

 CD 

 CAA 

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. 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 

hixiene do corpo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 

material utilizado nas clases. 

 CSC 

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais. EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades 

corporais entre os nenos e nenas da clase. 

 CSC 

 CAA 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar movementos 

axeitados ás situacións motrices que se lle presentan. 

EFB2.2.2. Realiza actividades de equilibrio estático, 

con e sen axuda, en base de sustentación estable. 

 CSC 

 CAA 

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

espazo-temporais. 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os 

puntos de apoio. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos 

de apoio e as frecuencias 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal 

variando os puntos de apoio, con coordinación e boa 

orientación espacial. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en distintas posturas 

intentando controlar a tensión, a relaxación e a 

respiración. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os hábitos EFB5.1.1. Intenta cumprir as normas básicas do  CSIEE 



posturais sobre a saúde e o benestar. coidado do corpo en relación coa hixiene, con 

autonomía. 

 CAA 

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

cooperación e de oposición. 

EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas elementais dos 

xogos. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de 

cooperación e oposición. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

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

as de Galicia. 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de 

Galicia seguindo as regras básicas. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º de E.P:  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe  

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. 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos 

de xeito razoable.. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

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. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

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. 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do 

corpo. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material 

utilizado nas clases. 

 CSC 

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais. EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e 

de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da 

clase. 

 CSC 

 CAA 

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. 

EFB2.2.4. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos 

visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices que se 

adapten ás características deses estímulos, diminuíndo os 

tempos de resposta. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

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 

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

de apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de 

apoio, amplitudes e frecuencias, con coordinación e boa 

orientación espacial. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen manexo de 

obxectos con coordinación dos segmentos corporais, 

 CSC 

 CCEC 



iniciando os xestos axeitados.  CAA 

 EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os 

puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial.. 

 CSC 

 CAA 

 CSEE 

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

hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en 

relación coa hixiene, con autonomía. 

 CSIEE 

 CAA 

B6.1. Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en 

situación de cooperación e de oposición. 

EFB6.1.1. Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos.  CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de 

cooperación e oposición. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

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

especial as de Galicia 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia 

seguindo as regras básicas. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º de E.P:  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe  

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. 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos 

de xeito razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

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. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

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. 

EFB1.3.3. Participa na recollida e organización  de material 

utilizado nas clases. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.4. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda 

e o resultado das competicións con deportividade. 

 CSC 

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais. EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e 

de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da 

clase. 

 CSC 

 CAA 

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. 

EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes 

obxectos, persoas e espazos en movemento. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

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 

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 

parámetros espazo-temporais. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en 

diferentes tipos de contornos intentando non perder o 

equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 



 EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de 

manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) en 

diferentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos 

axeitados e utilizando os segmentos dominantes. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices de xiro en 

diferentes tipos de contornos intentando non perder o 

equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais. 

 CSC 

 CAA 

 CSEE 

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.  CSIEE 

 CAA 

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 

EFB6.1.1. Iníciase no uso dos recursos adecuados para 

resolver situacións básicas de táctica individual e colectiva en 

situacións motrices habituais. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos 

xogos e actividades físicas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

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

especial as de Galicia 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de 

Galicia seguindo as regras básicas. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 

 

 

 

 



1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º de E.P:  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe  

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. 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de 

xeito razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

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. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

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. 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do 

corpo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material 

utilizado nas clases.. 

 CSC 

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

persoas. 

EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración.  CSC 

 CAA 

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. 

EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, 

persoas e espazos en movemento, con e sen manipulación de 

distintos móbiles.. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB2.2.5. Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante 

combinacións de estímulos visuais, auditivos e táctiles no tempo e 

no espazo. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

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 

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 continuidade, 

axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en  CSC 



diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas sen perder o equilibrio e a continuidade, 

axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de 

manipulación de obxectos (lanzamento, recepción) a diferentes 

tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas aplicando os xestos e utilizando os segmentos 

dominantes. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes 

tipos de contornos sen perder o equilibrio e a continuidade, tendo 

en conta dous eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a 

súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

 CSC 

 CAA 

 CSEE 

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 capacidades físicas relacionándoas coa saúde. 

