
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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: C.E.I.P. “WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ”. CAMBRE 

CURSO: 1º A 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
DATA: 12/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 31 CENTRO: CEIP W. FDEZ. FLÓREZ. CAMBRE. 
 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

 

 
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 2 DE 31 CENTRO: CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ. CAMBRE. 
CURSO: 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

  

 

PRIMEIRO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

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. 

EFB1.3.2-Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.. 

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

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

EFB1.3.5-Acepta formar parte do grupo que lle corresponda. 

BLOQUE 2. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

B2.2-Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar 
movementos axeitados 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 
sustentación estable. 

EFB2.2.3-Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais,auditivos e táctiles, 
dando respostas motrices que se adapten ás características deses estímulos. 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

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. 

EFB3.1.2-Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio e as frecuencias. 

EFB3.1.3-Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os puntos de apoio, con 
coordinación e boa orientación espacial. 

EFB3.1.4-Equilibrar o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a 
relaxación e a respiración. 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

B5.2-Recoñecer a importancia das medidas de seguridade na práctica da 
actividade física 

EFB5.2.1-Identifica os riscos individuais e colectivos daquelas actividades físicas que vai 
coñecendo e practicando. 

BLOQUE 6. XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

B6.1-Recoñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en 
situación de cooperación e de oposición 

EFB6.1.2-Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición. 
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B6.2-Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas en 
especial as de Galicia 

EFB6.2.1-Practica xogos libres e xogos organizados 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Tomaremos información sistemática da práctica a través de rexistros. Realizaremos esta avaliación 
en tres momentos; nunha avaliación inicial ao principio, outra do proceso ou sistemática e unha final na que 
comprobaremos os resultados. 

Instrumentos:  
- rexistro anecdótico 
- escala de valoración 
- rúbricas 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: media da primeira e segunda avaliación con 
carácter positivo. Subirase 1 punto a aqueles alumnos que realicen de forma satisfactoria as actividades de repaso, reforzo, 

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

Actividades  Videos e recomendacións. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Na páxina web do centro cólganse suxerencias para facer actividade física na casa e recursos de videos onde poder ter 
referencias para a práctica. 

Materiais e recursos Web, abalar móvil e aula virtual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Web e abalar móvil.   

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro.   
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SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

B 1.2. Buscar e presentar Información e compartila, utilizando fontes de 
información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

EFB 1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 

B 1.3. 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. 

EFB 1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora 
da competencias. 

EFB 1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene persoal. 

BLOQUE 2. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

B 2.2. 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. 

EFB 2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias. 

 EFB 2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade 
en base de sustentación estable. 

EFB 2.2.4. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e 
táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás características deses 
estímulos, diminuindo os tempos de resposta. 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

B 3.1. 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. 

EFB 3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con 
coordinación e boa orientación espacial. 

EFB 3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e 
frecuencias, con coordinación e boa orientación espacial. 

EFB 3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con 
coordinación dos segmentos corporais. 

EFB 3.1.5. Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a 
relaxación e a respiración. 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

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

EFB 4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento 
con desinhibición e espontaneidade. 

EFB 4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 
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BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

B 5.1. Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

EFB 5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, 
con autonomía. 

EFB 5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. 

EFB 5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Dadas as circunstancias, os procedementos previstos na programación da materia correspondente 
ao 2º curso de E.P. para a avaliación da materia non se poden executar. É polo que se considerarán 
de maneira determinante os resultados dos rexistros da 1ª e 2ª avaliacións que sí atenderon aos procedementos 
establecidos. 
A ditos resultados, sumaránselle, de selo caso, a participación na aula virtual e na enquisa (da propia participación) 
que se proporcionará tanto ao alumnado como as familias, o seguimento das aulas publicadas e de outras 
actividades relacionadas coa materia, a elaboración de traballos monográficos, vídeos, propostas, etc.  

Instrumentos: Rexistros obtidos nas avaliacións precedentes e rexistro de actividades na aula virtual no terceiro 
trimestre. Tamén se valorarán os resultados das enquisas de participación, traballos, vídeos realizadas polo 
alumnado, sempre de maneira sumativa. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso na materia virá determinada pola media das cualificacións do 1º e do 2º trimestre, 
valorando a evolución nos rexistros que se fixeron durante as clases presenciais. Non obstante, terase en conta a 
participación nas aulas virtuais. Subirase 1 punto a aqueles alumnos que realicen de forma satisfactoria as actividades de 

