
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:CEP NEIRA VILAS
CURSO:1º, 2º, 3º, 4º, 5º Y 6º 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO:EDUCACIÓN FÍSICA
DATA: 14-05-2020



INDICE

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. 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

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

1º-EFB1.3. 1º-EFB1.3.1-Participa activamente nas actividades 
propostas.

1º-EFB1.2.
1º-EFB1.2.1-Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías
para buscar información.

1º-EFB1.3. 1º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene
do corpo.

1º-EFB2.2.
1º-EFB2.2.3-Reacciona corporalmente ante estímulos 
sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas 
motrices que se adapten ás características deses 
estímulos.

1º-EFB4.1 1º-EFB4.1.3-Realiza bailes e danzas sinxelas 
representativas da cultura galega e doutras culturas.

1º-EFB4.1
1º-EFB4.1.2-Reproduce corporalmente una estructura 
rítmica sinxela

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

EF-B1.2
2º-EFB1.2.1-Utiliza as novas tecnoloxías para 
localizar a información que se lle solicita.

EF-B1.3
2º-EFB1.3.1-Participa activamente nas actividades 
propostas buscando unha mellora da competencia 
motriz.

EF-B1.3
2º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo.

EF-B2.2

2º-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.

EF-B3.1
2º-EFB3.1.1-Desprázase de distintas formas, 
variando os puntos de apoio, con coordinación e boa 
orientación espacial.

EF-B4.1

2º-EFB4.1.1-Representa personaxes e situacións, 
mediante o corpo e o movemento con desinhibición e
espontaneidade.
2º-EFB4.1.2-Reproduce corporalmente una 
estructura rítmica sinxela.



Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

EF-B1.2
3º-EFB1.2.1-Utiliza as novas tecnoloxías para 
localizar a información que se lle solicita.

EF-B1.3
3º-EFB1.3.5-Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo.

EF-B2.2
3º-EFB2.2.5-. Reacciona ante combinacións de 
estímulos visuais, auditivos e táctiles, dando 
respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo.

EF-B3.1
3º-EFB3.1.6-Realiza actividades físicas e xogos 
propostos no medio natural ou en contornos non 
habituais.

EF-B4.1
3º-EFB4.1.2-Realiza movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais, individualmente e en 
parellas.

EF-B5.1
3º-EFB5.1.3-Coñece os efectos beneficiosos do 
exercicio físico para a saúde.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

EF-B1.2
4º-EFB1.2.1-Utiliza as novas tecnoloxías para localizar 
a información que se lle solicita.

EF-B1.3
4º-EFB1.3.1-Participa activamente nas actividades 
propostas buscando unha mellora da competencia 
motriz..

EF-B1.3
4º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo.

EF-B2.2
4º-EFB2.2.5-Mellora a súa eficacia nas repostas 
motrices ante combinacións de estímulos visuais, 
auditivos e táctiles no tempo e no espazo.

EF-B4.1

4º-EFB4.1.1-Representa personaxes, situacións, ideas 
e sentimentos, utilizando os recursos expresivos do 
corpo, individualmente, en parellas ou en grupos.
4º-EFB4.1.2-Realiza movementos a partir de estímulos 
rítmicos ou musicais, individualmente,en parellas ou 
grupos.
4º-EFB4.1.3-Coñece e practica bailes e danzas sinxelas
representativas da cultura galega e doutras culturas, 
seguindo unha coreografía básica.

EF-B5.1
4º-EFB5.1.3-Coñece os efectos beneficiosos do 
exercicio físico para a saúde.



Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 5º 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

EF-B1.2
5º-EFB.1.2.1-Utiliza as novas tecnoloxías para 
localizar e extraer a información que se lle solicita.

EF-B1.3
5º-EFB.1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo.

EF-B3.1

5º-EFB.3.1.6-Realiza actividades físicas e xogos no 
medio natural ou en contornos non habituais, 
adaptando as habilidades motrices á diversidade e 
incerteza procedente da contorno e ás súas 
posibilidades.

