
 

 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CEIP VICENTE OTERO VALCÁRCEL 
CURSO: 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA 
DATA: 12 DE MAIO DO 2020.



PRIMEIRO NIVEL - TERCEIRO NIVEL - CUARTO NIVEL

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

- Os estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e competencias imprescindibles para todos 
os niveis son aqueles que xa se traballaron no 1º e 2º trimestre e que eran imprescindibles para a 
consecución da materia. Son os correspondentes ao 1º e 2º trimestre reflecZdos na Programación 
anual de Educación Física do presente curso. 

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
- os establecidos a principio de curso para o 1º e 2º trimestre 
- non se usa ningún procedemento específico no 3º trimestre ante a 
dificultade presentada para desenvolver os conZdos propios da área 

Instrumentos: 
- os establecidos a principio de curso para o 1º e 2º trimestre 
-  non se usa ningún instrumento específico no 3º trimestre  ante a dificultade 
presentada para desenvolver os conZdos propios da área

Cualificación 
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- valoración da consecución dos estándares mínimos  establecidos a principio 
de curso para o 1º e 2º trimestre 
- suma das cualificacións obZdas nas dúas primeiras avaliacións obtendo unha 
media de referencia, dándolle máis peso a cualificación do segundo trimestre 
e de maneira xeral redondeando cara arriba e non prexudicando en ningún 
caso

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)

AcOvidades 

- acZvidades recomendadas non obrigatorias 
- acZvidades e xogos de repaso e reforzo baseándose nos conZdos 
traballados nos dous primeiros trimestres 
- acZvidades variadas tendo en conta a interrelación conZnua dos 
conZdos específicos da área 
- acZvidades principalmente individuais e sinxelas tendo en conta as 
posibles situacións persoais e non comprometer demasiado ás familias 
- acZvidades que podan en ocasións fomentar creaZvidade e autonomía 
- acZvidades adaptadas ás posibles situacións persoais de falta de espazo 
bsico 
- acZvidades adaptadas a poder facerse sen material, con material 
sinxelo que poida haber nas casas e con material de refugallo que poida 
haber nas casas

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecOvidade e sen 
conecOvidade)

Alumnado con conecZvidade  
- metodoloxía direcZvista pero deixando espazo para a súa creaZvidade 
- explicacións escritas e apoios audiovisuais 
- envío de acZvidades por sesións semanais a través da aula virtual do 
centro 
- contacto a través das Ztorías e correo electrónico específico da área 

Alumnado sen conecZvidade  
- metodoloxía direcZvista pero deixando espazo para a súa creaZvidade 
- explicacións escritas  
- envío de acZvidades por sesións semanais a través de documentos 
bsicos impresos  
- contacto a través das Ztorías e correo electrónico específico da área

Materiais e recursos

- abalarMóbil 
- aula virtual do centro 
- correo electrónico específico da área 
- outros medios informáZcos a través das Ztorías 
- documentos escritos coas explicacións correspondentes 
- enlaces de apoios audiovisuais 
- material coZán que normalmente poda haber nas casas 
- material de refugallo que poda haber nas casas

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

- abalarMóbil 
- aula virtual do centro 
- correo electrónico específico da área 
- outros medios informáZcos a través das Ztorías

Publicidade - abalarMóbil 
- paxina web do centro
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SEGUNDO NIVEL - QUINTO NIVEL - SEXTO NIVEL 

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

     A marcada en cada trimestre 1º e 2º. No terceiro trimestre a 
avaliación cuanOtaOva “simbólica” que figurará no xade será un 10. 
     A cualificación final (ordinaria) obterase facendo unha media 
ponderada que resultará do cálculo do 40% da primeira avaliación e do 
60% da segunda avaliación, redondeando ao enteiro cara arriba. 

     
    Os marcados na programación para as avaliacións correspondentes. 
    Neste terceiro trimestre a avaliación non é posible, pois non hai 
produción obrigatoria do alumnado.

Instrumentos: 
      Os marcados en cada avaliación para o 1º e 2º trimestre e non 
existen para para o terceiro porque non hai produción do alumnado, e 
a que hai é voluntaria.

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso (ordinaria): 
Media ponderada contando o 40% da primeira avaliación e o 60% da segunda 
avaliación. A terceira avaliación será un 10 para todo o alumnado.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)

AcOvidades Propostas de acZvidades para a conservación do estado bsico e 
mental xeral do alumnado.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecOvidade e sen 
conecOvidade)

  As acZvidades propostas teñen un carácter orientaZvo e non 
avaliable para o alumnado con propostas de movemento, baile, 
expresión corporal, puntería, coordinación, ritmo….. 
     A metodoloxía estará baseada na observación e reprodución de 
modelos dados de maneira individualizada que promoven o 
benestar e a conservación dun estado bsico  e mental axeitado 
nestes momentos e o reforzo de capacidades bsicas básicas e 
habilidades motrices que teñen un peso menor na programación 
presentada no presente curso. 
     Pérdese a esencia da materia que promove fundamentalmente o 
traballo cooperaZvo e en equipo baseado na colaboración e 
respecto aos compañeiros. 
    Non se require/esixe en ningún momento ningún Zpo de produto 
final, nin escrito nin audiovisual, aínda que o alumnado está facendo 
chegar algún documento audiovisual. 
     O alumnado recibe as acZvidades propostas para as dúas sesións 
a través da aula virtual, secuenciadas por ciclos, e un alumno do 
sexto nivel que non ten conexión con acZvidades/xogos escritos que 
lle fai chegar o concello coa tarefa semanal. 
   O nivel de sexto de primaria recibe as acZvidades a maiores nunha 
carpeta comparZda en Drive creada polos Ztores para facerlle 
chegar as acZvidades ao seu alumnado. 
      A canle fundamental de recepción de documentos do alumnado 
é un correo da materia creado para tal fin: carral.ef@gmail.com

Materiais e recursos Audiovisuais fundamentalmente: táblet, ordenador, mobil….e conexión 
de rede.

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias
Abalar móbil mediante mensaxe.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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