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

Actividades  

As actividades propostas están sinaladas en “Indicacións de Educación Física” na páxina web do centro. 
Novamente recurrimos á situación excepcional que vivimos, con especial incidencia na materia de Educación Física, 
para indicar que se ven moi limitadas as posibilidades de traballo da “cooperación-oposición”, dos comportamentos a 
nivel individual e moi especialmente a nivel de traballo en equipo, do respecto ás normas e a aplicación de tácticas nos 
xogos, etc. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía basease na conectividade con internet. Afortunadamente a totalidade do alumnado pode conectarse. As 
actividades propostas están sinaladas en “Indicacións de Educación Física” na páxina web do centro. 
Preséntanselles sesións de traballo, nas que se busca que o alumnado prepare primeiro o material necesario, que 
busque colaboración na casa e, incluso, que deseñe actividades, circuitos, etc. Inclúen enlaces a videos que orientan en 
exercicios a realizar ou que propoñen ideas relacionadas co tema de traballo.  

Materiais e recursos 

Os materiais son básicos, tendo en conta que só poderán utilizar o que o alumnado teña nas súas casas. Tamén se lles 
propoñen elaboracións de materiais e implementos, así como o deseño de escenarios ou lugares para poder 
desenvolver os xogos e os traballos previstos. 
Loxicamente, dispositivos electrónicos para conectarse a Internet.  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 11 DE 31 CENTRO: CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ. CAMBRE. 
CURSO: 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Para asegurarnos que chegamos a todo o alumnado, enviamos comunicación ás familias, informándoas sobre 
as características e acceso ás actividades de E.F. e proporcionandolles os correos aos que terán que remitir 
tanto unha enquisa de participación, como vídeos e traballos monográficos que se lles propoñen.   

Publicidade  
A páxina web do centro é a parte fundamental na conexión coas familias. Nela, son publicadas as clases, os 
traballos a realizar e indícase o correo electrónico do profesor, ao que se remitirán as enquisas, propostas de 
traballo, suxerencias, etc. que realicen tanto o alumnado como as familias.   
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TERCEIRO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

B 1.2. Buscar e presentar Información e compartila, utilizando fontes de 
información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

EFB 1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 

B 1.3. 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. 

EFB 1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora 
da competencias e demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

EFB 1.3.5. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene persoal. 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN. 

B 2.2. 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. 

EFB 2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en 
diferentes posturas e posicións, durante un tempo determinado. 

 EFB 2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en 
movementos segmentarios básicos e no control postural. 

EFB 2.2.4. Colócase á esquerda- dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos, 
de maneira estática e en movemento. 

EFB 2.2.5. Reacciona ante combinacións de estímulos visuais, auditivos e táctiles, 
dando respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo. 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

B 3.1. 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. 

EFB 3.1.1. 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. 

EFB 3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en intentando e controlando o 
equilibrio, a continuidade e os parámetros espazo-temporais. 

EFB 3.1.3. 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. 

EFB 3.1.4. 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. 
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EFB 3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

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

EFB 4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento 
con desinhibición e espontaneidade. 

EFB 4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

B 5.1. Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

EFB 5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, 
con autonomía. 

EFB 5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. 

EFB 5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Dadas as circunstancias, os procedementos previstos na programación da materia correspondente 
ao 3º curso de E.P. para a avaliación da materia non se poden executar. É polo que se considerarán 
de maneira determinante os resultados dos rexistros da 1ª e 2ª avaliacións que sí atenderon aos procedementos 
establecidos. 
A ditos resultados, sumaránselle, de selo caso, a participación na aula virtual e na enquisa (da propia participación) 
que se proporcionará tanto ao alumnado como as familias, o seguimento das aulas publicadas e de outras 
actividades relacionadas coa materia, a elaboración de traballos monográficos, vídeos, propostas, etc.  

Instrumentos: Rexistros obtidos nas avaliacións precedentes e rexistro de actividades na aula virtual no terceiro 
trimestre. Tamén se valorarán os resultados das enquisas de participación, traballos, vídeos realizadas polo 
alumnado, sempre de maneira sumativa. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso na materia virá determinada pola media das cualificacións do 1º e do 2º trimestre, 
valorando a evolución nos rexistros que se fixeron durante as clases presenciais. Non obstante, terase en conta a 
participación nas aulas virtuais. Subirase 1 punto a aqueles alumnos que realicen de forma satisfactoria as actividades de 

