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

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

Amosa interese e  esforzase para afrontar 
aprendizaxes de novas habilidades

5º-EFB.2.1.2 - 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.

Practica e amosa melloría nas destrezas 
traballadas con respecto de comezos de curso

5º-EFB.3.1.1 - 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.

Practica e amosa melloría nas destrezas 
traballadas con respecto de comezos de curso

5º-EFB.3.1.3 - 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 interiorizando 
e aplicando os xestos cos segmentos 
dominantes e iniciando a práctica cos non 
dominantes.

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.

Amosa unha mellora global con respecto ao seu
nivel de partida das capacidades físicas .

5º-EFB5.2.1 - Mostra unha mellora global con 
respecto ao seu nivel de partida das 
capacidades físicas orientadas á saúde

B6.2. Coñecer e poñer en práctica a diversidade de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas, en especial 
as de Galicia.

Investiga e recopila información sobre xogos 
poulares e tradicionais da zona

5º-EFB6.2.2 - Recoñece a riqueza cultural, a 
historia e a orixe dos xogos e os deportes 
tradicionais de Galicia.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: análise de tarefas, control de progreso

Instrumentos: tarefa do alumno,rexistro de aula e de actividade na casa 

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Cualificación da 3ª aval:  
Media da 1ª e 2ª mellorada co traballo da 3ª
Cualificación ordinaria: media do curso

Proba
extraordinaria de

setembro 

Non procede

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Avaliacións sobre os mínimos establecidos nesta adaptación

Criterios de cualificación:

Acada os mínimos establecidos na área de Educación Física reflectidos nesta 
adaptación

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Diario de clase, análise de traballo na casa (traballos enviados, contacto coas
familias)

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

Actividades Proposta de rutinas de actividade física ao longo do día (xogos, paseos, 
bailes,...)

Metodoloxía Envio de propostas por canles axeitadas a cada caso en coordinación coa 



(alumnado con
conectividade e sen

conectividade):

titora do grupo

Materiais e recursos Web do centro, correo electrónico e contacto telefónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

Web do centro, Abalar Móbil, teléfono e correo electrónico

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Con notificación de tal circunstancia a todas as familias
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