
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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: CPR Ayala  
CURSO:  6º Primaria 
MATERIA: Educación Física 
DEPARTAMENTO: 
DATA: 12-05-2020 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

Colexio: CPR Ayala 
Curso: 6º Primaria 

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 

Colexio: CPR Ayala 
Curso: 6º Primaria 

Materia: Educación Física 
 

 
 

 
 

A situación escolar á que nos derivaron as causas excepcionais da pandemia do COVID19, fai 

oportuna a adaptación da programación do curso, os criterios de avaliación e cualificación, asi ́

como a metodoloxiá a seguir no 3o trimestre  

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de 

saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoriá de pandemia internacional.  

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de 

marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada 

polo COVID-19 e, a súa aplicación, de conformidade co previsto na lexislación, significou, entre 

outras moitas medidas, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en 

todas as etapas do sistema educativo de España.  

Atendendo ao establecido nas  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, recollo neste informe unha adaptación dos puntos fundamentais da miña 

programación didáctica, atendendo ás directrices recollidas nas anteditas instrucións: "centrar 

as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles 

que deberían desenvolver os alumnos e as alumnas" (...)  "Durante o terceiro trimestre 

desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 

aprendizaxes anteriores que  resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado" (...)"A 

ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave 

máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran 

a mínima intervención docente". 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

 
Opinar coherentemente con actitude crítica tanto desde a perspectiva 
de participante como de espectador ou espectadora, ante as posibles 
situacións conflitivas xurdidas, participando en debates, e aceptando 
as opinións das demais persoas. 

Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practica- 

do na clase e o seu desenvolvemento. 
Competencias: CCL, CAA, CSC 

Recoñece e cualifica negativamente as condutas inapropiadas que se producen 

 na práctica ou nos espectáculos deportivos. 

Competencias: CSIEE, CAA, CSC 
 

 
 
 
 
 
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. 

Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da com- 

petencia motriz. 
Competencias: CAA, CSC 

Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións, resolvendo problemas motores con 

espontaneidade e creatividade. 

Competencias: CSIEE, CAA, CCEC 

Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións 

con deportividade. 
Competencias: CAA, CSC 

Recoñece e respecta as normas de educación viaria en contornos habituais e non 

habituais. 

Competencias: CAA, CSC 
 

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

Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia mo- 

triz entre os nenos e nenas da clase. 
Competencias: CAA, CSC 
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Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as  

aprendizaxes de novas habilidades. 

Competencias: CAA, CSC, CSIEE 
 

 
 
 
 
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. 

Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamen- 

to, 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. 
Competencias: CAA, CSC, CSIEE,CCEE 

Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos e de activi- 

dades físico-deportivas e artístico-expresivas, tendo en conta os tres eixes corpo- 

rais e os dous sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros espazo-tem 
porais e mantendo o equilibrio postural. 

Competencias: CAA, CSC, CSIEE,CCEE 
 

 

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

Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, utilizando os recursos ex 

presivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos. 
Competencias: CAA, CSC, CCEC 

Representa ou expresa de forma creativa movementos a partir de estímulos rítmi 

cos ou musicais, individualmente, en parellas ou grupos. 

Competencias: CAA, CSC, CCEC 
 

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. 

Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física (horarios de 

 comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.). 
Competencias: CAA, CSC, CMCCT 
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Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os prexudi- 

ciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, taba 

co e otras substancias. 
Competencias: CAA, CSC, CMCCT 

 

 
 
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. 

 Identifica a súa frecuencia cardíaca e respiratoria, en distintas intensidades de  

esforzo. 

Competencias: CAA, CSC, CMCCT 

Identifica o seu nivel comparando os resultados obtidos en probas de valoración 

 das capacidades físicas e coordinativas cos valores correspondentes á súa idade 
Competencias: CAA, CSC, CMCCT 

 

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

Expón as diferenzas, características e/ou relacións entre xogos populares, depor- 

tes colectivos, deportes individuais e actividades natureza. 

Competencias: CAA, CSC, CCL,CCEE 

Recoñece a riqueza cultural, a historia e a orixe dos xogos e os deportes 

tradicionais de Galicia. 
Competencias: CAA, CSC, CCEC 

 

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

Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para a me- 

llora das habilidades motrices. 

