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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles - 1º Ed. Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para 
realizar movementos axeitados ás situacións motrices que se 
lle presentan. 

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

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

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

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 
comunicando sensacións e emocións 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica 
sinxela. 

B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas en especial as de Galicia EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. 

 
 
 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles - 2º Ed. Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas 
buscando unha mellora da competencia motriz. 

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores. 

 
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. 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do 
compañeiro/a. 

EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o 
centro de gravidade en base de sustentación estable 

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. 

EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de 
apoio, amplitudes e frecuencias, con coordinación e boa 
orientación espacial. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 
comunicando sensacións e emocións. 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica 
sinxela. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles - 3º Ed. Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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 e actuando con  interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores. 

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. 

EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que 
participan en movementos segmentarios básicos. 

EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes 
obxectos, persoas e espazos en movemento.  

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. 

EFB3.1.3. 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. 

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

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, sentimentos, 
utilizando os recursos expresivos do corpo, individualmente, en 
parellas ou en grupos. 

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 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos 
xogos e actividades físicas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles - 4º Ed. Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

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. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas 
buscando unha mellora da competencia motriz. 

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores. 

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. 

EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que 
participan en movementos segmentarios básicos e no control 
postural. 

EFB2.2.5. Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante 
combinacións de estímulos visuais, auditivos e táctiles no 
tempo e no espazo. 

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 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas en 
diferentes tipos de contornos. 

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

EFB4.1.4. Leva a cabo manifestacións artísticas en interacción 
cos compañeiros e compañeiras. 

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. 

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma. 

B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física 
e os introducidos noutras áreas coa práctica de actividades 
físico-deportivas. 

EFB6.3.1. Distingue as capacidades físicas básicas implicadas 
nos xogos e nas actividades deportivas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles - 5º Ed. Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Opinar coherentemente  ante as posibles situacións 
conflitivas xurdidas, participando e aceptando as opinións dos 
e das demais. 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as 
características dun xogo practicado na clase e o seu 
desenvolvemento. 

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. 

B.1.3. Demostrar un comportamento persoal e social 
responsable, respectándose a un mesmo e as demais persoas 
nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e 
regras establecidas e actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e 
o resultado das competicións con deportividade. 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e 
a dos e das demais, mostrando unha actitude reflexiva e 
crítica. 

EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do 
esforzo que comportan as aprendizaxes de novas habilidades. 

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. 

EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas a diferentes 
tipos de contorno. 

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

EFB5.2.3. Comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ao 
tempo de duración da actividade. 

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. 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices 
básicas axustándose a un obxectivo e a uns parámetros 
espazo-temporais. 
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1.   Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 6º Ed. Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Opinar coherentemente con actitude crítica, ante as 
posibles situacións conflitivas xurdidas, participando e 
aceptando as opinións das demais persoas. 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as 
características dun xogo practicado na clase e o seu 
desenvolvemento 
EFB1.1.4. Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas 
capacidades 

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. 
EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas 
proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e utilizando 
programas de presentación. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social 
responsable, respectándose a un mesmo e ás demais 
persoas nas actividades físicas, aceptando as normas e 
regras establecidas e actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo 

EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en diferentes 
situacións, resolvendo problemas motores con espontaneidade e 
creatividade. 
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do 
corpo. 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade 
corporal e a das demais persoas, mostrando unha actitude 
reflexiva e crítica. 

EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do 
esforzo que comportan as aprendizaxes de novas habilidades. 

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. 

EFB3.1.4 Aplica as habilidades motrices a diferentes tipos de 
contornos e de actividades, axustando a súa realización aos 
parámetros espazo temporais. 

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

EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu esforzo ao tempo de 
duración da actividade. 

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. 

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

 

 
ADAPTADIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/20 

PÁXINA 7 
CENTRO: CEIP P. Wenceslao Fernández Flórez (A Coruña) 
CURSO: 1º a 6º Primaria.     MATERIA: Educación Física 

 



 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 
Os procedementos para avaliar a 1.ª e a 2.ª avaliación aparecen reflectidos nas 
programacións iniciais.  
Os procedementos para avaliar as tarefas propostas do terceiro trimestre son os 
seguintes: 
Alumnado con conexión dixital: 

- Seguimento e observación do material audiovisual remitido polo 
alumnado que mostre a consecución dos diferentes retos motrices 
propostos (de 1º a 6º Ed. Primaria). 

- Control do alumnado participante nas clases de EF presenciais vía 
WebEx. (de 3º a 6º Ed. Primaria) 

- Resultados dos formulario/probas cubertos do alumnado sobre contidos 
teórico-prácticos (de 4º a 6º Ed. Primaria). 

