
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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, en 
distintos contornos incluíndo a natural 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 autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo 
problemas motores con espontaneidade e creatividade. 

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. 
EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos : 
Interés do alumnado por participar ( por conexión ou sen ela ) nestas 
clases non presenciais tendo en conta as características individuais de cada 
alumno/a. 
Retos semanais de actividade física,  fichas, exercicios ou traballos, 
Vídeos ou fotos das actividades realizadas. 

Instrumentos:  
Recollida de vídeos ou fotos dos retos, traballos persoais.  
Caderno diario, rexistro anecdótico, revisión de tarefas, rexistros. 
 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das calificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación poderíase engadir un ou dous puntos máis 
en función do traballo realizado no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

x 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do 
1ª e 2ª trimestre. 

Criterios de cualificación: 
A cualificación vaise facer en función das calificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación poderíase engadir un ou dous puntos máis 
en función do traballo realizado no 3º trimestre. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Medidas de reforzo adaptadas ao alumno/a e procedementos e 
instrumentos de avaliación citados anteriormente coas adaptacións 
adecuadas. 

Alumnado con 
ACI 

Para levar a cabo a avaliación do alumnado que cursa con ACI, teranse en 
conta os criterios e estándares de avaliación e aprendizaxes adaptados, no 
seu día, no documento referido á adaptación curricular do alumno/a. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de repaso e reforzo mediante pdf, vídeos, enlaces e 
videochamadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Con conectividade:  

-Clases diarias por videochamada diaria por Cisco Webex.  

- Pdf para traballar diariamente aspectos de educación física. 

-Uso da páxina do colexio, correo e números de teléfono propio do 

alumnado para mandar as actividades, retos, enlaces, vídeos, propostos. 

Sen conectividade: 

--Comunicación mediante teléfono. 

--Uso da páxina do colexio, correo e números de teléfono propio do 

alumnado para mandar as actividades, retos, enlaces, vídeos...propostos. 

Materiais e recursos 
Cisco Webex (Clases virtuais),páxina do colexio, correos persoais, 

formularios google e pdf, fichas, exercicios propios... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Durante o terceiro trimestre, a información coas familias é polos 
diversos canles mencionados anteriormente: Correo electrónico, 
teléfono propio e páxina do colexio.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