Competencias: CAA, CSC, CMCCT 

 Distingue na práctica de xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de 

 cooperación e de oposición. 
Competencias: CAA, CSC, CMCCT 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

As instrucións, recollen o seguinte sobre a avaliación: 

▪ "A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 

2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, 

valorando especialmente o grao de desenvolvemento das 

aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente 

definidas". 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables, 

seguirán sendo os recollidos no Decreto Curricular e nas programación 

didácticas elaboradas por cada docente para o seu curso. 

Así, a adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua e aos criterios de cualificación, que quedara do seguinte modo. 

 

Cualificación final 

Para a nota da terceira avaliación, priorizaranse os resultados acadados 

nas dúas avaliacións anteriores ,xa que neste terceiro trimestre, soamente 

se enviarán prácticas deportivas de carácter voluntario co obxectivo de que 

o alumnado que o desexe poida subir a nota final. 

Así todo este esforzo que está a realizar o noso alumnado nas súas casas 

será valorado positivamente. 

 

Así pois ,para o cálculo da nota da avaliación ordinaria, basearémonos na 

media da primeira e segunda avaliación. 

Deste xeito, con carácter xeral, ponderarase a media das dúas primeiras 

avaliacións ao decimal superior tendo en conta o esforzo realizado durante 

este tramo final de curso.  

Por suposto, estes criterios, serán flexibles tendo presente a situación 

concreta de cada alumno/a (situación familiar, recursos...). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades A situación escolar á que nos derivaron as causas excepcionais da 
pandemia do COVID19, pode favorecer a aparición do sedentarismo na 
nosa rutina diaria. Polo tanto, agora  máis que nunca, debemos de poñer 
todo da nosa parte para exercitar o noso organismo. 
 
Así pois ,para que o noso alumnado poida seguir traballando a Educación 
Física dende as súas casas ,semanalmente iremos propoñendo diferentes 
tipos de actividades, todas de carácter lúdico e voluntario:  
 
Retos , xogos sinxelos e divertidos, rutinas de exercicios, tabóas de 
adestramento, enlaces deportivos, hábitos saudables e diarios… 
 
Coa realización destas actividades os nosos alumnos mellorarán:  
-A condición física: orientada a saúde. 
-A práctica de habilidades básicas e técnicas. 
-A Expresión e comunicación corporal ( mimo, emocións…) 
- A  coordinación e o  ritmo ( coreografías, bailes, zumba, aeróbic, 
danzas… ) 
 
A  educación física é unha materia instrumental capaz de ofrecer as 
ferramentas necesarias para que o alumnado coide o seu corpo ó longo 
da súa vida e fomente os Valores no Deporte(respeto, cooperación, 
relación social, traballo en equipo… ) 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

▪  Trataranse de fixar hábitos de traballo na casa coa finalidade 

de poder rematar o curso fomentando no alumnado o interese 

pola actividade educativa(a través do teléfono, do correo, 

Abalar…) 

▪ Neste último trimestre, terán especial importancia as 

tecnoloxías da información e da comunicación ,facendo posible 

que tódolos docentes teñamos acceso a que os nosos 

alumnos/as, xunto connosco, podamos unidos seguir coa 

materia. 

Durante a semana, solucionamos dúbidas... Así mesmo, 

estamos dispoñibles por distintos medios (teléfono, correo 

electrónico,…) para resolver dúbidas, falar e traballar algún 

contido. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar aś familias dos cambios na programación, debidos aś 

causas por todos coñecidas:  

▪ Correo electrónico: comunicación continua coas familias. 

▪ Vía telefónica: cando vemos que non están a respostar a calquera 

dos dous medios anteriores. 

Publicidade Tal e como recollen as instrucións, o presente documento será 

colgado en lugar visible no espazo web do colexio. 

Todo o profesorado, departamento de orientación e dirección a través 
das canles habituais empregadas como medio de comunicación antes e 
durante o confinamento, poderá atender ás posibles dúbidas que lle 
xurdan ás familias do aquí recollido. 
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