 
Alumnado sen conexión dixital: 

- Seguimento, na medida do posible,  do alumnado desconectado coa 
colaboración do concello e a familia (de 1º a 6º Ed. Primaria) 

- Revisión, de ser o caso, da axenda semanal facilitada na que o alumnado 
fai un seguimento anotando a súa actividade motriz e a realización dos 
retos motrices remitidos (de 1º a 6º Ed.Primaria) 

- Revisión, de ser o caso, das probas en pdf remitidas a través do concello 
(de 5º a 6º Ed. Primaria) 

Instrumentos:  
 

- Aula Virtual. 
- Aplicación Webex. 
- Arquivos PDF. 
- Formularios Google Drive 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

Avaliaremos segundo os resultados obtidos no 1.º e 2.º trimestre, da seguinte            

maneira:  

- Faremos a media aritmética de ámbolos dous trimestres. 

- A partir de aquí a cualificación e a avaliación final pode variar segundo             

o traballo feito ao longo deste trimestre, sempre que supoña unha           

mellora da nota final. 

Os dous primeiros trimestres farán media na cualificación final. 

O traballo feito no terceiro trimestre será valorado para a nota final media,             

obtida na fase presencial, sempre que sexa positiva para o alumnado de xeito             

individual da seguinte maneira: 

- Se o alumnado participou nun 50% das actividades propostas a realizar           

ao longo deste trimestre sumará un punto á nota obtida do traballo da             

media aritmética dos dous primeiros trimestres. 
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No caso de alumnado que teña suspenso algún trimestre anterior, o alumnado            

debe realizar as tarefas propostas cunha valoración de APTO para recuperar o/s            

trimestre/s suspenso/s e obter unha nota media mínima de SUF. Neste caso            

poderá facer outras tarefas de  ampliación dos traballos anteriores. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Non procede na Educación Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: Non procede na Educación Primaria 
 

Criterios de cualificación: Non procede na Educación Primaria 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede na Educación 
Primaria 
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3. Metodoloxía e actividades no 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Recuperación:  
- Propostas lúdicas de resolución de problemas motrices ou aprendizaxe de 

habilidades sinxelas. (de 1º a 6º Ed.Primaria) 
- Formularios de tarefas de contido teórico (De 4º a 6º Ed.Primaria) 

 
Repaso e reforzo:  

- Propostas lúdicas de resolución de problemas motrices ou aprendizaxe de 
habilidades sinxelas. (de 1º a 6º Ed.Primaria) 

- Actividades de exercicio físico variado de caracter individual a través de 
videoconferencias grupais. (De 3º a 6º Ed.Primaria) 

- Formularios de tarefas de contido teórico-práctico (só 5º e 6º Ed.Primaria) 
 
Ampliación dos contidos impartidos:  

- Visionado de links web sobre temas novos relacionados cos traballados nos 
trimestres anteriores.  (só 5º e 6º Ed.Primaria) 

- Realización de formularios sobre contidos teóricos presentados.  (só 5º e 6º 
Ed.Primaria) 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade:  
- Desafíos lúdicos a través da aula virtual. (de 1º a 6º Ed.Primaria) 
- Xogos con exercicios e tarefas motrices a través de videoconferencia 

(Webex) (de 3º a 6º Ed.Primaria) 
- Lectura e visionado de contidos teóricos prácticos a través da aula virtual e 

formularios en aula virtual e/ou gDrive (de 4º a 6º Ed.Primaria). 
 
Alumnado sen conectividade:  

- Envío de pdf con diferentes propostas abertas de movemento a realizar na 
casa (de 1º a 6º Ed.Primaria). 

- Facilitación dunha axenda semanal para que o alumnado faga un seguimento 
anotando a súa actividade motriz (de 1º a 6º Ed.Primaria) 

- Envío de pdf coas explicacións dos retos propostos ao alumnado con 
conectividade (de 1º a 6º Ed.Primaria) 

- Envío de pdf cos contidos teórico-prácticos e probas escritas propostas ao 
alumnado conectado. (de 4º a 6º) 

Materiais e recursos 

- AbalarMóbil 
- Aula virtual 
- Webex 
- Formularios Drive 
- Correo electrónico 
- Arquivos PDF. 
- A colaboración do concello 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

A dirección do centro enviará mediante abalarMóbil unha mensaxe a todas as 
familias de Educación Primaria que teñan activado este sistema de comunicación 
informando do lugar onde atopar as adaptación das programacións feitas polo 
profesorado para este curso 2019-20. 
No caso das familias que non dispoñan, por algún motivo, desta aplicación 
abalarMóbil, será o propio titor/a de cada aula o encargado/a de comunicarllo polos 
medios máis apropiados (correo electrónico, vía telefónica…). 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 

 
 

 
ADAPTADIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/20 

PÁXINA 11 
CENTRO: CEIP P. Wenceslao Fernández Flórez (A Coruña) 
CURSO: 1º a 6º Primaria.     MATERIA: Educación Física 

 