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

Actividades  

As actividades propostas están sinaladas en “Indicacións de Educación Física” na páxina web do centro. 
Novamente recurrimos á situación excepcional que vivimos, con especial incidencia na materia de Educación Física, 
para indicar que se ven moi limitadas as posibilidades de traballo da “cooperación-oposición”, dos comportamentos a 
nivel individual e moi especialmente a nivel de traballo en equipo, do respecto ás normas e a aplicación de tácticas nos 
xogos, etc. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía basease na conectividade con internet. Afortunadamente a totalidade do alumnado pode conectarse. As 
actividades propostas están sinaladas en “Indicacións de Educación Física” na páxina web do centro. 
Preséntanselles sesións de traballo, nas que se busca que o alumnado prepare primeiro o material necesario, que 
busque colaboración na casa e, incluso, que deseñe actividades, circuitos, etc. Inclúen enlaces a videos que orientan en 
exercicios a realizar ou que propoñen ideas relacionadas co tema de traballo.  

Materiais e recursos 

Os materiais son básicos, tendo en conta que só poderán utilizar o que o alumnado teña nas súas casas. Tamén se lles 
propoñen elaboracións de materiais e implementos, así como o deseño de escenarios ou lugares para poder 
desenvolver os xogos e os traballos previstos. 
Lóxicamente, dispositivos electrónicos para conectarse a Internet.  
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Para asegurarnos que chegamos a todo o alumnado, enviamos comunicación ás familias, informándoas sobre 
as características e acceso ás actividades de E.F. e proporcionandolles os correos aos que terán que remitir 
tanto unha enquisa de participación, como vídeos e traballos monográficos que se lles propoñen.   

Publicidade  
A páxina web do centro é a parte fundamental na conexión coas familias. Nela, son publicadas as clases, os 
traballos a realizar e indícase o correo electrónico do profesor, ao que se remitirán as enquisas, propostas de 
traballo, suxerencias, etc. que realicen tanto o alumnado como as familias.   
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CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

B 1.2. Buscar e presentar Información e compartila, utilizando fontes de 
información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

EFB 1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 

B 1.3. 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. 

EFB 1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora 
da competencias e demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

EFB 1.3.5. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene persoal. 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN. 

B 2.2. 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. 

EFB 2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en 
diferentes posturas e posicións, durante un tempo determinado. 

 EFB 2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en 
movementos segmentarios básicos e no control postural. 

EFB 2.2.4. Colócase á esquerda- dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos, 
de maneira estática e en movemento. 

EFB 2.2.5. Reacciona ante combinacións de estímulos visuais, auditivos e táctiles, 
dando respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo. 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

B 3.1. 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. 

EFB 3.1.1. 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. 

EFB 3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en intentando e controlando o 
equilibrio, a continuidade e os parámetros espazo-temporais. 

EFB 3.1.3. 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. 

EFB 3.1.4. 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. 
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EFB 3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

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

EFB 4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento 
con desinhibición e espontaneidade. 

EFB 4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

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

EFB 4.2.2. Coñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para 
a mellora das habilidades motrices implicadas nas actividades artístico-expresivas. 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

B 5.1. Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

EFB 5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, 
con autonomía. 

EFB 5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. 

EFB 5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde.  

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a 
intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas posibilidades e a 
súa relación coa saúde. 

EFB 5.2.1. Mellora o seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á saúde. 

EFB 5.2.3. Percibe e comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ás demandas 
da estrutura da clase de Educación Física. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Dadas as circunstancias, os procedementos previstos na programación da materia correspondente 
ao 4º curso de E.P. para a avaliación da materia non se poden executar. É polo que se considerarán 
de maneira determinante os resultados dos rexistros da 1ª e 2ª avaliacións que sí atenderon aos procedementos 
establecidos. 
A ditos resultados, sumaránselle, de selo caso, a participación na aula virtual e na enquisa (da propia participación) 
que se proporcionará tanto ao alumnado como as familias, o seguimento das aulas publicadas e de outras 
actividades relacionadas coa materia, a elaboración de traballos monográficos, vídeos, propostas, etc.  

Instrumentos: Rexistros obtidos nas avaliacións precedentes e rexistro de actividades na aula virtual no terceiro 
trimestre. Tamén se valorarán os resultados das enquisas de participación, traballos, vídeos realizadas polo 
alumnado, sempre de maneira sumativa. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso na materia virá determinada pola media das cualificacións do 1º e do 2º trimestre, 
valorando a evolución nos rexistros que se fixeron durante as clases presenciais. Non obstante, terase en conta a 
participación nas aulas virtuais. Subirase 1 punto a aqueles alumnos que realicen de forma satisfactoria as actividades de 