 CSIEE 

 CAA 

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 

EFB6.1.1. Consolida o uso dos recursos adecuados para resolver 

situacións básicas de táctica individual e colectiva en situacións 

motrices habituais. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos 

xogos e actividades físicas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

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

especial as de Galicia 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de 

Galicia seguindo as regras básicas. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 

 



1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 5º de E.P:  
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. 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito 

razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

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. 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a 

información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 

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. 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.  CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas 

clases.. 

 CSC 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos 

e das demais, mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis 

de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

 CSC 

 CAA 

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 

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. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica de salto adaptándose a 

diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros 

espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de 

obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 



interiorizando e aplicando os xestos cos segmentos dominantes e 

iniciando a práctica cos non dominantes. 

 CSIEE 

 EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas tendo 

en conta os dous eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais e intentando manter o 

equilibrio postural. 

 CSC 

 CAA 

 CSEE 

 CSIEE 

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.  CSIEE 

 CAA 

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 

EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións 

básicas de táctica individual e colectiva en diferentes situacións 

motrices. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas 

axustándose a un obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica a diversidade de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas, en especial as de Galicia. 

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

respectando principios e regras destes. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 

 

 

 

 



1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 6º de E.P:  
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. 

EFB1.1.3. Recoñece e cualifica negativamente as condutas 

inapropiadas que se producen na práctica ou nos espectáculos 

deportivos. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

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. 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a 

información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 

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. 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.  CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado 

nas clases. 

 CSC 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a das 

demais persoas, mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis 

de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

 CSC 

 CAA 

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. 

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. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.2. Adapta a habilidade motriz básica de salto 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. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación 

de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos 

 CSC 

 CCECE 



de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, 

aplicando correctamente os xestos e utilizando os segmentos 

dominantes e non dominantes. 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.4 Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, 

tendo en conta os tres eixes corporais e os dous sentidos, e 

axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e 

mantendo o equilibrio postural. 

 CSC 

 CAA 

 CCEE 

 CSIEE 

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.  CSIEE 

 CAA 

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 

EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións 

básicas de táctica individual e colectiva en diferentes situacións 

motrices. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas 

axustándose a un obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

B6.2. Coñecer, valorar e poñer en práctica a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, deportivas, en especial as de Galicia. 

EFB6.2.3. Realiza e pon en valor distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia respectando os principios e regras específicas 

destes. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 

 

 

 

 



2.Avaliación e cualificación  

Procedemento de avaliación: 

Seguiranse as instruccións que establezan as autoridades 
educativas a este respecto. En todo caso, a avaliación do terceiro 
trimestre basearase no traballo persoal do alumno e na súa 
conexión ao sistema de ensino a distancia establecido durante a 
crise. 
 

Criterios de avaliación: 
Os traballos/tarefas que realicen os alumnos durante o terceiro 
trimestre para recuperar o 1º ou 2º trimestre no caso de que o/os 
tiveran suspensos. 

Criterios de cualificación: 

A cualificación final do alumnado na materia concretarase do 
seguinte xeito:  

 Calcularase a nota media obtida polo alumno nos dous 
trimestres anteriores. 

 Terse en conta o traballo que fagan no terceiro trimestre so 
para subir nota. 

 

Medidas de recuperación e reforzo: 

Ao longo do terceiro trimestre vanse realizar actividades de repaso e 
reforzo dos contidos traballados nos dous primeiros trimestres do 
curso. A realización e entrega cando se lles indique destas tarefas 
será o que determine se os alumnos que tiveran  a materia 
suspensa recuperan esas avaliacións ou non. 

Recuperación de materias 
pendentes do curso anterior. 

Non hai. 

Medidas de atención á diversidade 

Mantéñense as establecidas para este grupo a comezos do curso 
escolar. 
 

 

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

Actividades: Móvete connosco na casa e unhas recomendacións para esta última etapa na que 
podemos sair un pouco a rúa. 

Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

Desde o equipo de Primaria, optouse por varias canles de comunicación coas familias, 
na especialidade de Educación Fïsica, ésta foi o uso da web do Centro 

Materiais e 
recursos: 

Na situación actual, os materiais reducense a diferentes cousas que as familias poden 
ter na casa para realizar as tarefas 

 

4. Información y publicidade 

Información ao alumnado  
e ás familias 

A páxina web do Centro 

 