EF-B4.1
5º-EFB4.1.2-Representa ou expresa movementos a 
partir de estímulos rítmicos ou musicais, 
individualmente, en parellas ou grupos

EF-B4.1
5º-EFB4.1.3-Coñece e leva a cabo bailes e danzas 
representativas da cultura galega e doutras culturas, 
seguindo unha coreografía básica.

EF-B5.1

5º-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.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 6º 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

EF-B1.2
6º-EFB1.2.1-Utiliza as novas tecnoloxías para 
localizar e extraer a información que se lle solicita.

EF-B1.3 6º-EFB1.3.1-Participa activamente nas actividades 
propostas buscando unha mellora da competencia 
motriz.

EF-B1.3
6º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e 
hixiene do corpo.

EF-B3.1

6º-EFB3.1.6-Realiza e propón actividades físicas e 
xogos no medio natural ou en contornos non 
habituais, adaptando as habilidades motrices á 
diversidade e incerteza procedente do contorno e ás 
súas posibilidades.

EF-B4.1

6º-EFB4.1.1-Representa personaxes, situacións, 
ideas, sentimentos, utilizando os recursos expresivos 
do corpo individualmente, en parellas ou en grupos.
6º-EFB4.1.2-Representa ou expresa de forma 
creativa movementos a partir de estímulos rítmicos ou
musicais, individualmente, en parellas ou grupos.
6º-EFB4.1.3-Coñece, propón e leva a cabo bailes e 
danzas representativas da cultura galega e doutras 
culturas, seguindo unha coreografía establecida.



EF-B5.1

6º-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.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: recopilación de materiais. 

Instrumentos: cuestionarios e follas de rexistro. 

Cualificación
final

Cualificación final: será obtida, dado o carácter continuo, global, 
diagnóstico e formativo da avaliación, a partir das cualificacións da 
1ª e a 2ª avaliacións, e poderá modificarse en positivo en función 
das actividades realizadas no 3º trimestre
Tendo en conta os porcentaxes de desempeño establecidos para 
cada ciclo.
 

1º 2º 3º
DESEMPEÑO

40% 40% 40%

RENDEMENTO
Contido específico de cada
trimestre

15% 20% 25%

ACTITUDE AULA
a) b) *

25% 25% 20%

CONVIVENCIA
c)*

20% 15% 15%



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

Actividades 

As actividades serán principalmete de bailes, ioga, coordinación 
(xogos, percorrridos) e destrezas a través de diferentes enlaces 
que lles iremos remitindo. 

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

A programación de Educación Física deberá adaptarse ás 
condicións dos alumnos/as, en función da necesidade destes 
alumnos, os contidos desta materia deberán modificarse, así 
como a avaliación..
En definitiva o noso deseño deberá atendelos en función da súa 
capacidade e se modificarán os seguintes aspectos:

- Facilitarase o acceso do alumno/a ao traballo cotiá.
- Buscarase a vía de comunicación máis axeitada para o 

alumno/a.
- Adaptaranse na medida do posible os espazos de traballo

e os materiais a utilizar. 
- As explicacións das actividades relizaranse de xeito que 

se adapten a tódolos alumnos/as, para que os que teñas 
aceso a internet ulizarase prinipalmete este medio e para 
o alumando sen acceso farase por escritos coa axuda do 
concello. 

Para informar ao alumando utilizaremos o abalar, na páxina 
web do colexio subiránse as actividades e as respostas e 
comunicacións privadas por medio do correo de ambos mestres 
de EF. 
Tense en conta evitar a sobrecarga de tarefas e procúrase a 
flexibilidade na súa esixencia, adaptándose ás características do
alumnado 

Materiais e
recursos

Utilizaremos as novas tecnoloxías e materiais principalmente da
vida cotidiá. Por exemplo: sillas, botes, peluches,...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

"Enviarase un comunicado desde o centro, a través de Abalar, 
informando da publicación das Adaptacións das Programacións 
Didácticas do curso 2019/2020 na páxina web do centro, 
garantindoasí a súa publicidade.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.