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

Actividades  

As actividades propostas están sinaladas en “Indicacións de Educación Física” na páxina web do centro. 
Novamente recurrimos á situación excepcional que vivimos, con especial incidencia na materia de Educación Física, 
para indicar que se ven moi limitadas as posibilidades de traballo da “cooperación-oposición”, dos comportamentos a 
nivel individual e moi especialmente a nivel de traballo en equipo, do respecto ás normas e a aplicación de tácticas nos 
xogos, etc. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía basease na conectividade con internet. Afortunadamente a totalidade do alumnado pode conectarse. As 
actividades propostas están sinaladas en “Indicacións de Educación Física” na páxina web do centro. 
Preséntanselles sesións de traballo, nas que se busca que o alumnado prepare primeiro o material necesario, que 
busque colaboración na casa e, incluso, que deseñe actividades, circuitos, etc. Inclúen enlaces a videos que orientan en 
exercicios a realizar ou que propoñen ideas relacionadas co tema de traballo.  

Materiais e recursos 

Os materiais son básicos, tendo en conta que só poderán utilizar o que o alumnado teña nas súas casas. Tamén se lles 
propoñen elaboracións de materiais e implementos, así como o deseño de escenarios ou lugares para poder 
desenvolver os xogos e os traballos previstos. 
Lóxicamente, dispositivos electrónicos para conectarse a Internet.  
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Para asegurarnos que chegamos a todo o alumnado, enviamos comunicación ás familias, informándoas sobre 
as características e acceso ás actividades de E.F. e proporcionandolles os correos aos que terán que remitir 
tanto unha enquisa de participación, como vídeos e traballos monográficos que se lles propoñen.   

Publicidade  
A páxina web do centro é a parte fundamental na conexión coas familias. Nela, son publicadas as clases, os 
traballos a realizar e indícase o correo electrónico do profesor, ao que se remitirán as enquisas, propostas de 
traballo, suxerencias, etc. que realicen tanto o alumnado como as familias.   
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QUINTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

B 1.2. Buscar e presentar Información e compartila, utilizando fontes de 
información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

EFB 1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 

B 1.3. 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. 

EFB 1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora 
da competencias e demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

EFB 1.3.5. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene persoal. 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN. 

B 2.2. 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. 

EFB 2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en 
diferentes posturas e posicións, durante un tempo determinado. 

 EFB 2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en 
movementos segmentarios básicos e no control postural. 

EFB 2.2.4. Colócase á esquerda- dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos, 
de maneira estática e en movemento. 

EFB 2.2.5. Reacciona ante combinacións de estímulos visuais, auditivos e táctiles, 
dando respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo. 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

B 3.1. 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. 

EFB 3.1.1. 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. 

EFB 3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en intentando e controlando o 
equilibrio, a continuidade e os parámetros espazo-temporais. 

EFB 3.1.3. 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. 

EFB 3.1.4. 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. 
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EFB 3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

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

EFB 4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento 
con desinhibición e espontaneidade. 

EFB 4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

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

EFB 4.2.2. Coñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para 
a mellora das habilidades motrices implicadas nas actividades artístico-expresivas. 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

B 5.1. 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. 

EFB 5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades físicas. 

EFB 5.1.3. 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. 

EFB 5.1.5. Realiza os quecementos de forma sistemática. 

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a 
intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas posibilidades e a 
súa relación coa saúde. 

EFB 5.2.1. Mostra unha mellora global respecto ao o seu nivel de partida das 
capacidades físicas orientadas á saúde. 

EFB 5.2.3. Adapta a intensidade do seu esforzo ás demandas da estrutura da clase 
de Educación Física e á duración das actividades. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Dadas as circunstancias, os procedementos previstos na programación da materia correspondente 
ao 5º curso de E.P. para a avaliación da materia non se poden executar. É polo que se considerarán 
de maneira determinante os resultados dos rexistros da 1ª e 2ª avaliacións que sí atenderon aos procedementos 
establecidos. 
A ditos resultados, sumaránselle, de selo caso, a participación na aula virtual e na enquisa (da propia participación) 
que se proporcionará tanto ao alumnado como as familias, o seguimento das aulas publicadas e de outras 
actividades relacionadas coa materia, a elaboración de traballos monográficos, vídeos, propostas, etc.  

Instrumentos: Rexistros obtidos nas avaliacións precedentes e rexistro de actividades na aula virtual no terceiro 
trimestre. Tamén se valorarán os resultados das enquisas de participación, traballos, vídeos realizadas polo 
alumnado, sempre de maneira sumativa. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso na materia virá determinada pola media das cualificacións do 1º e do 2º trimestre, 
valorando a evolución nos rexistros que se fixeron durante as clases presenciais. Non obstante, terase en conta a 
participación nas aulas virtuais. Subirase 1 punto a aqueles alumnos que realicen de forma satisfactoria as actividades de 

repaso, reforzo, recuperación e ampliación dos primeiros trimestres. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 25 DE 31 CENTRO: CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ. CAMBRE. 
CURSO: 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

Actividades  

As actividades propostas están sinaladas en “Indicacións de Educación Física” na páxina web do centro. 
Novamente recurrimos á situación excepcional que vivimos, con especial incidencia na materia de Educación Física, 
para indicar que se ven moi limitadas as posibilidades de traballo da “cooperación-oposición”, dos comportamentos a 
nivel individual e moi especialmente a nivel de traballo en equipo, do respecto ás normas e a aplicación de tácticas nos 
xogos, etc. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía basease na conectividade con internet. Afortunadamente a totalidade do alumnado pode conectarse. As 
actividades propostas están sinaladas en “Indicacións de Educación Física” na páxina web do centro. 
Preséntanselles sesións de traballo, nas que se busca que o alumnado prepare primeiro o material necesario, que 
busque colaboración na casa e, incluso, que deseñe actividades, circuitos, etc. Inclúen enlaces a videos que orientan en 
exercicios a realizar ou que propoñen ideas relacionadas co tema de traballo.  

Materiais e recursos 

Os materiais son básicos, tendo en conta que só poderán utilizar o que o alumnado teña nas súas casas. Tamén se lles 
propoñen elaboracións de materiais e implementos, así como o deseño de escenarios ou lugares para poder 
desenvolver os xogos e os traballos previstos. 
Lóxicamente, dispositivos electrónicos para conectarse a Internet.  
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Para asegurarnos que chegamos a todo o alumnado, enviamos comunicación ás familias, informándoas sobre 
as características e acceso ás actividades de E.F. e proporcionándolles os correos aos que terán que remitir 
tanto unha enquisa de participación, como vídeos e traballos monográficos que se lles propoñen.   

Publicidade  
A páxina web do centro é a parte fundamental na conexión coas familias. Nela, son publicadas as clases, os 
traballos a realizar e indícase o correo electrónico do profesor, ao que se remitirán as enquisas, propostas de 
traballo, suxerencias, etc. que realicen tanto o alumnado como as familias.   
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SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

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. 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

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. 
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.  
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, aplicando correctamente os xestos e 
utilizando os segmentos dominantes e non dominantes.  
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. 
EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

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

EFB4.1.2. Representa ou expresa de forma creativa movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais, individualmente, en parellas ou grupos. 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

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. 
EFB5.1.3. 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. 
EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na 
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práctica da actividade física, recoñecendo a súa importancia para 
saúde. 

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e 
dosificando a intensidade e duración do esforzo, tendo en 
conta as súas posibilidades e a súa  relación coa saúde. 

EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade. 
EFB5.2.4. Identifica o seu nivel comparando os resultados obtidos en probas de 
valoración das capacidades físicas e coordinativas cos valores correspondentes á 
súa idade 

BLOQUE 6. XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

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

Avaliación 

Procedementos:  Se realizará una observación sistemática de los alumnos/as. Tomaremos tres momentos clave, antes durante 
y después. 
 

Instrumentos:  
- Registros anecdóticos. 
- Rúbricas. 
- Cuestionarios. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- Media ponderada de rúbrica de cada unidad didáctica con un peso del 90% y cuestionario global sobre los conceptos de las 
unidades agrupados por trimestres que tendrán un peso del 10%. 
- A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións con carácter positivo en función do traballo durante o tempo 
de confinamento. Subirase 1 punto a aqueles alumnos que realicen de forma satisfactoria as actividades de repaso, reforzo, 
recuperación e ampliación dos primeiros trimestres. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Plan de traballo: retos semanais para traballar na casa baseados na habilidade física. 
- Coreografía semanal: pequena coreografía ou actividade fitness que poidan desenrrolar dúas ou tres veces a semana. 
- Traballos trimestrais. 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

- O traballo pautarase a través da aula virtual cunhas instruccións concretas. Visionarán o material e mandarán a 
producción vía telemática. 
- Todo o alumnado de sexto curso ten conectividade a internet. 

Materiais e recursos 
- Páxinas web 
- E-Dixgal 
- Portfolios en Agueiro 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

- Abalar Móbil 
- Mensaxería E-Dixgal 
- Telefónicamente 
- Mail N 

Publicidade  https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipwenceslao/ 


